OBEC LIPOVICE

ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 27. května 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:
12
Omluven:
0
Konstatování:
Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.

PROGRAM:
1.

Zahájení.

2.

Navržení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu.

Lesní hospodářství - projednání ceník prací pro rok 2016
Lesní hospodářství - projednání problematiky samovýroby dřeva a prodeje
palivového dřeva
5. Projednání - provozní řád - hřiště Konopiště
6. Projednání a ustanovení odpovědné osoby /správce/ pro hřiště Konopiště
7. Projednání žádosti o napojení svodu dešťové vody z nemovitosti Lipovice čp. 32
na kanalizační řad
8. Projednání žádosti o napojení svodu dešťové vody z parcely p. č. 59/7, k. ú.
Lipovice na kanalizační řad
9. Projednání žádosti o připojení parcely p. č. 59/7, k. ú. Lipovice na vodovodní řad
10. Projednání - ukončení nájemní smlouvy na nebytové prostory /bývalá hasičská
zbrojnice/ v objektu Lipovice č. p. 44
11. Projednání - nové využití nebytových prostor /bývalá hasičská zbrojnice/ v
objektu Lipovice čp. 44
12. Předložení změny pasportu komunikací v k. ú. Lipovice, schválení změny návrhu
dopravního značení v itravilánu obce Lipovice (zákaz vjezdu do MK u kapličky)
3.
4.

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.
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NAVRŽENÍ ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU, SCHVÁLENÍ
POPŘ. DOPLNĚNÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ. SCHVÁLENÍ PŘEPISU ZÁPISU
ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 26. 04. 2016

2.

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 a Jan TOMAN.
Hlasování
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu: Jiří WEBER, Jan TOMAN.
Schválení, popř. doplnění programu schůze
Připomínky členů zastupitelstva obce k předloženému programu zasedání nebyly vzneseny.
Zastupitelstvo obce předložilo návrh na doplnění programu ve znění:
projednání výše odměny pro správce hřiště v Lipovicích a v Konopišti
projednání- návrh na osazení dveří – Konopiště čp.9
informace o provedení přezkoumání hospodaření obce Lipovice za rok 2015
návrh na zakoupení řečnického systému
informace – nabídka na sdruženou poptávku energií
informace – schválení žádosti o dotaci – Dotační program Jihočeského kraje –
Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích
g) projednání zadání výběrového řízení /výzvy k podání nabídky na plnění zakázky
malého rozsahu/ pro projekt – Změna svislého dopravního značení místní úpravy
provozu na pozemních komunikacích
a)
b)
c)
d)
e)
f)

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 26. 04. 2016
Zastupitelstvu obce byl předložen zápisu z předchozího zastupitelstva obce. Určení
ověřovatelé ověřili zápis z předchozího jednání zastupitelstva dne 26. 04. 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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Zdržel se:

0
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3)
LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – PROJEDNÁNÍ CENÍK PRACÍ PRO ROK 2016
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem ceníku prací pro lesní hospodářství pro rok
2016.

Obec Lipovice, 384 22 Lipovice 44
CENÍK PRACÍ 2016 – lesní hospodářství
těžba, přiblížení dle terénu
prořezávka
vyžínání buřeně
ochrana kultur - chemie proti buřeni
zalesnění, vylepšování
stavba oplocenek
ochrana kultur - nátěr proti okusu
shazování, pálení klestu
hodinová sazba

cena
Kč
za:
350-500,- m3
ha
6500,ha
6000,ha
3000,ks
3,m
20,ha
3000,m3
40,h
150,-

Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo jednomyslně schvaluje návrhem ceníku prací pro lesní hospodářství
pro rok 2016.

