OBEC LIPOVICE

ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 15. září 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:
Václav Carvan, Miroslav Kouba, Jiří Růţička, Pavel Pícha, Zdeněk
Jiskra, Zdeněk Procházka, František Dejmek.
Konstatování:
Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.

PROGRAM:
1.

Zahájení

2.

Navrţení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu

3.

Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku od Nadace ČEZ na realizaci
víceúčelového hřiště v Konopišti - na vědomí

4.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace MMR na akci Multifunkční hřiště Lipovice - na
vědomí

5.

Registrace SDH- na vědomí

6.

Oznámení o účinnosti veřejnoprávní smlouvy - stavební úpravy BJ č. 5 v bytovém
domě čp. 42 Lipovice – informace

7.

Kalkulace nákladů - 1 SVO Konopiště u čp. 9 a 1 SVO Ţabrakov u čp. 31

8.

Projednání témat akcí pro ţádost o dotaci z POV 2016

9.

Projednání a stanovení zodpovědné osoby /správce/ pro hřiště v Lipovicích

10.

Zajištění zimní údrţby MK a veřejných prostranství

11.

Informace o nabídce zapůjčení fotopastí

12.

Seznámení s výsledkem kontroly KHS - vodovod Lipovice a Konopiště

13.

Projednání ceny vodného a stočného pro další období

14.

Diskuse

15.

Závěr
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1.

ZAHÁJENÍ

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18:00 hodin, Bylo konstatováno, ţe zastupitelstvo je
usnášeníschopné. Další zástupci obce, spolků a občanů. Zastupitelstva obce se za veřejnost
zúčastnilo 6 osob z Lipovic.

2.

NAVRŽENÍ ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU, SCHVÁLENÍ
POPŘ. DOPLNĚNÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ. SCHVÁLENÍ PŘEPISU ZÁPISU
ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 18. 08. 2015

Určení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu
Zapisovatel pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce: Ing. Bc. Pavel Bártík.
Ověřovateli zápisu byli navrţeni zastupitelé: Olga Šejnová, Simona Carvanová.
Hlasování
PRO:

7

PROTI:

0

Zdrţel se:

0

Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu: Olga Šejnová, Simona Carvanová.
Schválení, popř. doplnění programu schůze
Připomínky členů zastupitelstva obce k předloţenému programu zasedání nebyly vzneseny.
Zastupitelstvo obce předloţilo návrh na doplnění programu ve znění:
a)
b)
c)
d)

Rozpočtové opatření č. 8 – na vědomí
Aktualizace pasportizace veřejného osvětlení – na vědomí
Rozhodnutí o schválení lesního hospodářského plánu – na vědomí
Schválení provozního řádu pro multifunkční hřiště Lipovice

Hlasování o schválení programu dnešního zasedání zastupitelstva obce:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdrţel se:

0

Usnesení: Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen i s předloţeným návrhem na
doplnění.
Schválení zápisu zastupitelstva obce Lipovice ze dne 18. 08. 2015
Zastupitelstvu obce byl předloţen zápisu z předchozího zastupitelstva obce. Určení
ověřovatelé ověřili zápis z předchozího jednání zastupitelstva dne 18. 08. 2015, námitky proti
zápisu nebyly vzneseny.
Hlasování o schválení předešlého zápisu ze zastupitelstva:
PRO:

7

PROTI:

0

Usnesení: Zápis předchozího zastupitelstva se pokládá za schválený
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Zdrţel se:

0
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3.

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU OD NADACE ČEZ
NA REALIZACI VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ V KONOPIŠTI - NA VĚDOMÍ

Zastupitelstvu obce Lipovice byla předloţena Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku od
Nadace ČEZ na realizaci víceúčelového hřiště v Konopišti, smlouva byla podepsána na
základě schválení ţádosti obce Lipovice o poskytnutí nadačního příspěvku – vzato na vědomí.
4.

