OBEC LIPOVICE

ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 17. prosince 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.
Konstatování:
Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
PROGRAM:
1.

Zahájení.

2.

Navržení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu.

3.

Schválení rozpočtu obce Lipovice pro rok 2016.

4.

Schválení výhledu rozpočtu obce Lipovice pro období 2017-2018.

5.

Projednání a schválení dohod o provedení práce pro rok 2016.

6.

Projednání a schválení výše místního poplatku ze psů pro rok 2016.

7.

Projednání a schválení příspěvků pro občany pro rok 2016 /životní jubilea a narození
dítěte/.

8.

Projednání žádosti o finanční dar - SDH Lipovice.

9.

Projednání nabídky na odkoupení pozemku p.č. 554/34 v k.ú. Lipovice do majetku
obce Lipovice.

10.

Informace: poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích od KÚ Jihočeský
kraj.

11.

Informace: návrh zadání ÚP Lipovice.

12.

Informace: o výsledcích provedené kontroly pitné vody a odpadní vody.

13.

Diskuse.

14.

Závěr.

1.

ZAHÁJENÍ

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

NAVRŽENÍ ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU, SCHVÁLENÍ
POPŘ. DOPLNĚNÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ. SCHVÁLENÍ PŘEPISU ZÁPISU
ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 19. 11. 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, Simona Carvanová.
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Hlasování
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu: Jiří Weber, Simona Carvanová.
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) Informace – vyúčtování drobné stavební úpravy OÚ Lipovice 2015- společenská
místnost.
b) Projednání stanovení ceny nájemného za vodoměr – přípojka pro zemědělský areál
v Lipovicích. Odběratel ZS Chlumany - stanovení individuální ceny nájemného za
vodoměr.
c) Schválení - rozpočtové opatření č. 12.
d) Projednání žádosti o poskytnutí finančního daru pro rok 2016 společnosti IMPAKT.
e) Projednání cenové nabídky na provedení posudku budov z hlediska PENB firmou
PKV Build s.r.o. Humpolec.
f) Informace o dlužnících obce Lipovice – dluh za svoz odpadů
Hlasování:
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 19. 11. 2015
Zastupitelstvu obce byl předložen zápisu z předchozího zastupitelstva obce. Určení
ověřovatelé ověřili zápis z předchozího jednání zastupitelstva dne 19. 11. 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)
SCHVÁLENÍ ROZPOČTU OBCE LIPOVICE PRO ROK 2016
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s předloženým návrhem rozpočtu obce pro rok 2016.
Návrh rozpočtu pro rok 2016 a výhledu rozpočtu byl již projednán bez připomínek na
zasedání zastupitelstva dne 19. 11. 2015 a byl vyvěšen na úřední desce od 20. 11. 2015 do
05.12.2015. Přítomní zastupitelé byli vyzváni, aby se vyjádřili ke zveřejněnému návrhu a
vznesli doplňující požadavky či připomínky. Žádné připomínky ani požadavky nebyly
vzneseny. Návrh rozpočtu byl předložen ke schválení.
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Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje rozpočet obce Lipovice pro rok 2016 v
částce příjmu 2.559.500,-Kč, výdajů v částce 2.559.500,-Kč. Rozpočet je schválený jako
vyrovnaný.
SCHVÁLENÍ VÝHLEDU ROZPOČTU OBCE LIPOVICE PRO OBDOBÍ 20172018
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s předloženým návrhem výhledu rozpočtu obce pro
období 2017-2018. Návrh výhledu rozpočtu pro období 2017-2018 byl již projednán bez
připomínek na zasedání zastupitelstva dne 19. 11. 2015 a byl vyvěšen na úřední desce od
20.11.2015 do 05.12.2015. Přítomní zastupitelé byli vyzváni, aby se vyjádřili ke
zveřejněnému návrhu a vznesli doplňující požadavky či připomínky. Žádné připomínky ani
požadavky nebyly vzneseny. Návrh výhledu rozpočtu pro období 2017-2018 byl předložen ke
schválení.
4)

Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje výhled rozpočtu pro období 2017-2018.
PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ DOHOD O PROVEDENÍ PRÁCE PRO ROK
2016
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh na uzavření dohod o provedení práce pro rok 2016:
5)

1)
2)
3)

Nadežda Tichá – účetní – od 1.1.2016 do 31.12.2016 - odměna 6.000,- Kč/měsíčně
Jan Toman – od 1.1.2016 - 31.12.2016 - úprava vody v Lipovicích a Konopišti –
odměna 2.000,- Kč/měsíčně
Jaroslava Weberová – od 1.1.2016 - 31.12.2016 – knihovnice – odměna 500,Kč/měsíčně

Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje předložený návrh na uzavření dohod o
provedení práce pro rok 2016.
PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ VÝŠE MÍSTNÍHO POPLATKU ZE PSŮ PRO
ROK 2016
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh na stanovení výše místního poplatku ze psů pro rok
2016 /stanoveného ve smyslu OZV č. 1/2011, o místním poplatku ze psů/ - návrh na
ponechání výše poplatku, tj. 100,- Kč ročně za prvního psa a 100,- Kč ročně za druhého a
každého dalšího psa téhož držitele.
6)
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Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje ponechání výše místního poplatku ze psů
pro rok 2016 beze změn, tj. 100,- Kč ročně za prvního psa a 100,- Kč ročně za druhého a
každého dalšího psa téhož držitele
PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ PŘÍSPĚVKŮ PRO OBČANY PRO ROK 2016
/ŽIVOTNÍ JUBILEA A NAROZENÍ DÍTĚTE/
Zastupitelstvu obce byl předložen tento návrh na poskytnutí příspěvku pro občany s trvalým
pobytem v obci pro rok 2016:
7)

a) Příspěvek v souvislosti s životním jubileem – 65 let, 70 let, 75 let, 80 let a následně
každý další rok – ve výši 1.000 Kč
b) Narození dítěte s trvalým pobytem v obci Lipovice – ve výši 3.000 Kč
Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje poskytnutí příspěvku pro občany s trvalým
pobytem v obci pro rok 2016: příspěvek v souvislosti s životním jubileem /65 let, 70 let, 75
let, 80 let a následně každý další rok ve výši 1.000 Kč a příspěvek k narození dítěte s trvalým
pobytem v obci Lipovice ve výši 3.000 Kč.
8)
PROJEDNÁNÍ ŽÁDOSTI O FINANČNÍ DAR – SDH LIPOVICE
Zastupitelstvu obce byla předložena žádost SDH Lipovice o finanční dar k zajištění chodu a
organizačních nákladů ve výši 12.000,- Kč pro rok 2016.
Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru SDH Lipovice ve výši
12.000,- Kč pro rok 2016.

9)

PROJEDNÁNÍ NABÍDKY NA ODKOUPENÍ POZEMKU P.Č. 554/34 V K.Ú.
LIPOVICE DO MAJETKU OBCE LIPOVICE

a) Zastupitelstvu obce byla předložena nabídka Jitky Fürbachové, bytem Konopiště 18
/majitelka/ na odkoupení pozemku p. č. 554/34 v k. ú. Lipovice o výměře 183 m2 do majetku
obce Lipovice za kupní cenu 5.000,- Kč. Obec Lipovice by dále uhradila veškeré poplatky
spojené s koupí pozemku a vkladem do katastru nemovitosti.
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Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje zakoupení pozemku p. č. 554/34 v k. ú.
Lipovice za kupní cenu 5.000,- Kč, obec Lipovice se zavazuje uhradit veškeré poplatky
spojené s koupí pozemku a s vkladem do katastru nemovitostí.
b) Zastupitelstvu obce byl předložen návrh kupní smlouvy na odkoupení pozemku p. č.
554/34 v k. ú. Lipovice o výměře 183 m2 z majetku Jitky Fürbachové, bytem Konopiště 18
do majetku obce Lipovice za kupní cenu 5.000,- Kč.
Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje návrh předložené kupní smlouvy.
INFORMACE:
POSKYTNUTÍ
FINANČNÍHO
PŘÍSPĚVKU
NA
HOSPODAŘENÍ V LESÍCH OD KÚ JIHOČESKÝ KRAJ
Zastupitelstvo obce bylo informováno o rozhodnutí Krajského úřadu - Jihočeského kraje
poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích ve výši 17.784,- Kč. Předmětem
finančního příspěvku je vyhotovení lesního hospodářského plánu.
10)

Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
11)
INFORMACE: NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU (ÚP) LIPOVICE
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh zadání ÚP Lipovice, který vypracoval Městský úřad
Prachatice, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje. Návrh zadání je zpracován na
základě zpracovaných průzkumů a rozborů. Kromě konkrétních záměrů jsou zde uvedeny
obecné požadavky vyplývající z legislativy nebo nadřazené územně plánovací dokumentace
kraje.
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí, nemá k předloženému návrhu námitek
INFORMACE O VÝSLEDCÍCH PROVEDENÉ KONTROLY PITNÉ
VODY A ODPADNÍ VODY
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledky rozboru pitné vody v Konopišti a v
Lipovicích – viz protokol o zkoušce č. 119274/2015 ze dne 10. 11. 2015 a protokol č.
119275/2015 ze dne 10. 11. 2015.
12)

Zastupitelstvo bere uvedenou informaci na vědomí.
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INFORMACE – VYÚČTOVÁNÍ DROBNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY OÚ
LIPOVICE 2015- SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s vyúčtováním drobných stavebních úprav OÚ Lipovice
– společenská místnost. Rozsah a provedení těchto drobných stavebních úprav bylo schváleno
zastupitelstvem obce dne 15. 9. 2015, předpokládaná cena materiálu činila 60.000,- Kč.
Drobné stavební úpravy jsou v současné době již hotové, byly provedeny v požadovaném
rozsahu a celkové náklady na provedení činily 58.026,07,- Kč.
13)

