OBEC LIPOVICE

ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 26. dubna 2016
Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu od 18.00 hod., ukončeno bylo ve
20.00 hod. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná.
Přítomní zastupitelé: Ing. Anna Píchová, Ing. Bc. Pavel Bártík, Olga Šejnová, Simova
Carvanová, Michaela Píchová, Jan Toman, Jiří Weber
Přítomní občané:
4
Omluven:
0
Konstatování:
Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.

PROGRAM:
1.

Zahájení.

2.

Navržení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu.

3.

Oprava elektroinstalace - hostinec Konopiště

4.

Informace - realizace zateplení podhledů - hostinec Konopiště

5.

Rozpočtové opatření č. 3 - na vědomí

6.

Informace - možnost účasti ve sdružené poptávce energií

7.

Společný projekt POV - Mikroregion - informace o přidělené výši dotace, projednání
požadavků za obec Lipovice - oprava kaplička Lipovice

8.

Projednání - výsledky - žádost o poskytnutí dotace z POV pro rok 2016 - opatření 1 dotační titul č. 2 - Oprava MK Konopiště

9.

Projednání - výsledky - žádost o poskytnutí dotace MMR - Podpora obnovy a rozvoje
venkova - Podprogram 117D81500, dotační titul 2 - herní prvky multifunkční hřiště
Konopiště

10.

Diskuse.

11.

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 17. 03. 2016

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

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu: Olga Šejnová, 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) Schválení rozpočtové opatření č. 4
b) Oplocení – multifunkční hřiště Konopiště
c) Územní rozhodnutí – Konopiště – pí. Pavlíková: kNN, přip.parc.466/6, č. s.
1030026080 – na vědomí
d) Informace – hydrogeologické vyjádření k odběru podzemní vody – Lipovice
e) Informace – členský příspěvek SPOV
f) Návrh na zakoupení řečnického systému
g) Lesní hospodářství - palivové dřevo, samovýroba, objednávky, ceník prací
h) Půjčovné – stan
i) Návrh na zadání zpracování projektu na opravu 2 x návesních rybníků v
Lipovicích
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 17. 03. 2016
Zastupitelstvu obce byl předložen zápisu z předchozího zastupitelstva obce. Určení
ověřovatelé ověřili zápis z předchozího jednání zastupitelstva dne 17. 03. 2016, 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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0
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3.

OPRAVA ELEKTROINSTALACE - HOSTINEC KONOPIŠTĚ

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s nutností opravy elektroinstalace v hostinci v Konopišti
čp. 9. Zastupitelstvu obce byl předložen návrh na provedení opravy elektroinstalace –
prostory hostince v Konopišti, budova občanské vybavenosti Konopiště čp. 9.
Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje provedení opravy elektroinstalace – prostory
hostince v Konopišti – budova občanské vybavenosti Konopiště č. p. 9. Zastupitelstvo obce
schvaluje, aby realizaci této opravy provedla dle předložené cenové nabídky ve výši 43.212,Kč firma H.B – Jiří Brandner, Libor Heřman, IČ: 47214571, Horní 170, 383 01 Prachatice.

4.

INFORMACE - REALIZACE ZATEPLENÍ PODHLEDŮ - HOSTINEC
KONOPIŠTĚ

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s průběhem realizace zateplení podhledů v hostinci v
Konopišti – budova občanské vybavenosti Konopiště č.p.9. Provedení zateplení bylo
schváleno usnesením zastupitelstva obce č.11-03/2016 ze dne 17.3.2016. Zateplení provádí
firma: Jaroslav Slovák, Ve Struhách 195, 387 06 Malenice, IČ: 71092790. Nabídková cena
činila 42.250,- Kč. S firmou byla uzavřena smlouva o dílo. Během realizace došlo k navýšení
nákladů na provedení zateplení celkem o 13.670,- Kč.
Důvody navýšení ceny:
- po odkrytí původních podhledů (dřevotřískové desky 1,9x2,2 zazděných do příček a
obvodových zdí) byly zjištěny vážné nedostatky v původních konstrukcích. Řešení těchto
nedostatků– vyvázání do nosných prvků krovu a zakrytí izolace v půdních prostorách. Po
přesném vyměření plochy bylo zjištěno navýšení o 7,6m2. Díky nestandardnímu postupu
prací (vícepráce) došlo k navýšení nákladů oproti původní nabídkové ceny.
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh na schválení navýšení ceny realizace podhledů
hostince v Konopišti o 13.670,- Kč. Navýšení ceny a provedení víceprací bude řešeno formou
dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 12.4.2016, který upraví konečnou cenu za dílo na
55.920,- Kč.
Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje navýšení ceny realizace zateplení podhledů hostince v
Konopišti o 13.670,- Kč na konečnou cenu 55.920,- Kč. Zastupitelstvo obce zároveň
schvaluje předložený návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 12.4.2016.
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5.