ROZHODNUTÍ
O
POSKYTNUTÍ
DOTACE
MMR
MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ LIPOVICE - NA VĚDOMÍ

NA

AKCI

Zastupitelstvu obce Lipovice bylo předloţeno Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstva
pro místní rozvoj ČR na akci Multifunkční hřiště Lipovice, identifikační číslo EDS
117D815003241, v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, celková výše
dotace činní 296.800,- Kč. Zastupitelstvo obce bere uvedenou informaci na vědomí.
5)

REGISTRACE SDH - NA VĚDOMÍ

Zastupitelstvu obce Lipovice byla předloţena zpráva o provedené registraci Sboru
dobrovolných hasičů Lipovice – vzato na vědomí.
6)

OZNÁMENÍ O ÚČINNOSTI VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY - STAVEBNÍ
ÚPRAVY BJ Č. 5 V BYTOVÉM DOMĚ ČP. 42 LIPOVICE – INFORMACE

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s oznámením o účinnosti veřejnoprávní smlouvy stavební úpravy bytové jednotky č. 5 v bytovém domě čp. 42 Lipovice – Zastupitelstvo bere
uvedenou informaci na vědomí.
7)

KALKULACE NÁKLADŮ - 1 SVO KONOPIŠTĚ U ČP. 9 A 1 SVO LIPOVICE
U ČP. 31

Zastupitelstvu obce byla předloţena kalkulace nákladů a vyúčtování nákladů na realizaci 1
SVO Lipovice (Ţabrakov) u čp. 31 firmou XPG Bohemia s.r.o., Moskevská 534/47, Praha 10,
instalace byla jiţ schválena usnesením zastupitelstva dne 18.08.2015. Zastupitelstvo bere
uvedenou informaci na vědomí.
Zastupitelstvu obce byla předloţena kalkulace a návrh pro realizaci 1 SVO v Konopišti u čp.
9 firmou XPG Bohemia s.r.o., Moskevská 534/47, Praha 10.
Hlasování
PRO:

0

PROTI:

7

Zdrţel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo realizaci 1 SVO v Konopišti u čp. 9 firmou XPG Bohemia s.r.o.,
Moskevská 534/47, Praha 10 – neschvaluje.
8)

PROJEDNÁNÍ TÉMAT AKCÍ PRO ŽÁDOST O DOTACI Z POV 2016

Zastupitelstvo bylo seznámeno s plánovanou schůzkou Mikroregionu Vlachovo Březí, která
se koná dne 22. 09. 2015, bodem programu bude i příprava témat pro ţádost o dotaci z POV
2016. Zastupitelstvo bylo vyzváno k podáním návrhu moţných témat pro dotaci z POV 2016
/Mikroregion/ - návrhy:
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a) rekonstrukce společenské místnosti v objektu čp. 44 a vybavení
b) výsadba veřejné zeleně, instalace laviček na návsi v Lipovicích.
9)

PROJEDNÁNÍ NÁVRHU NA STANOVENÍ
/SPRÁVCE/ PRO HŘIŠTĚ V LIPOVICÍCH

ZODPOVĚDNÉ

OSOBY

Zastupitelstvu obce byl předloţen návrh na stanovení zodpovědné osoby /správce/ pro hřiště
v Lipovicích:
č. 1: Simona Carvanová, Lipovice 10, zastupitelka obce.
Hlasování
PRO:

7

PROTI:

0

Zdrţel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje návrh na stanovení zodpovědné osoby /správce/ pro
hřiště v Lipovicích – Simona Carvanová.
10)

ZAJIŠTĚNÍ ZIMNÍ ÚDRŽBY MK A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Zastupitelé projednali nutnost zajištění zimní údrţby místních komunikací a veřejného
prostranství v obci Lipovice (do současné doby toto smluvně zajišťoval David Pícha).
Zastupitelstvu byly předloţeny tyto návrhy:
Návrh č. 1:
Zajištění zimní údrţby ve spolupráci s Městysem Dub /zajišťuje p. Broţ/ - cena 400,- Kč/bez
DPH za 1 hodinu
Hlasování
PRO:

7

Usnesení:

PROTI:

0

Zdrţel se:

0

Zastupitelstvo návrh č. 1 jednomyslně schvaluje

Návrh č. 2:
Milan Peřinka, Dolní Nakvasovice 6 – cena 600,- Kč/bez DPH za 1 hodinu
Hlasování
PRO:

0

Usnesení:
11)

PROTI:

7

Zdrţel se:

0

Zastupitelstvo návrh č. 2 neschvaluje

INFORMACE O NABÍDCE ZAPŮJČENÍ FOTOPASTÍ

Zastupitelstvo obce bylo informováno o moţnosti zapůjčení fotopastí firmou TUEBOR
General Service s.r.o., Ing. Štěpán Jan, Plzeň. Zastupitelé berou uvedenou informaci na
vědomí.
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12)

