OBEC LIPOVICE

ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 19. listopadu 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, Simova
Carvanová, Jiří Weber, Michaela Píchová.
Omluven(a):
Olga Šejnová
Přítomní občané:
0
Konstatování:
Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
PROGRAM:
Zahájení
Navržení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
Informace o výsledcích provedené kontroly pitné vody a odpadní vody
Informace o novele zákona o místních poplatcích
Označení hasičské zbrojnice
Projednání podání žádosti o dotaci z POV pro rok 2016 v rámci projektu
Mikroregionu Vlachovo Březí
7. Projednání podání samostatné žádosti o dotaci z POV pro rok 2016
8. Projednání podání žádosti o dotaci z MMR podprogram Podpora obnovy a rozvoje
venkova
9. Projednání návrhu na umístění 1 ks SVO v obci Lipovice
10. Návrh rozpočtu obce Lipovice a výhled rozpočtu pro období 2017-2018
11. Návrh složení inventurní komise a stanovení provedení inventarizace
12. Diskuse
13. Závěr
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.

ZAHÁJENÍ

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18:00 hodin, Bylo konstatováno, že
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 navrženi zastupitelé:
Jan TOMAN, Simona
CARVANOVÁ.
Hlasování
PRO:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu: Jan TOMAN, Simona CARVANOVÁ.
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0
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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) Rozpočtové opatření č. 10 – na vědomí.
b) Vodovod a kanalizace – provedení prací do konce roku 2015 dle Plánu údržby,
servisních prací a investic.
c) Rozpočtové opatření č. 11 – schválení.
d) Občanské sdružení Prevent - žádost o dotaci na rok 2016.
e) Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory – žádost o finanční prostředky
pro rok 2016.
f) využití plánované kapacity kompostárny Husinec.
g) oznámení o projednávání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Újezdec.
Hlasování o schválení programu dnešního zasedání zastupitelstva obce:
PRO:

6

PROTI:

Zdržel se:

0

0

Usnesení: Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen i s předloženým návrhem na
doplnění.
Schválení zápisu zastupitelstva obce Lipovice ze dne 15. 10. 2015
Zastupitelstvu obce byl předložen zápisu z předchozího zastupitelstva obce. Určení
ověřovatelé ověřili zápis z předchozího jednání zastupitelstva dne 15. 10. 2015, námitky proti
zápisu nebyly vzneseny.
Hlasování o schválení předešlého zápisu ze zastupitelstva:
PRO:

6

PROTI:

Zdržel se:

0

0

Usnesení: Zápis předchozího zastupitelstva se pokládá za schválený

3)

INFORMACE O VÝSLEDCÍCH
PITNÉ VODY A ODPADNÍ VODY

PROVEDENÉ

KONTROLY

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledky rozboru pitné vody v Konopišti a v
Lipovicích ze dne 14. 10. 2015, protokol 108011/2015 a protokol č. 108010/2015.
Zastupitelstvo obce bylo dále seznámeno s výsledky rozboru odpadní vody v Konopišti a v
Lipovicích ze dne 14. 10. 2015, protokol č.107448/2015 a protokol č. 107447/2015 zastupitelstvo bere uvedené informace na vědomí.

4)

INFORMACE O NOVELE ZÁKONA O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Zastupitelstvo obce bylo informováno, že dne 14. 10. 2015 byl ve sbírce zákonů
vyhlášen zákon č. 266/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, který s účinností od 1. 1. 2016 do praxe zavede
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několik podstatných změn, souvisejících s problematikou tzv. poplatkových obecně
závazných vyhlášek,
jde především následující změny:
- ustanovení §10b odst. 3 zákona – tj. osvobození od poplatků pro vybrané fyzické osoby
- změny při vyměřování poplatku nezletilé osobě
- problematika prominutí poplatku při mimořádných, zejména živelných událostech
Zastupitelstvo obce bere na vědomí nutnost provedení kontroly všech stávajících OZV
o místních poplatcích.

