OBEC LIPOVICE

ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 11. října 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:
8
Omluven:
0
Konstatování:
Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
PROGRAM:
1.

Zahájení.

2.

Navržení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu.

3.

Projednání - Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

4.

Výsledky zkoušek pitné vody Lipovice, Konopiště

5.

Informace - Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2017

6.

Informace k problematice nočního klidu a k novele zákona o přestupcích

7.

Diskuse.

8.

Závěr.

1.

ZAHÁJENÍ

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18:00 hodin, Bylo konstatováno, že
zastupitelstvo je usnášeníschopné. Zastupitelstva se zúčastnila veřejnost – 8 občanů obce,
včetně zástupců Mysliveckého spolku Dub.

2.

NAVRŽENÍ ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU, SCHVÁLENÍ
POPŘ. DOPLNĚNÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ. SCHVÁLENÍ PŘEPISU ZÁPISU
ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 15. 09. 2016

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 a Michaela PÍCHOVÁ.
Hlasování
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu: Jana TOMANA a Michaelu
PÍCHOVOU
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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) Projednání a schválení OZV č.2/2016 o nočním klidu
b) Projednání členství ve Svazu měst a obcí Jihočeského kraje
c) Projednání žádosti Krajského úřadu Jihočeského kraje, oddělení prevence a
humanitních činnosti o zapojení obce Lipovice do spolufinancování protidrogových
služeb pro rok 2017
d) Projednání zajištění zimní údržby MK a veřejných prostranství
e) Informace o elektronické aukci energií pro odběrná místa obce Lipovice
f) Aktualizace – strategický dokument – Seznam plánovaných projektů a akcí obce
Lipovice v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje
g) Projednání podání žádosti o dotaci z POV pro rok 2017
h) Informace o plánovaném uzavření prodejny smíšeného zboží – budova občanské
vybavenosti v Konopišti č. p. 9.
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 15. 09. 2016
Zastupitelstvu obce byl předložen zápisu z předchozího zastupitelstva obce. Určení
ověřovatelé ověřili zápis z předchozího jednání zastupitelstva dne 15. 09. 2016, 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.
PROJEDNÁNÍ – SMĚRNICE K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
MALÉHO ROZSAHU
Zastupitelstvu obce bylo informováno, že od 1. 10. 2016 nabyl účinnosti nový zákon
č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. V souvislosti s touto změnu byl zastupitelstvu
obce předložen návrh nové Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Nabytím
účinnosti této nové směrnice pozbývá účinnosti a platnosti „Směrnice k zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu“ včetně dodatků ze dne 20. 4. 2015.
3)

Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh nové Směrnice k zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu.
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VÝSLEDKY ZKOUŠEK PITNÉ VODY LIPOVICE, KONOPIŠTĚ
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledky zkoušek pitné vody v Konopišti a v
Lipovicích, protokol č. 102492/2016 a 102491/2016 ze dne 19. 09. 2016. Výsledky jsou
vyhovující, bez závad. Zastupitelstvo bere uvedenou informaci na vědomí.
4)

INFORMACE – PROGRAM OBNOVY VENKOVA JIHOČESKÉHO KRAJE V
ROCE 2017
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s nově vyhlášeným Programem obnovy venkova
Jihočeského kraje v roce 2017. Zastupitelstvo bere uvedenou informaci na vědomí.
5)

INFORMACE K PROBLEMATICE NOČNÍHO KLIDU A K NOVELE
ZÁKONA O PŘESTUPCÍCH
Zastupitelstvo obce bylo informováno o tom, že dne 1. 10. 2016 došlo v souvislosti s
novelou zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a změn,
provedenou zákonem č. 204/2015 Sb., ke změně ustanovení § 47. Předmětná novela mění
zmocnění pro obce ke zkrácení doby nočního klidu. S účinností od 1. 10. 2016 nemají obce
možnost udělovat výjimky z doby nočního klidu prostřednictvím rozhodnutí příslušného
orgánu obce, neboť výjimečné případy, kdy je doba nočního klidu kratší nebo žádná, budou
moci obce stanovit přímo v textu obecně závazné vyhlášky. Obce nemají povinnost vydávat
obecně závazné vyhlášky regulující dobu nočního klidu. Mají však možnost v případě
celoobecních akcí v době jejich konání dobu nočního klidu formou obecně závazné vyhlášky
kdykoliv v průběhu roku zkrátit či nevymezit. Nic se nemění na pořádání společenských či
rodinných akcí, tyto akce nevyžadují ani ohlášení ani povolení obce a mohou se na území
obce konat i po 22. hodině, za podmínky respektování ochrany nočního klidu stanovené
zákonem o přestupcích.
6)

PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ OZV Č.2/2016 O NOČNÍM KLIDU
Zastupitelstvu obce byl v souladu s jednacím řádem předložen návrh OZV č. 2/2016, o
nočním klidu. K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
7)

Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje návrh OZV č. 2/2016, o nočním klidu.

