OBEC LIPOVICE

ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 15. října 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.

Navrţení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu

3.

Projednání ţádosti o vyjádření ke stavbě: 1030026080 Konopiště - kNN příp. parc.
466/6

4.

Projednání návrhu Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene p. č.
629/1 a p. č. 627

5.

Informace o provedení dílčího přezkoumání hospodaření obce Lipovice

6.

Informace o nově vyhlášených výzvách z OPŢP

7.

Diskuse

8.

Závěr

1.

ZAHÁJENÍ

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18:00 hodin, Bylo konstatováno, ţe
zastupitelstvo je usnášeníschopné. Další zástupci obce, spolků a občanů = 0.
2.

NAVRŽENÍ ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU, SCHVÁLENÍ
POPŘ. DOPLNĚNÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ. SCHVÁLENÍ PŘEPISU ZÁPISU
ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 15. 09. 2015

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

7

PROTI:

0

Zdrţel se:

Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu: Jiří WEBER, Michaela PÍCHOVÁ.

1

0

OBEC LIPOVICE
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) Projednání a stanovení pravomoci starostky ke schvalování rozpočtových opatření
b) Projednání a schválení návrhu smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu
Lipovice čp.44 /prostory skladů bývalé prodejny o celkové výměře 17,5m2 pronájem SDH Lipovice/
c) Projednání vyúčtování realizace zemních prací – hřiště Konopiště
d) Informace - Program rozvoje Mikroregionu Vlachovo Březí na období 2015-2020
e) Informace o podání ţádosti o finanční příspěvek na vyhotovení lesního hospodářského
plánu ke Krajskému úřadu v Českých Budějovicích
f) Informace – dokumentace pro řešení mimořádných událostí a krizových situací,
ustanovení pracovního týmu – krizový štáb obce
g) Projednání nákupu cedule – označení hasičské zbrojnice
h) Informace – POV na rok 2016
i) Rozpočtové opatření č. 9 – na vědomí
j) Schválení drobných stavebních úprav společenské místnosti – Lipovice 44
Hlasování o schválení programu dnešního zasedání zastupitelstva obce:
PRO:

7

PROTI:

Zdrţel se:

0

0

Usnesení: Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen i s předloţeným návrhem na
doplnění.
Schválení zápisu zastupitelstva obce Lipovice ze dne 15. 09. 2015
Zastupitelstvu obce byl předloţen zápisu z předchozího zastupitelstva obce. Určení
ověřovatelé ověřili zápis z předchozího jednání zastupitelstva dne 15. 09. 2015, námitky proti
zápisu nebyly vzneseny.
Hlasování o schválení předešlého zápisu ze zastupitelstva:
PRO:

7

PROTI:

Zdrţel se:

0

0

Usnesení: Zápis předchozího zastupitelstva se pokládá za schválený

3.

PROJEDNÁNÍ ŽÁDOSTI O VYJÁDŘENÍ
KONOPIŠTĚ – KNN PŘÍP. PARC. 466/6

KE

STAVBĚ:

1030026080

Zastupitelstvu obce byla předloţena ţádost firmy ENERGOSÍTĚ PRACHATICE o
vyjádření a o udělení souhlasu ke stavbě: 1030026080 Konopiště – kNN příp. parc. 466/6 –
pí. Pavlíková, jedná se o připojení nového odběrného místa v Konopišti. Na pozemku p.č.
629/1 se umístí nový sloup, ze kterého povede zemní kabel NN, podvrtem pozemku p.č.627.
Na pozemku p.č. st. 75 a na pozemku p.č. 466/6 se umístí nová kabelová skříň. Bude
provedena demontáţ stávajícího venkovního vedení NN včetně stávajících sloupů.
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Hlasování
PRO:

7

PROTI:

0

Zdrţel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s předloţeným návrhem provedením stavby 1030026080
Konopiště – kNN příp. parc.466/6 a souhlasí s provedením stavby 1030026080 – Konopiště
KNN příp. parc.466/6.
4)

PROJEDNÁNÍ NÁVRHU SMLOUVY O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ
VĚCNÉHO BŘEMENE P. Č. 629/1 A P. Č. 627, K. Ú. LIPOVICE