5)

OZNAČENÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE

Zastupitelstvu obce byly předloženy tyto nabídky na realizaci označení hasičské
zbrojnice:
a) X-Reklama, Martin Jelínek, Krumlovská 459, Prachatice
- rozměr 52 x 67 cm, dodací lhůta 14 dní, smaltovaná cedule, cena včetně DPH 4.229 Kč
b) W REKLAMA s.r.o., Jana Vaněčková, Kbelnice 6, Strakonice
- rozměr 67 x 52 cm, smaltovaná vypouklá, vyvrtané otvory, dodací lhůta 4 týdny, cena
včetně DPH 4.706 kč
c) Smaltovna GAEN, Hlubočepská 32, Praha 5
- rozměr 70 x 50 cm, smaltovaná cedule, cena včetně DPH 8.228 Kč
d) Studio DUHA spol. s r.o., Zlatá stezka 150, Prachatice
- rozměr 50 x 65 cm, smaltovaná cedule, cena včetně DPH 10.563 Kč
Zastupitelstvu bylo navrženo zadání realizace označení hasičské zbrojnice firmě
pod písmenem a).
Hlasování
PRO:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje předložený návrh na zadání realizace označení hasičské
zbrojnice firmě X-Reklama, Martin Jelínek, Krumlovská 459, Prachatice.

6)

PROJEDNÁNÍ PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI Z POV PRO ROK
2016 V RÁMCI PROJEKTU MIKROREGIONU VLACHOVO
BŘEZÍ

Zastupitelstvo obce bylo informováno o jednání rady Mikroregionu Vlachovo Březí
dne 4.1.12015. Rada Mikroregionu rozhodla, vzhledem k daným možnostem předmětu
žádosti o dotaci z POV pro rok 2016, žádat v rámci Mikroregionu jednotně na opravy a
údržbu sakrálních staveb v obci - zastupitelstvo bere tuto informaci na vědomí.
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Zastupitelstvu obce byl předložen návrh na podání žádosti o dotaci z POV pro rok
2016 v rámci Mikroregionu Vlachovo Březí na opravu a údržbu sakrální stavby v obci kaplička v Lipovicích.
Hlasování
PRO:

6

PROTI:

Zdržel se:

0

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje vypracování a podání žádosti o dotaci z POV pro rok
2016 v rámci Mikroregionu Vlachovo Březí na opravu a údržbu sakrální stavby v obci kapličky v Lipovicích.

PROJEDNÁNÍ PODÁNÍ SAMOSTATNÉ ŽÁDOSTI O DOTACI Z
POV 2016

7)

Zastupitelstvu obce byl podán návrh na podání žádosti o dotaci z Programu obnovy
venkova Jihočeského kraje pro rok 2016 - opatření 1 – dotační titul č. 2: Komplexní úprava
veřejných prostranství, obnova, údržba a zřizování veřejné zeleně, oprava, rekonstrukce a
výstavba místních komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, rozhlasu, cyklistických a
pěších stezek – za účelem opravy místní komunikace v části obce Konopiště, na parc.
č.521/2, 630,631v k.ú. Lipovice
Hlasování
PRO:

PROTI:

6

Zdržel se:

0

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova
Jihočeského kraje pro rok 2016 - opatření 1 – dotační titul č. 2: Komplexní úprava veřejných
prostranství, obnova, údržba a zřizování veřejné zeleně, oprava, rekonstrukce a výstavba
místních komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, rozhlasu, cyklistických a pěších stezek –
za účelem opravy místní komunikace v části obce Konopiště, na parc. č.521/2, 630,631v
k.ú. Lipovice

PROJEDNÁNÍ PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI Z MMR
PODPROGRAM PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA
2016

8)

a) Zastupitelstvu obci byl předložen návrh na podání žádosti o dotaci – MMR - podprogram
117D815 Podpora obnovy a rozvoje venkova 2016 – dotační titul č. 5 - Podpora obnovy
místních komunikací - za účelem opravy místní komunikace v části obce Konopiště, na
parc. č.521/2, 630,631v k.ú. Lipovice.
Hlasování
6

PROTI:

Zdržel se:

0

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci – MMR - podprogram
117D815 Podpora obnovy a rozvoje venkova 2016 – dotační titul č. 5 - Podpora obnovy
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místních komunikací - za účelem opravy místní komunikace v části obce Konopiště, na
parc. č.521/2, 630,631v k.ú. Lipovice
b) Zastupitelstvu obce byl podán návrh na podání žádosti o dotaci – MMR – podprogram
117D815 Podpora obnovy a rozvoje venkova 2016 – dotační titul č. 2 – Podpora zapojení dětí
a mládeže do komunitního života v obci – za účelem pořízení herních prvků pro hřiště v
Konopišti
Hlasování
PROTI:

6

Zdržel se:

0

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci – MMR – podprogram
117D815 Podpora obnovy a rozvoje venkova 2016 – dotační titul č. 2 - Podpora zapojení dětí
a mládeže do komunitního života v obci – za účelem pořízení herních prvků pro hřiště v
Konopišti

PROJEDNÁNÍ NÁVRHU NA UMÍSTĚNÍ 1 KS SVO (VEŘEJNÉHO
OSVĚTLENÍ) V OBCI LIPOVICE

9)

a) Zastupitelstvu byl předložen návrh na umístění 1 ks SVO v obci Lipovice – u čp. 3
/Pravdů/.
Hlasování
6

PROTI:

Zdržel se:

0

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje umístění 1 ks SVO v obci Lipovice – u čp. 3
/Pravdů/.
b) Zastupitelstvu byl předložen návrh zadat realizaci umístění 1 ks SVO firmě XPG Bohemia
s.r.o., Moskevská 534/47, Praha 10. Firma XPG Bohemia s.r.o. již realizovala rekonstrukci
SVO v obci Lipovice v roce 2015. Nabídková cena na umístění SVO včetně montáže činí
9.922 Kč /včetně DPH/:
Hlasování
6

PROTI:

Zdržel se:

0

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje zadání realizace na umístění 1 ks SVO v obci
Lipovice u č.p.3 firmě XPG Bohemia s.r.o., Moskevská 534/47, Praha 10 za nabídkovou
cenu 9.922 Kč včetně DPH.
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NÁVRH ROZPOČTU OBCE LIPOVICE PRO ROK 2016 A
VÝHLED ROZPOČTU PRO OBDOBÍ 2017-2018

10)

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s předloženým návrhem rozpočtu obce pro rok
2016 a s výhledem rozpočtu pro období 2017-2018. Rozpočet obce pro rok 2016 je navržen
jako vyrovnaný. Návrh rozpočtu pro rok 2016 a výhled rozpočtu pro období 2017-2018 byl
předložen k připomínkovému řízení.
Hlasování
PROTI:

6

Zdržel se:

0

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce nemá připomínek k předloženému návrhu rozpočtu pro rok
2016 a k výhledu rozpočtu pro rok 2017-2018. Předložené návrhy budou vyvěšeny na úřední
desce.

NÁVRH SLOŽENÍ INVENTURNÍ KOMISE A STANOVENÍ
PROVEDENÍ INVENTARIZACE

11)

Zastupitelstvu obce byl předložen návrh na složení inventarizační komise: Ing. Anna
Píchová, Ing. Bc. Pavel Bártík, Simona Carvanová, s termínem provedení inventarizace
15. 12. 2015 – 31. 01. 2016.
Hlasování
PROTI:

6

Zdržel se:

0

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje složení inventarizační komise ve složení: Ing. Anna
Píchová, Ing. Bc. Pavel Bártík, Simona Carvanová a současně i plán inventarizace, s
termínem provedení inventarizace 15. 12. 2015 – 31. 1. 2016.

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 10

12)

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10.