PROJEDNÁNÍ ČLENSTVÍ VE SVAZU MĚST A OBCÍ JIHOČESKÉHO
KRAJE
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh stát se členem Svazu měst a obcí Jihočeského
kraje, Husova 5,370 01 České Budějovice, IČO: 68543727, podání přihlášky v termínu do
14.10.2016. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se stanovami Svazu měst a obcí Jihočeského
kraje, s podmínky členství, s výši členského poplatku, s aktivitami.
8)
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Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje členství ve Svazu měst a obcí Jihočeského
kraje, Husova 5, 370 01 České Budějovice, IČ: 68543727. Pověřuje starostku Ing. Annu
Píchovou podáním přihlášky ke členství v termínu do 14. 10. 2016.

PROJEDNÁNÍ ŽÁDOSTI KRAJSKÉHO ÚŘADU JIHOČESKÉHO KRAJE,
ODDĚLENÍ PREVENCE A HUMANITNÍCH ČINNOSTI O ZAPOJENÍ OBCE
LIPOVICE DO SPOLUFINANCOVÁNÍ PROTIDROGOVÝCH SLUŽEB PRO
ROK 2017
Zastupitelstvu obce byla předložena žádost Krajského úřadu Jihočeského kraje,
oddělení prevence a humanitních činností o zapojení obce Lipovice do spolufinancování
protidrogových služeb pro rok 2017. Jde o zapojení do „Modelu spolufinancování
protidrogových služeb v Jihočeském kraji“ – tj. jedná se o poskytnutí dotace na sociální
službu a připojení se k pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, které
na každou sociální službu vydává Jihočeský kraj. Toto pověření stanovuje jasná pravidla,
limity, kapacity a účel použití finančních prostředků, které je pověřený subjekt povinen
dodržovat.
9)

Hlasování:
PRO:

0

PROTI:

7

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce Lipovice zamítá žádost Krajského úřadu Jihočeského kraje,
oddělení prevence a humanitních činností na zapojení obce do spolufinancování
protidrogových služeb pro rok 2017.
PROJEDNÁNÍ ZAJIŠTĚNÍ ZIMNÍ ÚDRŽBY MK A VEŘEJNÝCH
PROSTRANSTVÍ
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s nutností zajistit provádění zimní údržby pro
nadcházející zimní období. V minulém období zajišťoval prohrnování sněhu a pluhování
Městys Dub, Dub 4, IČ: 00250406. Městys Dub prováděl zimní údržbu na základě Smlouvy o
provádění zimní údržby ze dne 1. 12. 2015, smluvní cena za 1 hod provedené práce činila
400,- kč/hod bez DPH. Pro nové období nabízí Městys Dub provádění zimní údržby za
stejných podmínek.
Zastupitelstvu obce je předložen návrh zajistit zimní údržbu místních komunikací a
veřejného prostranství v obci Lipovice ve spolupráci s Městysem Dub, Dub 4, IČ:00250406,
smluvní cena za 1 hod provedené práce 400,- Kč/hod bez DPH.
10)

Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

4

Zdržel se:

0
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Usnesení: Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje návrh zajistit zimní údržbu místních
komunikací a veřejného prostranství v obci Lipovice ve spolupráci s Městysem Dub, Dub 4,
IČ:00250406, smluvní cena za 1 hod provedené práce 400,- Kč/hod bez DPH.
INFORMACE O ELEKTRONICKÉ AUKCI ENERGIÍ PRO ODBĚRNÁ
MÍSTA OBCE LIPOVICE
Zastupitelstvo obce bylo informováno, že v týdnu od 26. 9. 2016 - 2. 10. 2016
proběhla elektronická aukce energií pro odběrná místa obce Lipovice. Aukce proběhla v
rámci projektu „Snížení nákladů na nákup elektrické energie pro obec Lipovice
prostřednictvím sdružené poptávky s ostatními obcemi“. Projekt realizuje firma eCENTRE,
a.s., se sídlem Argentinská 286/38, Praha 7.
Pro obec Lipovice byla soutěžena pouze elektrická energie. Nový dodavatel elektrické
energie – VEMEX Energie a.s., Na Zátorce 289/3, Praha 6. Zastupitelstvo obce bylo
seznámeno s výsledky této aukce, zároveň bylo seznámeno s dosaženou úsporou pro
jednotlivá odběrná místa. Celková úspora pro 5 odběrných míst činí 20.793,50,- Kč, zahájení
dodávek – 03/2017.
11)