LESNÍ
HOSPODÁŘSTVÍ
–
PROJEDNÁNÍ
PROBLEMATIKY
SAMOVÝROBY DŘEVA A PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA
Ing. Josef Sahula – OLH pro Obec Lipovice seznámil zastupitelstvo obce s problematikou
samovýroby dřeva a problematikou prodeje palivového dřeva. Zároveň předložil k projednání
tento návrhy:
4)

a) Vedení evidence – pořadníku zájemců o samovýrobu a zájemců o palivové dřevo
Zájemci /občané/ o samovýrobu dřeva a zájemci o koupi palivového dřeva se přihlásí u OLH
Ing. Josefa Sahuly, který povede evidenci – pořadník zájemců, zvlášť pro samovýrobu, zvlášť
pro palivové dřevo. Hlásit se bude možné průběžně.
b) Stanovení ceny pro samovýrobu dřeva a pro prodej palivového dřeva
Navrhovaná cena pro samovýrobu dřeva činí 200 Kč/1 prm
Navrhovaná cena pro prodej palivového dřeva – zpracovaného v metrech činí 750 Kč/ 1 prm
bez dopravy
Navrhovaná cena palivového dřeva v délce = 500,- Kč
Tyto ceny jsou platné od 28.5.2016, platné do odvolání
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Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo jednomyslně schvaluje předložené návrhy v bodu 4a a 4b.
5)
PROJEDNÁNÍ – PROVOZNÍ ŘÁD – HŘIŠTĚ KONOPIŠTĚ
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh provozního řádu pro multifunkční hřiště v Konopišti.
Účinnost provozního řádu od 28.5.2016.
Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo jednomyslně schvaluje předložený návrh provozního řádu pro
multifunkční hřiště v Konopišti. Účinnost provozního řádu od 28.5.2016.
6) PROJEDNÁNÍ A USTANOVENÍ ODPOVĚDNÉ OSOBY /SPRÁVCE/ PRO
HŘIŠTĚ KONOPIŠTĚ
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh ustanovit s účinností od 1.6.2016 odpovědnou osobu
/správce/ pro multifunkční hřiště v Konopišti : Zdeněk Fürbach, bytem Konopiště čp.18,
datum narození 30.3.1952. S odpovědnou osobou bude sepsána dohoda o provedení práce.
Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo jednomyslně schvaluje předložený návrh Zastupitelstvu obce byl
předložen návrh ustanovit s účinností od 28.5.2016 odpovědnou osobu /správce/ pro
multifunkční hřiště v Konopišti : Zdeněk Fürbach, bytem Konopiště čp.18, datum narození
30.3.1952, se kterou bude sepsána dohoda o provedení práce.
7) PROJEDNÁNÍ ŽÁDOSTI O NAPOJENÍ SVODU DEŠŤOVÉ
NEMOVITOSTI LIPOVICE ČP. 32 NA KANALIZAČNÍ ŘÁD

VODY

Z

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádosti p. Františka Dejmka, bytem Lipovice 24 o
napojení svodu dešťové vody z nemovitosti Lipovice čp.32 na kanalizační řad obce Lipovice.
Žadatel navrhuje napojení provést odborným překopem obecní cesty a položení potrubí k
nejbližší skruži s kanalizačním potrubím. Zavazuje se k rychlému položení potrubí do výkopu
a opětovnému zasypání a následné opravě asfaltového povrchu. Zároveň prohlašuje, že v
daném místě se nenachází podzemní vedení el.sítě E.ON.
Zastupitelstvo obce projednalo podanou žádost a navrhuje:
Zastupitelstvo obce jako vlastník a provozovatel souhlasí s napojením svodu dešťové vody z
nemovitosti Lipovice čp.32 na kanalizační řad obce Lipovice za těchto podmínek:

4

OBEC LIPOVICE
1) Žadatel si realizaci zajišťuje sám na vlastní náklady(musí být provedeno odborně a
jakostně dle platných norem), zejména zajistí:
- odborný překop obecní cesty
- položí potrubí k nejbližší skruži s kanalizačním potrubím
- uvede překop do původního stavu, provede zhutnění a uvede asfaltového povrchu do
původního stavu
- zajistí a doloží fotodokumentaci napojení a provedeného překopu
- zajistí a doloží provedení tlakové zkoušky odpadního potrubí
2) Žadatel uzavře s obcí Lipovice Smlouvu o odvádění odpadních vod
3) Žadatel zodpovídá za dodržování veškerých platných právních předpisů souvisejících s
realizací napojení svodu dešťové vody na kanalizační řad.
Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo jednomyslně schvaluje předložený návrh v plném znění.
PROJEDNÁNÍ ŽÁDOSTI O NAPOJENÍ SVODU DEŠŤOVÉ VODY Z
PARCELY P.Č. 59/7, K.Ú. LIPOVICE NA KANALIZAČNÍ ŘAD
Zastupitelstvu obce bylo seznámeno s žádosti p. Václava Dejmka, bytem Chelčického 128,
Husinec o napojení svodu dešťové vody z parcely p. č. 59/7, k. ú. Lipovice na kanalizační řad
obce Lipovice.
8)

Zastupitelstvo obce projednalo podanou žádost a navrhuje:
Zastupitelstvo obce jako vlastník a provozovatel kanalizačního řadu souhlasí s napojením
svodu dešťové vody z parcely p.č. 59/7, k.ú. Lipovice na kanalizační řad obce Lipovice za
těchto podmínek:
1) Žadatel si realizaci zajišťuje sám na vlastní náklady (musí být provedeno odborně a
jakostně dle platných norem), zejména:
- položí potrubí k nejbližší skruži s kanalizačním potrubím, po napojení uvede vše do
původního stavu
- zajistí a doloží fotodokumentaci napojení
- zajistí a doloží provedení tlakové zkoušky odpadního potrubí
2) Žadatel uzavře s obcí Lipovice Smlouvu o odvádění odpadních vod
3) Žadatel zodpovídá za dodržování veškerých platných právních předpisů souvisejících s
realizací napojení svodu dešťové vody na kanalizační řad.
Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

Usnesení: Zastupitelstvo jednomyslně schvaluje předložený návrh v plném znění.
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PROJEDNÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ PARCELY P.Č. 59/7, K.Ú.
LIPOVICE NA VODOVODNÍ ŘAD
Zastupitelstvo obce seznámeno s žádostí o připojení parcely p. č. 59/7, k. ú. Lipovice na
vodovodní řad obce Lipovice.
9)

Zastupitelstvo obce projednalo podanou žádost a navrhuje:
Zastupitelstvo obce jako vlastník a provozovatel vodovodního řadu souhlasí s připojení
parcely p.č. 59/7, k.ú. Lipovice na vodovodní řad obce Lipovice za těchto podmínek:
1) Žadatel si realizaci zajišťuje sám na vlastní náklady (musí být provedeno odborně a
jakostně dle platných norem), zajistí:
- zajistí výkop a usazení vodoměrné šachty
- zajistí a doloží tlakovou zkoušku na vodovodní potrubí
2) Žadatel uzavře s obcí Lipovice Smlouvu o dodávce pitné vody
3) Obec Lipovice hradí vodoměr a osazení vodoměru.
4) Žadatel zodpovídá za dodržování veškerých platných právních předpisů souvisejících s
realizací napojení parcely p.č.59/7, k-ú. Lipovice na vodovodní řad.
5) Povolení pouze v případě zřízení věcného břemena za účelem vedení, opravy a údržby
vodovodního řadu na p. č. 59/7.
Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo jednomyslně schvaluje předložený návrh v plném znění.

10)

