OBEC LIPOVICE

ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 18. srpna 2015
Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu od 18.00 hod., ukončeno bylo v
20.00 hod. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná.
Přítomní zastupitelé: Ing. Anna Píchová, Ing. Bc. Pavel Bártík, Jan Toman, Olga Šejnová,
Simova Carvanová, Jiří Weber, Michaela Píchová.
Přítomní občané:
0
Konstatování:
Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.

PROGRAM:
1.

Zahájení,

2.

Navržení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu

3.

Projednání aktualizace pasportu místních komunikací

4.

Projednání zařazení části pozemní komunikace označené v pasportu místních
komunikací pod evidenčním číslem 8c do kategorie místní komunikace III. třídy (parc.
č. 521/2)

5.

Projednání a schválení vzorové smluvní dokumentace - dodávka pitné vody a
odvádění odpadních vod

6.

Informace - výsledky pitné
- vodovod Konopiště, Lipovice

7.

Projednání - vodné, plán údržby, plán investic

8.

Informace - společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního
záměru - novostavba RD s garáží KÚ Lipovice, p. č. 466/5 a st.pč.74 a novostavba
RD s příslušenstvím KÚ Lipovice, p. č. 466/6

9.

Projednání návrhu na zakoupení vybavení pro pořádání kulturních akcí

10.

Informace - možnosti využití veřejně prospěšných prací v obci

11.

Podněty k řešení územního plánu ze strany obce

12.

Diskuse, různé, podněty občanů

13.

Závěr

1.

ZAHÁJENÍ

vody

v

Konopišti

a

v

Lipovicích

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18:00 hodin, Bylo konstatováno, že zastupitelstvo je
usnášeníschopné. Další zástupci obce, spolků a občanů a podobně se nedostavili.
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2.

NAVRŽENÍ ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU, SCHVÁLENÍ
POPŘ. DOPLNĚNÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ. SCHVÁLENÍ PŘEPISU ZÁPISU
ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 21. 07. 2015

Určení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu
Zapisovatel pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce: Ing. Bc. Pavel Bártík.
Ověřovateli zápisu byli navrženi zastupitelé: Jiří Weber, Michaela Píchová.
Hlasování
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu Jiřího Webera, Michaelu Píchovou.
Schválení, popř. doplnění programu schůze
Připomínky členů zastupitelstva obce k předloženému programu zasedání nebyly vzneseny.
Zastupitelstvo obce předložilo návrh na doplnění programu ve znění:
a) Projednání zajištění zimní údržby místní komunikací a veřejných prostranství
obce Lipovice (místo Davida Píchy)
b) Žádost o instalaci osvětlovacího tělesa nad pozemní komunikací u objektu
Lipovice čp. 31
Hlasování o schválení programu dnešního zasedání zastupitelstva obce:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen i s předloženým návrhem na
doplnění.
Schválení zápisu zastupitelstva obce Lipovice ze dne 21. 07. 2015
Zastupitelstvu obce byl předložen zápisu z předchozího zastupitelstva obce. Určení
ověřovatelé ověřili zápis z předchozího jednání zastupitelstva dne 21. 07. 2015, námitky proti
zápisu nebyly vzneseny.
Hlasování o schválení předešlého zápisu ze zastupitelstva:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zápis předchozího zastupitelstva se pokládá za schválený
3.
PROJEDNÁNÍ AKTUALIZACE PASPORTU MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
Zastupitelstvu obce Lipovice byl předložen ke schválení nový pasport místních komunikací,
aktualizovaný odbornou firmou, Pavlem Marešem, Dukelská 491, 386 01 Strakonice.
Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje nový pasport místních komunikací,
aktualizovaný odbornou firmou, Pavlem Marešem, Dukelská 491, 386 01 Strakonice.
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4.

PROJEDNÁNÍ ZAŘAZENÍ ČÁSTI POZEMNÍ KOMUNIKACE OZNAČENÉ V
PASPORTU MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ POD EVIDENČNÍM ČÍSLEM 8C DO
KATEGORIE MÍSTNÍ KOMUNIKACE III. TŘÍDY /PARC. Č. 521/2/

Zastupitelstvu obce Lipovice byl předložen návrh na zařazení části pozemní komunikace
označené v pasportu místních komunikací pod evidenčním číslem: 8c do kategorie místní
komunikace III. třídy /§ 6, odst. 3, písm. c) zákona o pozemních komunikacích/, parc. číslo
521/2, s živičným povrchem v délce 0,116 km (původní délka MK 8c – 0,434 km, nová délka
MK 8c – 0,550 km).
Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje zařazení části pozemní komunikace označené v pasportu
místních komunikací pod evidenčním číslem: 8c do kategorie místní komunikace III. třídy /§
6, odst. 3, písm. c) zákona o pozemních komunikacích/, parc. číslo 521/2, s živičným
povrchem v délce 0,116 km (původní délka MK 8c – 0,434 km, nová délka MK 8c – 0,550
km).
5)

PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ VZOROVÉ SMLUVNÍ DOKUMENTACE DODÁVKA PITNÉ VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Zastupitelstvu obce Lipovice byl předložen ke schválení návrh smluvní dokumentace
upravující dodávku pitné vody a odváděn odpadních vod (Vzor Smlouvy o dodávce pitné
vody a odvádění odpadních vod včetně Podmínek ke smlouvě o dodávce pitné vody a
odvádění odpadních vod ze dne 18. 08. 2015).
Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje návrh smluvní dokumentace upravující dodávku pitné
vody a odváděn odpadních vod.
6)