SEZNÁMENÍ S VÝSLEDKEM KONTROLY KHS - VODOVOD LIPOVICE A
KONOPIŠTĚ

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledky rozboru pitné vody v Konopišti a
v Lipovicích - zastupitelstvu byl předloţen protokol o kontrole ze dne 25. 08. 2015, výsledek
opakovaného rozboru z vodovodu v Konopišti a z vodovodu Lipovice vyhověl ve
stanovených ukazatelích hygienickým poţadavkům na kvalitu pitné vody. Limity vyhlášky č.
252/2004 Sb. byly splněny. Zastupitelstvo bere uvedenou informaci na vědomí.
13)

PROJEDNÁNÍ CENY VODNÉHO A STOČNÉHO PRO DALŠÍ OBDOBÍ

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výši jednotkového nákladu na 1 m3, který dle cenových
předpisů MZE /Vyhláška č.428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Tento jednotkový náklad činil celkem pro
vodné a stočné 44,36 Kč/1 m3 za rok 2014.
- zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výší kalkulované ceny pro odběratele dle cenových
předpisů MZE /Vyhláška č.428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Kalkulovaná cena celkem pro vodné a
stočné pro nové období činí 48,86 Kč/1 m3.
A) zastupitelstvu byl předloţen návrh na způsob stanovení ceny vodné a stočného včetně
nájemného za vodoměr:
Návrh č. 1:
Obec Lipovice stanoví ceny vodného, stočného a nájemného za vodoměr tímto způsobem:
1) stanoví cenu vodného a stočného za 1 m3 pro odběratele fyzickou osobu nepodnikatele
/jedná se o FO trvale bydlící v obci nebo přípojku pro nemovitost určenou k rekreaci, kde
smluvním odběratelem je majitel FO/
2) stanoví cenu vodného a stočného za 1m3 pro podnikatelské subjekty /IČ/, odběr vody je
určen pro podnikání, nerozhoduje sídlo/místo podnikání podnikatelského subjektu, řeší se
přípojka v obci
3) stanoví výši ročního nájemného za vodoměr, tato bude pro všechny přípojky stejná
4) platnost nové ceny vodného bude stanovena takto: odečty proběhnou v období od 1.11.15.11.2015, bude stanoven konkrétní termín /den/ pro odečty vodoměrů, tento termín bude
zveřejněn na úřední desce. Nebude-li odběratel mít moţnost odečtu ve stanoveném termínu,
kontaktuje osobu zodpovědnou za provedení odečtů /p. Jan Toman/ a dohodne si náhradní
termín odečtů. Nová cena vodného a stočného bude pro odběratele platit ode dne provedení
odečtů. Pro odběratele, kteří nezajistí odečet v termínu do 15. 11. 2015, bude nová cena
vodného a stočného platit od 15. 11. 2015, následný rozdíl se dopočte technickým propočtem.
Hlasování
PRO:
Usnesení:

0

PROTI:

7

Zastupitelstvo předloţený návrh neschvaluje.
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Zdrţel se:

0
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Návrh č. 2:
Obec Lipovice stanoví ceny vodného, stočného a nájemného za vodoměr tímto způsobem:
1) stanoví cenu vodného a stočného za 1 m3 pro odběratele fyzickou osobu nepodnikatele
/jedná se o FO trvale bydlící v obci nebo přípojku pro nemovitost určenou k rekreaci, kde
smluvním odběratelem je majitel FO/
2) stanoví cenu vodného a stočného za 1m3 pro podnikatelské subjekty /IČ/, odběr vody je
určen pro podnikání, nerozhoduje sídlo/místo podnikání podnikatelského subjektu, řeší se
přípojka v obci
3) stanoví výši ročního nájemného za vodoměr, tato bude pro všechny přípojky stejná,
nájemné je splatné 1x ročně při vyúčtování vodného a stočného za odebranou vodu
4) platnost nové ceny vodného bude stanovena takto: Platnost nové ceny vodného a stočného
bude od 15. 11. 2015, odečty proběhnou v období od 1. 11. - 15. 11. 2015, bude stanoven
konkrétní termín /den/ pro odečty vodoměrů, tento termín bude zveřejněn na úřední desce.
Nebude-li odběratel mít moţnost odečtu ve stanoveném termínu, kontaktuje osobu
zodpovědnou za provedení odečtů /p. Jan Toman/ a dohodne si náhradní termín odečtů.
Následné rozdíly ode dne provedení odečtů a datem účinnosti nové ceny, tj. 15. 11. 2015 se
budou řešit technickým propočtem.
Hlasování
PRO:
Usnesení:

7

PROTI:

0

Zdrţel se:

0

Zastupitelstvo předloţený návrh jednomyslně schvaluje.