PROJEDNÁNÍ – UKONČENÍ PODNÁJEMNÍ SMLOUVY NA NEBYTOVÉ
PROSTORY /BÝVALÁ HASIČSKÁ ZBROJNICE/ V OBJEKTU LIPOVICE
Č.P.44

Zastupitelstvu obce byla předložena žádost o ukončení podnájemního vztahu dohodou
smluvních stran – Smlouva o podnájmu nebytových prostor ze dne 1. 11. 2011 a to ke dni
31.5.2016. Zároveň byl předložen návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o podnájmu nebytových
prostor ze dne 1.11.2011, který řeší ukončení ke dni 31.5.2016.
Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo jednomyslně schvaluje předložený návrh o ukončení podnájemního
vztahu dohodou smluvních stran – Smlouva o podnájmu nebytových prostor ze dne 1. 11.
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2011 a to ke dni 31.5.2016. Zároveň byl jednomyslně schválen návrh Dodatku č. 1 ke
Smlouvě o podnájmu nebytových prostor ze dne 1.11.2011, který řeší ukončení ke dni
31.5.2016.
PROJEDNÁNÍ – NOVÉ VYUŽITÍ NEBYTOVÝCH PROSTOR /BÝVALÁ
HASIČSKÁ ZBROJNICE/ V OBJEKTU LIPOVICE ČP.44
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh nabídnout k využití /od 1.6.2016 volné/ nebytové
prostory bývalé hasičské zbrojnice v objektu Lipovice čp.44 formou výpůjčky. Jedná se o
nebytové prostory o výměře 25m2 nacházející se v přízemním podlaží objektu Obecního
úřadu Lipovice čp. 44, na pč.st.93, v k. ú. Lipovice. Vlastníkem je Obec Lipovice. Záměr
bude zveřejněn na úřední desce.
11)

Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo jednomyslně schvaluje předložený návrh v plném znění.

12)

PŘEDLOŽENÍ ZMĚNY PASPORU KOMUNIKACÍ V K.Ú. LIPOVICE,
SCHVÁLENÍ
ZMĚNY
NÁVRHU
DOPRAVNÍHO
ZNAČENÍ
V
INTRAVILÁNU OBCE LIPOVICE /ZÁKAZ VJEZDU DO MK U KAPLIČKY/

Zastupitelstvu obce byl podán návrh na změnu pasportu komunikací a instalace dopravního
značení v k. ú. Lipovice, schválení změny návrhu dopravního značení v intravilánu obce
Lipovice /zákaz vjezdu do MK u kapličky/ - dopravní značky B13 (2,5t) osadit pouze na
místní komunikaci oboustranně (průjezd návsí - okolo kapličky).
Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo jednomyslně schvaluje předložený návrh v plném znění.
PROJEDNÁNÍ VÝŠE ODMĚNY PRO SPRÁVCE HŘIŠTĚ V LIPOVICÍCH A
V KONOPIŠTI
Zastupitelstvu obce byl podán návrh na stanovení odměny pro výkon odpovědné osoby –
správce hřiště. Pro hřiště v Lipovicích byla ustanovena správce pí. Simona Carvanová, bytem
Lipovice 10. Pro hřiště v Konopišti byl ustanoven správcem p. Zdeněk Fürbach, bytem
Konopiště čp.18. Se správci bude uzavřena dohoda o provedení práce.
13)

Navrhovaná výše odměny činí:
pí. Simona Carvanová – 500,- Kč á měsíc (platnost od 1.6.2016)
p. Zdeněk Fürbach– 500,- Kč á měsíc (platnost od 1.6.2016)
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Hlasování:
PRO:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

1

Usnesení: Zastupitelstvo jednomyslně schvaluje předložený návrh v plném znění.

14)

