OBEC LIPOVICE

ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 15. září 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,
Přítomní občané:
9
Omluven:
Jiří Weber
Konstatování:
Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.

PROGRAM:
1.

Zahájení.

2.

Navržení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu.

3.

Projednání náplň práce správce hřiště

4.

Projednání opravy sítí pod MK Konopiště na p. č. 521/2, 630,631 v k. ú.
Lipovice

5.

Výsledky zkoušek pitné vody Konopiště, Lipovice

6.

Projednání žádosti o vyjádření ke stavbě č. 1030031465, Lipovice - p. Dejmek:
kNN přip. parc. 59/7

7.

Projednání návrhu smlouvy o smlouvě budoucí č. 1030031465/001 o zřízení
věcného břemene na p. č. 601, k. ú. Lipovice - stavba č. 1030031465, Lipovice
- p. Dejmek: kNN přip. parcl. 59/7

8.

Projednání žádosti o vyjádření ke stavbě č. 1030031158, Konopiště - p.
Pavlíková: kNN přip. parc. 466/5

9.

Projednání návrhu smlouvy o smlouvě budoucí č. 1030031158/003 o zřízení
věcného břemene na p. č. 627, k. ú. Lipovice - stavba č. 1030031158,
Konopiště - p. Pavlíková: kNN přip. parc. 466/5

10.

Diskuse.

11.

Závěr.

1.

ZAHÁJENÍ

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18:00 hodin, Bylo konstatováno, že zastupitelstvo je
usnášeníschopné. Zastupitelstva se zúčastnila veřejnost – 9 občanů obce.
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2.

NAVRŽENÍ ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU, SCHVÁLENÍ
POPŘ. DOPLNĚNÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ. SCHVÁLENÍ PŘEPISU ZÁPISU
ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 08. 08. 2016

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

6

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu: Simonu CARVANOVOU a Olgu ŠEJNOVOU.
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)
b)
c)
d)
e)

Rozpočtové opatření č. 8 – na vědomí
Rozpočtové opatření č. 9 – schválení
Informace o konání úvodního jednání - Komplexní pozemková úprava v
katastrálním územní Lipovice – na vědomí
Informace o provedeném dílčím přezkoumání hospodaření obce Lipovice za
rok 2016 – na vědomí
Upřesnění pravomoci k provádění a schvalování rozpočtových opatření

Hlasování:
PRO:

6

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 08. 08. 2016
Zastupitelstvu obce byl předložen zápisu z předchozího zastupitelstva obce. Určení
ověřovatelé ověřili zápis z předchozího jednání zastupitelstva dne 08. 08. 2016, námitky proti
zápisu nebyly vzneseny.
Hlasování o schválení předešlého zápisu ze zastupitelstva:
PRO:

6

PROTI:

0

Usnesení: Zápis předchozího zastupitelstva se pokládá za schválený.
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Zdržel se:

0
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3)
PROJEDNÁNÍ NÁPLŇ PRÁCE SPRÁVCE HŘIŠTĚ
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh náplně práce správce hřiště. Jedná se o zpřesnění
náplně práce pro výkon funkce správce hřiště konané na základě uzavřené dohody o
provedení práce. Náplň práce platí pro správce Multifunkčního hřiště v Lipovicích a pro
správce Multifunkčního hřiště v Konopišti.
Hlasování:
PRO:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh náplně práce správce hřiště. Jedná se o
zpřesnění náplně práce pro výkon funkce správce hřiště konané na základě uzavřené dohody o
provedení práce. Náplň práce platí pro správce Multifunkčního hřiště v Lipovicích a pro
správce Multifunkčního hřiště v Konopišti.
4)