Zastupitelstvu obce byl firmou ENERGOSÍTĚ PRACHATICE /smluvní projektant
společnosti E.ON/ předloţen návrh Smlouvy č. 1030026080/001 o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene – zakázka 1030026080 Konopiště – kNN příp. Parc. 466/6 – pí. Pavlíková.
Jedná se o připojení nového odběrného místa v Konopišti. Obec Lipovice je majitelem
pozemku p.č. 629/1 a p.č. 627 v k.ú. Lipovice.Na pozemku p.č. 629/1 se umístí nový sloup, ze
kterého povede zemní kabel NN, podvrtem pozemku p.č.627. Na pozemku p.č. st. 75 a na
pozemku p.č. 466/6 se umístí nová kabelová skříň. Bude provedena demontáţ stávajícího
venkovního vedení NN včetně stávajících sloupů – viz souhlas k zakázce v bodě 3. Trasa
zemního kabelového vedení NN bude po dotčených pozemcích ve vlastnictví obce Lipovice ,
tj. po pozemcích p.č. 629/1 a 627 k.ú. Lipovice, v celkové délce 65 běţných metrů. Nový
sloup nelze umístit na pozemku p.č. 560/13, který je ve vlastnictví 36 spoluvlastníků.
Předmětem navrhované smlouvy o smlouvě budoucí je uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene za účelem umístění distribuční soustavy – umístění nového sloupu,
omezovačů přepětí, uzemnění, uloţení kabelů NN, provedení podvrtu na zatíţené nemovitosti
za účelem jejího provozování, tj. Právo zřídit, provozovat, opravovat a udrţovat distribuční
soustavu na zatíţené nemovitosti. Věcné břemeno bude zahrnovat téţ právo provádět na
distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její
výkonnosti, včetně jejího odstranění. Průběh a rozsah věcného břemene bude vymezen v
geometrickém plánu. Budoucí oprávněná strana, tj. E.ON Distribuce, a.s. a E.ON Česká
republika, s.r.o. se zavazuje na své náklady zajistit vyhotovení geometrického plánu,
vyhotovení smlouvy o zřízení věcného břemene včetně návrhu na zahájení vkladového řízení,
podání návrhu na příslušný katastrální úřad včetně úhrady správních poplatků s tím
spojených. Právo věcného břemene bude zřízeno jako časově neomezené. Bude zřízeno
úplatně a to za jednorázovou úhradu v celkové výši 2.800 Kč.
Hlasování
PRO:

7

PROTI:

0

Zdrţel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje zřízení věcného břemene v souladu s předloţeným
návrhem Smlouvy č. 1030026080/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a
souhlasí s jejím uzavřením.
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INFORMACE O PROVEDENÍ DÍLČÍHO PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
OBCE LIPOVICE

5)

Zastupitelstvo bylo informováno o provedení dílčího přezkoumání hospodaření obce
Lipovice za rok 2015, nebyly zjištěny závaţné chyby a nedostatky - zastupitelstvo bere tuto
informaci na vědomí.
INFORMACE O NOVĚ VYHLÁŠENÝCH VÝZVÁCH Z OPŽP

6)

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o nově vyhlášených programech a výzvách
z OPŢP.
PROJEDNÁNÍ
A
STANOVENÍ
PRAVOMOCI
SCHVALOVÁNÍ ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ

7)

STAROSTKY

KE

Starostka obce poţádala zastupitelstvo obce, aby znovu přesně a jednoznačně
delegovalo pravomoc k provádění a schvalování rozpočtových opatření. Ze zápisu ze dne
10.10.2013 tyto pravomoci jednoznačně nevyplývají.
Zastupitelstvu byl podán návrh stanovit pravomoc starostky obce k provádění a
schvalování rozpočtových opatření a to takto:
-

příjmová část – neomezeně
výdajová část – do výše 100.000 Kč kaţdého rozpočtového opatření
hlasování:
zastupitelstvo schvaluje pravomoc starostky obce k provádění a schvalování
rozpočtových opatření a to takto: příjmová část – neomezeně, výdajová část – do výše
100.000 Kč.

Hlasování
PRO:

7

PROTI:

0

Zdrţel se:

0

Usnesení: přijato a schváleno v plném znění, viz předloţený návrh.
8)

PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ NÁVRHU SMLOUVY NA PRONÁJEM
NEBYTOVÝCH PROSTOR V OBJEKTU LIPOVICE ČP.44 /PROSTORY
SKLADŮ BÝVALÉ PRODEJNY O CELKOVÉ VÝMĚŘE 17,5M2 –
PRONÁJEM SDH LIPOVICE/

Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem smlouvy na pronájem nebytových prostor v
objektu Lipovice čp.44 /prostory skladů bývalé prodejny o celkové výměře 17,5m2./, nájemné
v částce 1,- Kč á rok. Pronájem jiţ byl schválen usnesením č. 05-03/2013 ze dne 17.03.2015.
Hlasování
PRO:

7

PROTI:

0

4

Zdrţel se:

0

OBEC LIPOVICE
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje předloţený návrh smlouvy na pronájem nebytových
prostor v objektu Lipovice čp.44 /prostory skladů bývalé prodejny o celkové výměře 17,5m2
– nájemce SDH Lipovice/.
9)