PROJEDNÁNÍ – NÁVRH NA OSAZENÍ DVEŘÍ – KONOPIŠTĚ ČP. 9

a) Zastupitelstvu obce byl předložen návrh nechat osadit nové dveře v objektu občanské
vybavenosti v Konopišti čp.9.
Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo jednomyslně schvaluje předložený návrh v plném znění.
b) Zastupitelstvu obce byly předloženy cenové nabídky na realizaci:
1)firma BACHL, spol. S r.o., Bohumilice 70, 384 81 Čkyně ve výši 22.123,70 Kč
2)firma OKNOSTYL group s.r.o., O.Nedbala 8, 370 05 České Budějovice ve výši 71.328 Kč
3) firma Window Holding a.s., Sklářská 48, 383 01 Husinec ve výši 27.845,73 Kč
Zastupitelstvem byl podán návrh na výběr firmy BACHL, spol. S r.o., Bohumilice 70, 384 81
Čkyně ve výši 22.123,70 Kč
Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo jednomyslně schvaluje předložený návrh v plném znění.
15)
INFORMACE O PROVEDENÍ PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE
LIPOVICE ZA ROK 2015
Zastupitelstvo obce bylo informováno o provedení přezkoumání hospodaření obce Lipovice
za rok 2015. Přezkoumání bylo provedeno dne 16.5.2016. Při přezkoumání hospodaření obce
za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při
dílčích přezkoumáních, které byly již napraveny. Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěn
žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v
budoucnosti. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 byla zveřejněna na
úřední desce dne 24.5.2016.
Zastupitelstvo bere uvedenou informaci na vědomí.
16)
Návrh na zakoupení řečnického systému
Zastupitelstvu obce byl na zasedání zastupitelstva dne 26.4.2016 předložen návrh na
zakoupení kompaktního řečnického systému /zařízení/ , který by byl využíván při kulturních
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akcí a to zařízení v částce do 5.000 Kč. Uvedený návrh byl zamítnut s tím, že se opětovně
projedná na dalším zasedání zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s podmínkami a s výší poplatků /autorské odměny/ pro
případ pořádání produkcí s reprodukovanou hudbou ve vztahu k Ochrannému svazu
autorskému /OSA/. V případě pořádání produkcí s reprodukovanou hudbou se hlásí každá
akce zvlášť minimálně 5 dní předem a výše autorské odměny je určena dle počtu návštěvníků,
případně výše vstupného, pokud je vybíráno. Zastupitelstvu obce byl předložen ceník.
Hlasování:
PRO:

0

PROTI:

7

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo zamítá předložený návrh na zakoupení řečnického zařízení.
17)
INFORMACE – NABÍDKA NA SDRUŽENOU POPTÁVKU ENERGIÍ
Zastupitelstvo obce bylo na zasedání zastupitelstva dne 26.4.2016 seznámeno s možností
účasti ve sdružené poptávce energií realizované prostřednictvím firmy eCENTRE, a.s.
Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí s tím, že se o případném využití nabídky bude
hlasovat na dalším zastupitelstvu.
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s tím, že zástupce firmy eCENTRE, a.s. p. Lukáš Urban
nabídl možnost vysvětlit a probrat nabídku na účast ve sdružené poptávce energií na dalším
zasedání zastupitelstva, které se bude konat v průběhu měsíce června. Účast p. Urbana by
proběhla formou konferenčního hovoru.
INFORMACE – SCHVÁLENÍ ŽÁDOSTI O DOTACI – DOTAČNÍ PROGRAM
JIHOČESKÉHO KRAJE – PODPORA ZŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍCH PRVKŮ
NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
Zastupitelstvo obce bylo informováno o schválení žádosti o dotaci Dotační program
Jihočeského kraje – Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích ve
výši 32.888 Kč. Zastupitelstvo obce bere uvedenou informaci na vědomí.
18)

PROJEDNÁNÍ ZADÁNÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ /VÝZVY K PODÁNÍ
NABÍDKY NA PLNĚNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU/ – PROJEKT ZMĚNA SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU
NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh zadání výběrového řízení /výzvy k podání nabídky
na plnění zakázky malého rozsahu/ – projekt - Změna svislého dopravního značení místní
úpravy provozu na pozemních komunikacích. Termíny: zahájení výběrového řízení a
zveřejnění výzvy k podání nabídky 1.6.2016, ukončení výběrového řízení 30.6.2016, podpis
smlouvy do 15.7.2016, zahájení realizace 16.7.2016, ukončení realizace, předání díla
31.8.2016
19)

Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

Usnesení: Zastupitelstvo jednomyslně schvaluje předložený návrh v plném znění.
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20)
21)

bez diskuse
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 27. května 2016.

Zapsal:

Ing. Bc. Pavel BÁRTÍK

Ověřovatelé zápisu:

Jiří WEBER
Jan TOMAN

Starostka:

Ing. Anna PÍCHOVÁ
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