PROJEDNÁNÍ OPRAVY SÍTÍ POD MK KONOPIŠTĚ NA P.Č.521/2, 630, 631
V K.Ú. LIPOVICE

a) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem provést opravu sítí pod MK Konopiště na
p. č. 521/2, 630, 631 v k. ú. Lipovice. Jedná se o opravu vodovodu a kanalizace.
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s podrobným položkovým výkazem /rozpočtem/
potřebných oprav pro vodovod i pro kanalizaci.
Navrhovaný termín pro realizaci opravy sítí /tj. oprava vodovodu i kanalizace/– do
31.10.2016.
Hlasování:
PRO:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh provedení opravy sítí /opravu vodovodu a
kanalizace/ pod MK Konopiště na p. č. 521/2, 630, 631 dle předloženého návrhu s termínem
pro realizaci do 31.10.2016
b) Zastupitelstvu obce byl předložen návrh zadat realizaci opravy sítí pod MK Konopiště na
p. č. 521/2,630, 631 v k. ú. Lipovice v souladu s. čl. 2, odst. 2.2 Směrnice k zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu.
Zastupitelstvo obce bylo informováno o provedení průzkumu trhu. Na základě místní znalosti
a zkušeností byly zastupitelstvu obce předloženy 3 cenové nabídky na realizaci opravy:
Nabídka č.1
- firma KVINT Vlachovo Březí spol. s r.o. , Konopiště 45, 384 22 Vlachovo Březí, IČ:
60647621
- cena celkem – oprava vodovodu i kanalizace – 344.387 Kč včetně DPH
Nabídka č. 2
- firma VKB stavby, s.r.o., Buk 51, 383 01 Prachatice, IČ: 02192012
- cena celkem – oprava vodovodu i kanalizace – 381.618 Kč včetně DPH
Nabídka č.3
- firma Reno Šumava a.s., Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí, IČ: 60071346
- cena celkem – oprava vodovodu i kanalizace – 405.713 Kč včetně DPH
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Zastupitelstvu obce byl předložen návrh zadat realizaci opravy sítí pod MK Konopiště na p.č.
521/2, 630, 631 v k.ú. Lipovice nabídce č.1, tj.firmě KVINT Vlachovo Březí spol. s r. o.,
Konopiště 45, 384 22 Vlachovo Březí, IČ: 60647621 za nabídkovou cenu 344.387 Kč včetně
DPH, realizace proběhne do 31.10.2016.
Hlasování:
PRO:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh zadat realizaci opravy sítí pod MK Konopiště
na p. č. 521/2,630, 631 v k. ú. Lipovice v souladu s. čl. 2, odst. 2.2 Směrnice k zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu a to nabídce č. 1 - firma KVINT Vlachovo Březí spol. s
r.o. , Konopiště 45, 384 22 Vlachovo Březí, IČ: 60647621 - cena celkem – oprava vodovodu i
kanalizace – 344.387 Kč včetně DPH.
5)
VÝSLEDKY ZKOUŠEK PITNÉ VODY KONOPIŠTĚ, LIPOVICE
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s protokolem o zkoušce pitné vody č. 82710/2016 –
Lipovice ze dne 27.07.2016 a protokolem č. 82711/2016 – Konopiště ze dne 27.07.2016.
Zároveň bylo seznámeno s plánovanými kontrolními odběry. Zastupitelstvo bere uvedenou
informaci na vědomí.
PROJEDNÁNÍ ŽÁDOSTI O VYJÁDŘENÍ KE STAVBĚ Č.1030031465,
LIPOVICE – P. DEJMEK: KNNN PŘIP.PARC.59/7
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí o vyjádření ke stavbě č.1030031465, Lipovice –
p. Dejmek: kNN přip.parc.59/7. Jedná se o připojení nového odběrného místa v k. ú.
Lipovice. Stávající kabel NN se odkope, přeruší a naspojkuje – pozemek p.č.83/5, zemní
kabel NN povede překopem pozemku p.č.601 a zakončí se v nové kabelové skříni v
plastovém pilíři na pozemku p. č. 59/7.
6)

Hlasování:
PRO:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí se stavbou č. 1030031465, Lipovice – p. Dejmek:
kNN přip. parc. 59/7.

PROJEDNÁNÍ
NÁVRHU
SMLOUVY
O
SMLOUVĚ
BUDOUCÍ
Č.1030031465/001 O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE NA P.Č.601, K.Ú.
LIPOVICE – STAVBA Č.1030031465, LIPOVICE – P. DEJMEK: KNN
PŘIP.PARC.59/7
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí
č.1030031465/001 o zřízení věcného břemene na p.č.601, k.ú. Lipovice – stavba
č.1030031465, Lipovice – p. Dejmek: kNN přip.parc.59/7 s E.ON Distribuce, a.s., F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 28085400. Jedná se o připojení nového
odběrného místa v k. ú. Lipovice. Stávající kabel NN se odkope, přeruší a naspojkuje –
pozemek p.č.83/5, zemní kabel NN povede překopem pozemku p.č.601 a zakončí se v nové
kabelové skříni v plastovém pilíři na pozemku p. č. 59/7. Pozemek p.č.601 v k. ú. Lipovice je
ve vlastnictví Obce Lipovice.
7)
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Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem smlouvy o smlouvě budoucí
č.1030031465/001 o zřízení věcného břemene na p.č.601, k. ú. Lipovice – stavba
č.1030031465, Lipovice – p. Dejmek: kNN přip.parc.59/7
Hlasování:
PRO:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce Lipovice souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí
č.1030031465/001 o zřízení věcného břemene na p.č.601, k. ú. Lipovice – stavba
č.1030031465, Lipovice – p. Dejmek: kNN přip.parc.59/7 s E.ON Distribuce, a.s., F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 28085400 dle předloženého návrhu.
Uzavřením smlouvy pověřuje starostku Ing. Annu Píchovou.
PROJEDNÁNÍ ŽÁDOSTI O VYJÁDŘENÍ KE STAVBĚ Č. 1030031158,
KONOPIŠTĚ – P. PAVLÍKOVÁ: KNN , PŘIP.PARC.466/5
Zastupitelstvu obce byla předložena žádost o vyjádření ke stavbě č. 1030031158, Konopiště –
p. Pavlíková: kNN , přip.parc.466/. Jedná se o připojení nového odběrného místa v k.ú.
Lipovice. Zemní kabel NN povede ze stávající kabelové skříně na pozemku p.č.466/6, podél
pozemku p.č.627 a zakončí se v nové kabelové skříni v pilíři na pozemku p.č.466/5.
8)