VODOVOD A KANALIZACE – PROVEDENÍ PRACÍ DO KONCE
ROKU 2015 DLE PLÁNU ÚDRŽBY, SERVISNÍCH PRACÍ A
INVESTIC

13)

a) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se soupisem prací, které by se měly dle Plánu údržby,
servisních prací a investic /schválený dne 18.8.2015/ provést do konce roku 2015.
Hlasování
6

PROTI:

Zdržel se:

0

6
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Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje provedení potřebných prací dle předloženého
soupisu. Tyto práce budou provedeny do konce roku 2015 a jsou v souladu s Plánem údržby,
servisních prací a investic pro vodovod a kanalizaci v obci Lipovice ze dne 18.8.2015.
b) zastupitelstvu obce byl předložen návrh, aby tyto práce byly provedeny firmou Jan Toman,
IČ: 69555133, se sídlem Lipovice 10. Důvodem je znalost místního vodovodu a kanalizace a
také dosavadní dobré zkušenosti při spolupráci s firmou Jan Toman. Při provádění prací bude
firma využívat také pracovníků, kteří vykonávají veřejně prospěšné práce v obci.
Zastupitelstvu obce byl předložen předběžný rozpočet firmy Jan Toman na provedení prací do
konce roku 2015 dle plánu údržby, servisních prací a investic, celkem se jedná o částku
98.262 Kč bez DPH.
Hlasování
PROTI:

6

Zdržel se:

0

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje, aby práce schválené v bodě a) tohoto bodu
programu provedla firma Jan Toman, IČ: 69555133, se sídlem Lipovice 10. Zastupitelstvo
obce schvaluje předběžný rozpočet předložený firmou Jan Toman ve výši cca 98.262,- Kč bez
DPH.

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 11

14)

Zastupitelstvu byl předložen návrh na rozpočtové opatření č. 11.
Hlasování
PROTI:

6

Zdržel se:

0

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 11.

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PREVENT – ŽÁDOST O DOTACI NA
ROK 2016

15)

Zastupitelstvu obce byla předložena žádost Občanského sdružení Prevent, Heydukova
349. 386 01 Strakonice o dotaci na rok 2016, požadovaná částka činí 1.224 Kč.
Hlasování
0

PROTI:

Zdržel se:

6

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce neschvaluje poskytnutí dotace na rok 2016 pro Občanské
sdružení Prevent, Heydukova 349. 386 01 Strakonice.
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JIHOČESKÉ CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A
SENIORY – ŽÁDOST O FINANČNÍ PROSTŘEDKY PRO ROK
2016

16)

Zastupitelstvu obce byla předložena žádost Jihočeského centra pro zdravotně postižené
a seniory, SNP 559, 383 01 Prachatice o finanční prostředky pro rok 2016.
Hlasování
0

PROTI:

Zdržel se:

6

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce zamítá žádost Jihočeského centra pro zdravotně postižené a
seniory, SNP 559, 383 01 Prachatice o finanční prostředky pro rok 2016.

17)

VYUŽITÍ PLÁNOVANÉ KAPACITY KOMPOSTÁRNY HUSINEC

Zastupitelstvo obce bylo informováno o schůzce starostky obce Lipovice Ing. Anny
Píchové a starostky města Husinec Ludmily Pánkové týkající se záměru města Husinec
vybudovat kompostárnu. V případě úspěšné realizace kompostárny má město Husinec zájem
o dodávku bioodpadu z obce Lipovice. Obec Lipovice má zájem o využití plánované kapacity
kompostárny Husinec. Roční předpokládaná dodávka bioodpadu by mohla být cca 5tun/rok.
Zastupitelstvo bere uvedené informace na vědomí a nemá námitek.

18)

OZNÁMENÍ O PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU
UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚJEZDEC

ZPRÁVY

O

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s Oznámením o projednávání návrhu zprávy o
uplatňování územního plánu Újezdec. Návrh zprávy je vystaven k veřejnému nahlédnutí po
dobu 30 dnů ode dne 16. 1. 2015 na OÚ v Újezdci a na úřední desce obce. Do 1. 12. 2015
může každý uplatnit své připomínky. Ve lhůtě 30 dnů od obdržení zprávy mohou uplatnit své
podněty sousední obce.
Zastupitelstvo bere uvedené informace na vědomí.

17)

DISKUSE, RŮZNÉ, PODNĚTY OBČANŮ

Dotazy ze strany občanů: nedostavili se
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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 19. listopadu 2015.

Zapsal:

Ing. Bc. Pavel BÁRTÍK

Ověřovatelé zápisu:

Jan TOMAN
Simona CARVANOVÁ

Starostka:

Ing. Anna PÍCHOVÁ
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