PROJEDNÁNÍ VYÚČTOVÁNÍ REALIZACE ZEMNÍCH PRACÍ – HŘIŠTĚ
KONOPIŠTĚ

Zastupitelstvu bylo předloţeno vyúčtování realizace zemních prací potřebných ke
zpracování navezeného materiálu /zeminy/ a k vyrovnání terénu dle projektu hřiště Konopiště
firmou RENO ŠUMAVA, a.s., Praţská 326, Vlachovo Březí – viz fa č. 84150616, cena bez
DPH 80.000 Kč + 16.800 Kč DPH, celkem k úhradě 96.800,- Kč. Zadání realizace jiţ bylo
schváleno usnesením zastupitelstva obce Lipovice č. 13-07/2015 ze dne 21.07.2015.
Hlasování
PRO:

7

PROTI:

0

Zdrţel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje předloţené vyúčtování realizace zemních prací firmou
RENO ŠUMAVA, a.s., Praţská 326, 384 22 Vlachovo Březí, v celkové částce 96.800,- Kč.

10)

INFORMACE – PROGRAM ROZVOJE MIKROREGIONU VLACHOVO
BŘEZÍ NA OBDOBÍ 2015-2020

Zastupitelstvu bylo seznámeno s dokumentem - Program rozvoje Mikroregionu
Vlachovo Březí na období 2015-2020, zastupitelstvo bere tuto informaci na vědomí.
11) INFORMACE O PODÁNÍ ŽÁDOSTI O FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA
VYHOTOVENÍ LESNÍHO HOSPODÁŘSKÉHO PLÁNU KE KRAJSKÉMU
ÚŘADU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
Zastupitelstvo obce bylo informováno o podání ţádosti ke Krajskému úřadu v
Českých Budějovicích o finanční příspěvek ve výši 17.784 Kč na úhradu nákladů spojených s
vyhotovením lesního hospodářského plánu obce Lipovice. Obec Lipovice vynaloţila na
vyhotovení lesního hospodářského plánu, platného od 1.1.2015 do 31.12.2024, celkem
25.105,08 Kč. Zastupitelstvo obce bere uvedené informace na vědomí
12)

INFORMACE – DOKUMENTACE OBCE PRO ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH
UDÁLOSTÍ A KRIZOVÝCH SITUACÍ, STANOVENÍ PRACOVNÍHO TÝMU –
KRIZOVÝ ŠTÁB OBCE

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s vypracovanou dokumentací pro řešení
mimořádných událostí a krizových situací - zastupitelstvo bere tyto informace na vědomí.
Zastupitelstvu obce byl předloţen návrh na ustanovení pracovního týmu – krizového
štábu obce pro případ řešení mimořádných událostí a krizových situací a to v následujícím
sloţení: Ing. Anna Píchová, Václav Carvan a Jan Toman.
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Hlasování
PRO:

7

PROTI:

Zdrţel se:

0

0

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje předloţený návrh na ustanovení pracovního týmu –
krizového štábu obce pro případ řešení mimořádných událostí a krizových situací.
PROJEDNÁNÍ NÁKUPU CEDULE - OZNAČENÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE

13)

Zastupitelstvo obce bylo informováno o nutnosti označení hasičské zbrojnice /v
souvislosti s nově vzniklým SDH Lipovice/.Byl předloţen návrh na zakoupení cedule s
označením hasičské zbrojnice, která bude umístěna na objektu Lipovice čp. 44.
Hlasování
PRO:

7

PROTI:

Zdrţel se:

0

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení cedule s označením hasičské zbrojnice.
14) Informace – POV na rok 2016
Zastupitelstvo obce bylo informováno o programu POV na rok 2016.
15) Rozpočtové opatření č.9 – na vědomí
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9.
SCHVÁLENÍ DROBNÝCH
MÍSTNOSTI – LIPOVICE 44

16)

STAVEBNÍCH

ÚPRAV

SPOLEČENSKÉ

Zastupitelstvu byl předloţen návrh na provedení drobných stavebních úprav
společenské místnosti v objektu čp. 44 v Lipovicích, kdy uvedené opravy budou realizovány
prostřednictvím příslušníků Sboru dobrovolných hasičů Lipovice. Uvedené opravy budou
provedeny v rozsahu:
-

Výměna topných těles
Rekonstrukce vody a odpadu – instalatérské činnosti
Sádrokartonové podhledy
Zbudování kuchyňského koutu
Elektroninstalace

Předpokládaná cena materiálu je 60.000,- Kč
Hlasování
PRO:

7

PROTI:

0

Zdrţel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje povedení drobných stavebních úprav společenské
místnosti v objektu čp. 44 v Lipovicích v navrhovaném rozsahu a ceně.
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17)

DISKUSE, RŮZNÉ, PODNĚTY OBČANŮ

Dotazy ze strany občanů: nedostavili se
18)

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. října 2015.

Zapsal:

Ing. Bc. Pavel BÁRTÍK

Ověřovatelé zápisu:

Jiří WEBER
Michaela PÍCHOVÁ

Starostka:

Ing. Anna PÍCHOVÁ
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