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 3 - NA VĚDOMÍ

Zastupitelstvu obce byl v souladu s jednacím řádem předložena informace o rozpočtovém
opatření č. 3.
- zastupitelstvo bere uvedenou informaci na vědomí.

6.

INFORMACE - MOŽNOST ÚČASTI VE SDRUŽENÉ POPTÁVCE ENERGIÍ

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s možností účasti ve sdružené poptávce energií
realizované prostřednictvím firmy eCENTRE, a.s. Zastupitelstvo bere uvedenou informaci na
vědomí a o případném využití nabídky se bude hlasovat na příštím zastupitelstvu.

7.

SPOLEČNÝ PROJEKT POV - MIKROREGION - INFORMACE O
PŘIDĚLENÉ VÝŠI DOTACE, PROJEDNÁNÍ POŽADAVKŮ ZA OBEC
LIPOVICE - OPRAVA KAPLIČKA LIPOVICE

Zastupitelstvo obce schválilo usnesením č. 06-11/2016 ze dne 19.11.2015 účast ve společném
projektu Mikroregionu Vlachovo Březí. Zastupitelstvo obce bylo informováno o výši
přidělené dotace pro Mikroregion Vlachovo Březí – společný projekt POV – opravy a údržba
sakrálních staveb. Celková výše dotace pro celý Mikroregion Vlachovo Březí činí cca
280.000,- Kč.
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh provést výměnu oken v kapličce v Lipovicích /p.č.
73, k.ú. Lipovice/ – celkem 3 ks dřevěných oken.
Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje provedení výměny oken v kapličce v Lipovicích /p.č. 73,
k.ú. Lipovice/ – celkem 3 ks dřevěných oken.

8.

PROJEDNÁNÍ - VÝSLEDKY - ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z POV
PRO ROK 2016 - OPATŘENÍ 1 - DOTAČNÍ TITUL Č. 2 - OPRAVA MK
KONOPIŠTĚ

Zastupitelstvu obce bylo informováno o schválení poskytnutí dotace z POV pro rok 2016 –
opatření č.1 – dotační titul č.2 – oprava MK Konopiště ve výši 220.000,- Kč.
- zastupitelstvo bere uvedenou informaci na vědomí.
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9.

PROJEDNÁNÍ - VÝSLEDKY - ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE MMR PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA - PODPROGRAM 117D81500,
DOTAČNÍ TITUL 2 - HERNÍ PRVKY MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ
KONOPIŠTĚ

Zastupitelstvo obce bylo informováno o schválení dotace ve výši max. 167.706,- Kč – dotace
MMR – Podpora obnovy a rozvoje venkova – Podprogram 117D81500, dotační titul 2 – herní
prvky multifunkční hřiště Konopiště.
- zastupitelstvo bere uvedenou informaci na vědomí.

10.

SCHVÁLENÍ ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 4

Zastupitelstvu obce Lipovice bylo předloženo ke schválení rozpočtového opatření č. 4.
Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo jednomyslně schvaluje rozpočtového opatření č. 4.

11.

OPLOCENÍ – MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ KONOPIŠTĚ

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s průběhem realizace multifunkčního hřiště v Konopišti.
V souladu s projektem a technickým záměrem je třeba realizovat oplocení hřiště.
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh a cenová nabídka na provedení oplocení
multifunkčního hřiště firmou Plotové centrum spol. s.r.o., Žernovická 266, 383 01 Prachatice,
IČ: 26051851. Nabídková cena činí cca 120.000,- Kč včetně DPH.
Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje předložený návrh a cenovou nabídku na
provedení oplocení multifunkčního hřiště firmou Plotové centrum spol. s.r.o., Žernovická
266, 383 01 Prachatice, IČ: 26051851. Nabídková cena činí cca 105.224,- Kč včetně DPH.

12.

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ – KONOPIŠTĚ – PÍ. PAVLÍKOVÁ: KNN,

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s územním rozhodnutím, rozhodnutím o umístění stavby
v Konopišti , kNN, přip.parc.466/6 č.s.103002080, pí. Pavlíková
- zastupitelstvo bere uvedenou informaci na vědomí
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13.