Zastupitelstvo bere uvedenou informaci na vědomí.
AKTUALIZACE – STRATEGICKÝ DOKUMENT - SEZNAM PLÁNOVANÝCH
PROJEKTŮ A AKCÍ OBCE LIPOVICE V RÁMCI PROGRAMU OBNOVY
VENKOVA JIHOČESKÉHO KRAJE
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh aktualizace strategického rozvojového
dokumentu - Seznamu plánovaných projektů a akcí obce Lipovice v rámci Programu obnovy
venkova Jihočeského kraje pro období 2014-2018 schváleného zastupitelstvem obce
usnesením č.6 ze dne 25.11.2014.
12)

Doplněné projekty:
- oprava vodní požární nádrže v Konopišti na p.č.542/6, v k.ú. Lipovice
- pořízení mobiliáře pro intravilán obce Lipovice, Konopiště
- zateplení budovy, zateplení střešní části, rekonstrukce interiéru - budova občanské
vybavenosti v Konopišti čp.9
- obnova, rekonstrukce hasičské zbrojnice v Lipovicích
- oprava a obnova sakrálních staveb nacházejících se v k.ú. Lipovice
- zřízení obecního rozhlasu
- vybudování zpevněné plochy pro kontejnery
- nákup kontejnerů na tříděný i komunální odpad
- nákup pomocné techniky k údržbě veřejných prostranství
- rekonstrukce a výstavba místních komunikací v k.ú. Lipovice
- zřízení informačních prvků pro turisty
- zřízení parkovacích míst v k. ú. Lipovice
- revitalizace a zbudování chodníků v k . ú. Lipovice
- rekultivace dřevin v k. ú. Lipovice
Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

5

Zdržel se:

0
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Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje aktualizaci strategického rozvojového dokumentu –
Seznamu plánovaných projektů a akcí obce Lipovice v rámci Programu obnovy venkova
Jihočeského kraje pro období 2014-2018.
PROJEDNÁNÍ PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI Z POV PRO ROK 2017
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh na podání žádosti o dotaci z Programu
obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2017 – opatření 1 – dotační titul 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 vodní požární nádrže v Konopišti na p.
č. 542/6, v k. ú. Lipovice. Termín pro podání žádosti: 31. 12. 2016
13)

Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova
Jihočeského kraje v roce 2017 – opatření 1 – dotační titul 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 vodní požární nádrže v Konopišti na p. č. 542/6, v k. ú. Lipovice
14)
INFORMACE O PLÁNOVANÉM UZAVŘENÍ PRODEJNY SMÍŠENÉHO
ZBOŽÍ – BUDOVA OBČANSKÉ VYBAVENOSTI V KONOPIŠTI ČP.9
Zastupitelstvo obce bylo informováno o plánovaném uzavření prodejny smíšeného
zboží – budova občanské vybavenosti Konopiště č. p. 9 a to ke dni 31. 10. 2016. Nájemce
nebytových prostor v budově občanské vybavenosti p. Jiří Poleno, Konopiště 38, IČO:
67149677 bude dle nájemní smlouvy i nadále využívat tyto nebytové prostory k podnikání.
Prostory bývalé prodejny bude využívat jako salónek pro hostinec /pro pořádání různých
akcí/.
Zastupitelstvo bere tuto informaci na vědomí.

15)

DISKUSE, RŮZNÉ
 p. Zítová, Konopiště: vznesla dotaz na zajištění dodávky pečiva pro občany
z Konopiště a to zejména po uzavření prodejny v Konopišti. Odpověď: Zastupitelé
obce Lipovice osloví příslušné organizace (Charita, neziskové organizace apod.) a do
příštího zastupitelstva připraví návrh řešení.
 Byl vznesen návrh občanů na zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních
komunikacích v souvislosti se zajištěním dodržování maximální rychlosti jízdy v obci.
 p. Milan Kukla: Seznámil zastupitelstvo obce s korespondencí mezi Mysliveckým
spolkem Dub a Ing. Bártíkem. Přečetl protokol o ústním jednání sepsaný na MÚ
Prachatice, Odboru životního prostředí, s panem Kuklou a dalšími, společně
s odložením věci dle ust. § 66 přestupkového zákona.
 p. Kukla, předseda Mysliveckého spolku Dub prezentoval činnost spolku, má 12
členů. Prezentoval škodlivost lidské činnosti pro myslivost (jsou ničeny posedy,
krmelce), hovořil o škodlivosti pohybu psů v honitbě. Bylo apelováno na skutečnost,
že existuje Obecně závazná vyhláška omezující volné pobíhání psů v obci Lipovice.
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 Zastupitelé obce nabídli možnost prezentace činnosti Mysliveckého spolku Dub na
stránkách obce Lipovice.
16)

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 11. října 2016.

Zapsal:

Ing. Bc. Pavel BÁRTÍK

Ověřovatelé zápisu:

Jan TOMAN
Michaela PÍCHOVÁ

Starostka:

Ing. Anna PÍCHOVÁ
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