Hlasování:
PRO:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí se stavbou č. 1030031158, Konopiště – p. Pavlíková:
kNN , přip.parc.466/.
PROJEDNÁNÍ
NÁVRHU
SMLOUVY
O
SMLOUVĚ
BUDOUCÍ
Č.1030031158/003 O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE NA P.Č.627, K.Ú.
LIPOVICE – STAVBA Č. 1030031158, KONOPIŠTĚ – P. PAVLÍKOVÁ: KNN
PŘIP.PARC.466/5.
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí
č.1030031158/003 o zřízení věcného břemene na p.č.627, k. ú. Lipovice – stavba č.
1030031158, Konopiště – p. Pavlíková: kNN přip.parc.466/5 s E.ON Distribuce, a.s.,
F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 28085400.
Jedná se o připojení nového odběrného místa v k. ú. Lipovice. Zemní kabel povede ze
stávající kabelové skříně na pozemku p. č. 466/6, podél pozemku p.č.627, který je ve
vlastnictví Obce Lipovice a zakončí se v nové kabelové skříni v pilíři na pozemku p. č. 466/5.
Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem Smlouvy o smlouvě budoucí č.1030031158/003 o
zřízení věcného břemene na p.č.627, k. ú. Lipovice – stavba č. 1030031158, Konopiště – p.
Pavlíková: kNN přip.parc.466/5.
9)

Hlasování:
PRO:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí
č.1030031158/003 o zřízení věcného břemene na p.č.627, k.ú. Lipovice – stavba č.
5

OBEC LIPOVICE
1030031158, Konopiště – p. Pavlíková: kNN přip.parc.466/5 s E.ON Distribuce, a.s.,
F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 28085400 dle předloženého návrhu.
Uzavřením smlouvy pověřuje starostku Ing. Annu Píchovou.
10)
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 8 – NA VĚDOMÍ
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 8. Zastupitelstvo bere
uvedenou informaci na vědomí.
11)
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 9 – SCHVÁLENÍ
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh na rozpočtové opatření č. 9.
Hlasování:
PRO:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 9
INFORMACE O KONÁNÍ ÚVODNÍHO JEDNÁNÍ
- KOMPLEXNÍ
POZEMKOVÁ ÚPRAVA V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ LIPOVICE – NA
VĚDOMÍ
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s termínem úvodního jednání – Komplexní pozemková
úprava v katastrálním území Lipovice – úvodní jednání se bude konat dne 6.10.2016 od 14.00
hod ve velké zasedací místnosti MÚ Vlachovo Březí. Informace byla zveřejněna na úřední
desce. Za obec Lipovice se bude úvodního jednání účastnit starostka Ing. Anna Píchová.
Zastupitelstvo bere uvedenou informaci na vědomí.
12)

INFORMACE O PROVEDENÉM DÍLČÍM PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
OBCE LIPOVICE ZA ROK 2016 – NA VĚDOMÍ
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s provedením dílčího přezkoumání hospodaření obce
Lipovice za rok 2016, které se konalo dne 15.09.2016. Zastupitelstvo bere uvedenou
informaci na vědomí.
13)

UPŘESNĚNÍ
PRAVOMOCI
K
PROVÁDĚNÍ
A
SCHVALOVÁNÍ
ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ
Starostka obce požádala zastupitelstvo o zpřesnění pravomoci k provádění a schvalování
rozpočtových opatření. Zastupitelstvu obce byl podán návrh stanovit pravomoc starostky obce
k provádění a schvalování rozpočtových opatření a to takto:
- příjmová část – neomezeně
- výdajová část – snižování výdajů neomezeně, navyšování výdajů do 100tis. na každé
rozpočtové opatření
14)

Hlasování:
PRO:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh v plném znění.
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15)

DISKUSE, RŮZNÉ, ZÁVĚR

Obyvatelé objektu čp. 42 žádají přistavění velkoobjemového kontejneru – bude řešeno
zastupitelstvem, o přistavění bude veřejnost informována prostřednictvím úřední desky a
webových stránek obce Lipovice.
Termín dalšího zasedání zastupitelstva byl ustanoven na 11. října 2016. Termín konání
následujícího zastupitelstva bude zveřejněn v zákonem stanovené lhůtě na úřední desce obce
Lipovice.
V Lipovicích dne 20. září 2016.

Zapsal:

Ing. Bc. Pavel BÁRTÍK

Ověřovatelé zápisu:

Simona CARVANOVÁ
Olga ŠEJNOVÁ

Starostka:

Ing. Anna PÍCHOVÁ
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