INFORMACE – HYDROGEOLOGICKÉ
PODZEMNÍ VODY – LIPOVICE

VYJÁDŘENÍ

K

ODBĚRU

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s hydrogeologickým vyjádřením k odběru podzemní
vody v Lipovicích. Toto vyjádření bude součástí dokumentace k podání žádosti o navýšení
povolení odběru podzemní vody ve zdrojích v Lipovicích.
- zastupitelstvo obce bere tuto informaci na vědomí

14.

INFORMACE – ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK SPOV

Zastupitelstvo obce bylo informováno o výši členského příspěvku ve Spolku pro obnovu
venkova ČR. Pro rok 2016 činí 2.000 Kč.
- zastupitelstvo bere uvedenou informaci na vědomí

15.

NÁVRH NA ZAKOUPENÍ ŘEČNICKÉHO SYSTÉMU

Zastupitelstvu obce byl předložen návrh na zakoupení kompaktního řečnického systému
/zařízení , který by byl využíván při kulturních akcí a to zařízení v částce do 5.000,- Kč. .
Hlasování:
PRO:

0

PROTI:

0

Zdržel se:

7

Usnesení: Zastupitelstvo obce Lipovice neschvaluje předložený návrh, s tím, že uvedený
návrh bude opětovně projednán na dalším zastupitelstvu.

16.

LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ OBJEDNÁVKY, CENÍK PRACÍ

PALIVOVÉ

DŘEVO,

SAMOVÝROBA,

Zastupitelstvu obce byl předložen k posouzení návrh pořadníku na samovýrobu dřeva,
objednávky palivového dřeva, ceny palivové dřeva a ceník prací.
- zastupitelstvo bere uvedenou informaci na vědomí
Zároveň byl předložen návrh na odložení hlasování o uvedeném bodu na příští zastupitelstvo
s tím, že Ing. Josefem Sahulou, odborným lesním hospodářem pro obec Lipovice, bude
zhotovena podrobná kalkulace a ceník v uvedené oblasti, kterou na příštím zastupitelstvu
zdůvodní.
Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje předložený návrh odložení hlasování o
uvedeném bodu na příští zastupitelstvo s tím, že Ing. Josefem Sahulou, odborným lesním
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hospodářem pro obec Lipovice, bude zhotovena podrobná kalkulace a ceník v uvedené
oblasti, kterou na příštím zastupitelstvu zdůvodní.
PŮJČOVNÉ – STAN

17.

Zastupitelstvu obce byl předložen návrh na stanovení ceny za zapůjčení obecního stanu pro
pořádání kulturních akcí, případně podmínek zapůjčení stanů a pivních setů s příslušenstvím
v majetku obce Lipovice. Předložený návrh byl koncipován tak, že o každém zapůjčení bude
rozhodováno individuálně, cena zapůjčení = 0,- Kč a rozhodovat o zapůjčení a podmínkách
zápůjčky bude v dikci starostky obce.
Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje předložený návrh v plném znění.
NÁVRH NA ZADÁNÍ ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU NA OPRAVU 2 X
NÁVESNÍCH RYBNÍKŮ V LIPOVICÍCH

18.

Zastupitelstvu obce byl předložen návrh na zpracování projektu na opravu 2 x návesních
rybníků v Lipovicích /2 x rybník/ projekční kanceláří Ing. Jindřich Korbel, Nišovice 79, IČ:
88880443. Předpokládaná cena projektu včetně přípravy ohlášení na stavební úřad činí
75.000,- Kč.
Hlasování:
PRO:

0

PROTI:

6

Zdržel se:

1

Usnesení: Zastupitelstvo obce Lipovice neschvaluje (zamítá) předložený návrh na zpracování
projektu na opravu 2 x návesních rybníků v Lipovicích /2 x rybník/ projekční kanceláří Ing.
Jindřich Korbel, Nišovice 79, IČ: 88880443.
DISKUSE, RŮZNÉ, PODNĚTY OBČANŮ

19.

Přítomný občan, Václav Carvan, upozornil na provoz těžké zemědělské techniky v intravilánu
obce Lipovice, kdy tímto provozem dochází k poškozování statiky místní kapličky.
-

Ve věci bude zajištěno posouzení statika, místostarosta obce Lipovice
Ing. Pavel Bártík zajistí odborné vyjádření odborníka z oblasti dopravy a podání
případné žádosti o řešení dopravní situace prostřednictvím dopravního značení /
zařízení.
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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 26. dubna 2016.

Zapsal:

Ing. Bc. Pavel BÁRTÍK

Ověřovatelé zápisu:

Olga ŠEJNOVÁ
Simona CARVANOVÁ

Starostka:

Ing. Anna PÍCHOVÁ
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