B) zastupitelstvu byly předloţeny tyto návrhy výše vodného a stočného a nájemného za
vodoměr s účinností od 15. 11. 2015:
Návrh č. 1:
FO nepodnikatel: vodné 20 Kč + stočné 5,- Kč / 1 m3, předpokládaná dotace na 1m3 /oproti
kalkulované ceně 48,86/ činí 23,86,- Kč
Podnikatelský subjekt/IČ/: vodné 50 Kč + stočné 5,-Kč, není dotována
a 200,- Kč vodoměr
Hlasování
PRO:

5

PROTI:

2

Zdrţel se:

Bártík
Carvanová

Usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje předloţený návrh č. 1 – usnesení 13B
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Návrh č. 2:
FO nepodnikatel: vodné 25 Kč + stočné 5,- Kč, předpokládaná dotace na 1m3 /oproti
kalkulované ceně 48,86/ činí 23,86,- Kč
Podnikatelský subjekt/IČ/: vodné 55 Kč + stočné 5,-Kč, není dotována
roční nájemné vodoměru 200,- Kč
Hlasování
PRO:

PROTI:

2

Zdrţel se:

5

0

Bártík
Carvanová

Usnesení:

14)

Zastupitelstvo předloţený návrh č. 2 – usnesení 13B NESCHVALUJE

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 8 – NA VĚDOMÍ

Zastupitelé obce Lipovice byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 8 – vzato na vědomí.
15)

AKTUALIZACE
VĚDOMÍ

PASPORTIZACE

VEŘEJNÉHO

OSVĚTLENÍ

–

NA

Zastupitelé obce Lipovice byli seznámeni s aktualizací pasportizace veřejného. Aktualizace
byla provedena firmou XPG Bohemia s.r.o., Praha 10, zdarma – vzato na vědomí.
16)

ROZHODNUTÍ O SCHVÁLENÍ LESNÍHO HOSPODÁŘSKÉHO PLÁNU – NA
VĚDOMÍ

Zastupitelé obce Lipovice byli informováni o obdrţení konečného rozhodnutí o schválení
lesního hospodářského plánu obce Lipovice s platností od 1.1.2015 do 31.12.2024 – vzato na
vědomí.
17)

SCHVÁLENÍ
LIPOVICE

PROVOZNÍHO

ŘÁDU

PRO

MULTIFUNKČNÍ

HŘIŠTĚ

Zastupitelům obce Lipovice byl předloţen ke schválení návrh provozního řádu pro
multifunkční hřiště Lipovice.
Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdrţel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje návrh provozního řádu pro multifunkční hřiště Lipovice.
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18)

DISKUSE, RŮZNÉ, PODNĚTY OBČANŮ

Dotazy ze strany občanů:
Václav Carvan: byl vznesen dotaz na ztráty /úniku/ vody v Konopišti za rok 2014
Odpověď: Je registrována ztráta cca 1700 m3, coţ v přepočtu činí cca 25.000,- Kč. Občanům
nebyla ztráta započtena, hradí pouze za odebrané m3. Odstranění ztráty vody se řeší.
Miroslav Kouba: „Proč bylo v Ţabrakově instalováno další veřejné osvětlení?“
Odpověď: Na základě ţádosti bylo usnesením č. 23 ze dne 18. 08. 2015 rozhodnuto (6 pro, 1
se zdrţel hlasování / Bártík) o instalaci LED osvětlení, a to z důvodu zajištění bezpečnosti a
plynulosti provozu na pozemních komunikacích, bezpečnosti chodců a osob v místě zde
trvale usídlených. Jedná se o silnici III. třídy v nepřehledném úseku a v minulosti zde byly
registrovány problémy (přímé ohroţení chodců provozem vozidel).
Miroslav Kouba: „Jak bylo naloţeno se „starými lampami“ veřejného osvětlení, proč se třeba
neposkytly jiné obci a podobně?“
Odpověď: V rámci zadávacího řízení, týkajícího se výměny a rekonstrukce veřejného
osvětlení, byla podmínka provedení ekologické likvidace starých hlavic veřejného osvětlení.
Převáţná část starých SVO byla ve špatném technickém stavu a jejich další vyuţití tak nebylo
moţné.
Miroslav Kouba: „ Kolik platí Honební společnost obci nájemné za vyuţívané pozemky?“
Odpověď: Bude zjištěno a informace předána panu Koubovi.
19)

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 15. září 2015.

Zapsal:

Ing. Bc. Pavel BÁRTÍK

Ověřovatelé zápisu:

Olga ŠEJNOVÁ
Simona CARVANOVÁ

Starostka:

Ing. Anna PÍCHOVÁ
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