VÝSLEDKY PITNÉ VODY V KONOPIŠTI A V LIPOVICÍCH

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledky rozboru pitné vody v Konopišti a
v Lipovicích - vodovod Konopiště, Lipovice – viz protokol č. 73851/2015, č. 73852/2015 ze
dne 20. 07. 2015 a protokol č. 82524/2015 ze dne 11. 08. 2015.
Zastupitelstvo bere uvedenou informaci na vědomí.
7)

PROJEDNÁNÍ - VODNÉ, PLÁN ÚDRŽBY, PLÁN INVESTIC

Zastupitelstvu obce byl předložen ke schválení plán údržby (četně předběžné kalkulace),
servisních prací a investice nutných pro vodovod Lipovice – Konopiště. Jedná se o údržbu,
servis a investice, které jsou nutné provést do konce roku 2015. Pověřená osoba – Jan Toman,
opětovně podrobně seznámil zastupitelstvo s uvedenou problematikou.
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Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje plán údržby, servisních prací a investicí nutných pro
vodovod Lipovice a Konopiště.
Zastupitelstvo bylo dále seznámeno s výhledem nutných udržovacích, servisních prací pro
vodovod a kanalizace pro období 2016 – 2018. Zastupitelé berou uvedenou informaci na
vědomí.
V rámci bodu 7 byla zastupitelům předložena bilance příjmů a výdajů za vodovod a
kanalizaci, tj. konkrétně za rok 2014 a předběžná bilance za část roku 2015 včetně předběžné
kalkulace vodného a stočného. Zastupitelé berou uvedenou informaci na vědomí.
8)

SPOLEČNÝ ÚZEMNÍ SOUHLAS A SOUHLAS S PROVEDENÍM
OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU - NOVOSTAVBA RD S GARÁŽÍ V
KÚ LIPOVICE, P. Č. 466/5 A ST.PČ.74 A NOVOSTAVBA RD S
PŘÍSLUŠENSTVÍM KÚ LIPOVICE, P. Č. 466/6

Zastupitelstvo obce Lipovice bere na vědomí rozhodnutí Městského úřadu Prachatice ve věci
vydání společného územního souhlasu a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního
záměru - novostavba RD s garáží v katastrálním území Lipovice, p. č. 466/5 a st. p. č. 74 a
novostavba RD s příslušenstvím v KÚ Lipovice, parcelní č. 466/6.
9)

PROJEDNÁNÍ NÁVRHU NA ZAKOUPENÍ VYBAVENÍ PRO POŘÁDÁNÍ
KULTURNÍCH AKCÍ

Zastupitelstvu obce byl předložen návrh na zakoupení zařízení pro pořádání kulturních akcí
v obci.
Hlasování
PRO:

0

PROTI:

7

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo zamítá zakoupení vybavení pro pořádání různých kulturních a
společenských akcí.
10)

VYUŽITÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH PRACÍ V OBCI

Zastupitelstvo obce Lipovice bere na vědomí informaci o možnosti využití veřejně
prospěšných prací v obci.
11)

PODNĚTY K ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZE STRANY OBCE

Zastupitelstvo obce bylo informováno o ukončení 1. etapy zpracování územního plánu –
doplňující průzkumy a rozbory – projektová kancelář dne 18. 08. 2015 předala dvě paré
doplňujících průzkumů a rozborů, včetně 1 x digitální verze na CD. Tyto podklady budou
nyní předány pořizovateli územního plánu – MÚ Prachatice, který zahájí další etapu řešení
územního plánu – Základní teze zadání. Vyhotovení doplňujících průzkumů a rozboru bylo
zároveň předloženo k seznámení zastupitelstvu obce Lipovice a budou k dispozici na
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Obecním úřadu v Lipovicích. Zastupitelstvo bylo vyzváno k podání podnětů k řešení
územního plánu obce Lipovice.
Zastupitelé berou uvedené informace na vědomí.
12)

ZAJIŠTĚNÍ ZIMNÍ ÚDRŽBY MK A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Zastupitelé projednali nutnost zajištění zimní údržby místních komunikací a veřejného
prostranství v obci Lipovice (do současné doby toto smluvně zajišťoval David Pícha).
Zastupitelé do příštího zastupitelstva vytipují zodpovědnou osobu pro zimní úklid v obci.
13)

ŽÁDOST O INSTALACI OSVĚTLOVACÍHO
OSVĚTLENÍ U ČP. 31 V LIPOVICÍCH.

TĚLESA

VEŘEJNÉHO

Zastupitelům byla presentována žádost o instalaci osvětlovacího tělesa veřejného osvětlení
nad pozemní komunikací u čp. 31 v Lipovicích.
Hlasování
PRO:

PROTI:

6

0

Zdržel se:

1

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje instalaci osvětlovacího tělesa veřejného osvětlení nad
pozemní komunikací u čp. 31 v Lipovicích.
14)

DISKUSE, RŮZNÉ, PODNĚTY OBČANŮ

Bez připomínek, občané se na zastupitelstvo obce nedostavili.
15)

ZÁVĚR

Termín dalšího zasedání zastupitelstva nebyl ustanoven. Termín konání následujícího
zastupitelstva bude zveřejněn v zákonem stanovené lhůtě na úřední desce obce Lipovice.
V Lipovicích dne 18. srpna 2015.

Zapsal:

Ing. Bc. Pavel BÁRTÍK

Ověřovatelé zápisu:

Michaela PÍCHOVÁ
Jiří WEBER

Starostka:

Ing. Anna PÍCHOVÁ
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