Zastupitelstvo obce bere tuto informaci na vědomí.
PROJEDNÁNÍ STANOVENÍ CENY NÁJEMNÉHO ZA VODOMĚR –
PŘÍPOJKA
PRO
ZEMĚDĚLSKÝ
AREÁL
V
LIPOVICÍCH
–
ODBĚRATEL ZS CHLUMANY
Zastupitelstvo obce bylo informováno o nutnosti výměny vodoměru – přípojka pro
zemědělský areál v Lipovicích – odběratel ZS Chlumany. Jedná se o vodoměr QN 10 G2´´
Cena tohoto vodoměru činí 4.098,- Kč. Zastupitelstvu obce byl předložen návrh stanovit
individuální cenu nájemného za vodoměr pro tuto přípojku a to ve výši 820,- za rok.
14)

Odůvodnění: Stanovená cena za nájemné vodoměru 200Kč/rok /viz zápis ze zasedání
zastupitelstva ze dne 15.9.2015/ odpovídá vodoměru typu. QN 2,5 G´. Náklady na pořízení a
výměnu vodoměru typu činí cca 1.000 Kč na jeden vodoměr. Náklady na pořízení vodoměru
typu QN 10 G2´´ činí 4.098,- Kč a jsou výrazně vyšší a obec by v tomto případě výměnu
vodoměrů dotovala.
Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

Zdržel se:

0

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje stanovení ceny nájemného za vodoměr
typu QN 10 G2 pro přípojku pro zemědělský areál v Lipovicích /odběratel ZS Chlumany/ ve
výši 820,- Kč za rok.
15)
SCHVÁLENÍ - ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 12
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh na rozpočtové opatření č. 12.
Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

Zdržel se:

0

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 12

16)

PROJEDNÁNÍ ŽÁDOSTI SPOLEČNOSTI
FINANČNÍHO DARU PRO ROK 2016

IMPAKT

O

POSKYTNUTÍ

IMPAKT společnost pro aktivizaci periférií, se sídlem Mlýn čp. 33, 384 25 Dub, IČO:
22664157, požádalo obec Lipovice o poskytnutí finančního daru. Svojí žádost odůvodnila
provozováním Mateřského a komunitního centrumu Dupy Dub, kdy činnost MKC je
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zaměřena na volnočasové aktivity dětí a mládeže. MKC není podporováno dotačními tituly.
V následujícím období nebyly potřebné finanční prostředky získány, a proto je společnost
IMPAKT nucena obrátit se se žádostí o poskytnutí finančního daru na okolní obce, jejichž
děti se aktivně volnočasových aktivit zúčastňují. Děti a mládež z obce Lipovice se v nemalé
míře účastní v zájmových kroužcích, kulturních a společenských aktivitách. Zastupitelům
obce Lipovice byla navržena částka 10.000,- Kč jako dar uvedené společnosti.
Hlasování:
PRO:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

1

Usnesení: Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje udělení finančního daru ve výši 10.000,Kč společnosti IMPAKT pro podporu činnosti v roce 2016.
PROJEDNÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA PROVEDENÍ POSUDKU BUDOV Z
HLEDISKA PENB FIRMOU PKV BUILD S.R.O. HUMPOLEC)
Zastupitelstvu obce Lipovice byla předložena cenová nabídka společnosti PKV Build s.r.o. se
sídlem v Humpolci, na provedení posudku budov z majetku obce v Lipovicích a Konopišti
z hlediska PENB s návrhem na schválení zadání zpracování uvedeného posudku firmou PKV
Build s.r.o..
17)

Hlasování:
PRO:

0

PROTI:

7

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce Lipovice neschvaluje / zamítá zadání zpracování uvedeného
posudku budov z majetku obce v Lipovicích a Konopišti z hlediska PENB firmou PKV Build
s.r.o.

18.

INFORMACE O DLUŽNÍCÍCH OBCE LIPOVICE – DLUH ZA SVOZ
ODPADŮ

Zastupitelé obce byli seznámeni se skutečností, že p. Vít Popelka, nar. 6. 3. 1980, trv. bytem
Prachatice, Hradební 423, je dlužníkem obce – dlužná částka za neuhrazení svozu odpadů
(regulováno obecně závaznou vyhláškou obce Lipovice č. 1/2012, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů ze dne 6. prosince 2012) činí 300,- Kč a to za rok 2014 (čp. 32
Lipovice). Zastupitelstvu byl podán návrh na odepsání uvedené dlužné částky.
Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje odpis dluhu p. Popelky v částce 300,- Kč.
19)
DISKUSE, RŮZNÉ, PODNĚTY OBČANŮ
Bez diskuse a podnětů přítomných osob.
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20)

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 17. prosince 2015.

Zapsal:

Ing. Bc. Pavel BÁRTÍK

Ověřovatelé zápisu:

Jiří WEBER
Simona CARVANOVÁ

Starostka:

Ing. Anna PÍCHOVÁ
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