OBEC LIPOVICE

ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 12. prosince 2016
Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu od 19.00 hod., ukončeno bylo ve
20.00 hod. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná.
Přítomní zastupitelé: Ing. Anna PÍCHOVÁ, Ing. Bc. Pavel BÁRTÍK, Olga ŠEJNOVÁ,
Simona CARVANOVÁ, Jiří WEBER, Michaela PÍCHOVÁ
Přítomní občané:
7
Omluven:
Jan TOMAN
Konstatování:
Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.

PROGRAM:
1.

Zahájení.

2.

Schválení rozpočtu obce Lipovice pro rok 2017

3.

Schválení výhledu rozpočtu obce Lipovice pro období 2018-2019

4.

Projednání a schválení dohod o provedení práce pro rok 2017

5.

Projednání a schválení výše místního poplatku ze psů pro rok 2017

6.

Projednání a schválení příspěvků pro občany pro rok 2017 /životní jubilea a narození
dítěte/

7.

Projednání žádosti o finanční dar - SDH Lipovice

8.

Projednání žádosti o finanční dar - IMPAKT společnost pro aktivizace periférií

9.

Projednání žádosti o dotaci - PREVENT 99 z. ú., Strakonice

10.

Projednání ceny vodného a stočného pro další období

11.

Diskuse.

12.

Závěr.

1.

ZAHÁJENÍ

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 19:00 hodin, Bylo konstatováno, že
zastupitelstvo je usnášeníschopné. Zastupitelstva se zúčastnila veřejnost – 7 občanů obce.

2.

NAVRŽENÍ ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU, SCHVÁLENÍ
POPŘ. DOPLNĚNÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ. SCHVÁLENÍ PŘEPISU ZÁPISU
ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 14. 11. 2016

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:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu: Jiřího Webera, Simonu Carvanovou.
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)

Rozpočtové opatření č. 11 – na vědomí
Rozpočtové opatření č. 12 – schválen
Informace – společné jednání o návrhu územního plánu Lipovice
Projednání žádosti o finanční příspěvek na rok 2017 - SH ČMS – okrsek
Strunkovice nad Blanicí

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 14. 11. 2016
Zastupitelstvu obce byl předložen zápisu z předchozího zastupitelstva obce. Určení
ověřovatelé ověřili zápis z předchozího jednání zastupitelstva dne 14. 11. 2016, námitky proti
zápisu nebyly vzneseny.
Hlasování o schválení předešlého zápisu ze zastupitelstva:
PRO:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zápis předchozího zastupitelstva se pokládá za schválený.
3)

SCHVÁLENÍ ROZPOČTU OBCE LIPOVICE PRO ROK 2017

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s předloženým návrhem rozpočtu obce pro rok 2017.
Návrh rozpočtu pro rok 2017 a výhledu rozpočtu byl již projednán bez připomínek na
zasedání zastupitelstva dne 14. 11. 2016 a byl vyvěšen na úřední desce od 15. 11. 2016 do
01.12.2016. 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.
Hlasování:
PRO:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje rozpočet obce Lipovice pro rok 2017 v
částce příjmu 2.803.110,-Kč, výdajů v částce 2.803.110,-Kč. Rozpočet je schválený jako
vyrovnaný.
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4)

SCHVÁLENÍ VÝHLEDU ROZPOČTU OBCE LIPOVICE PRO OBDOBÍ 20182019

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s předloženým návrhem výhledu rozpočtu obce pro
období 2018-2019. Návrh výhledu rozpočtu pro období 2018-2019 byl již projednán bez
připomínek na zasedání zastupitelstva dne 14. 11. 2016 a byl vyvěšen na úřední desce od
15.11.2016 do 01.12.2016. 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 2018-2019 byl předložen ke
schválení.
Hlasování:
PRO:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje výhled rozpočtu pro období 2018-2019.
5)

PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ DOHOD O PROVEDENÍ PRÁCE PRO ROK
2017

Zastupitelstvu obce byl předložen návrh na uzavření dohod o provedení práce pro rok 2017:
1)
2)
3)
4)
5)

Nadežda Tichá – účetní – od 1.1.2017 do 31.12.2017 - odměna 6.000,- Kč/měsíčně
Jan Toman – od 1.1.2017 - 31.12.2017 - úprava vody v Lipovicích a Konopišti –
odměna 2.000,- Kč/měsíčně
Jaroslava Weberová – od 1.1.2017 - 31.12.2017 – knihovnice – odměna 500,Kč/měsíčně
Simona Carvanová - od 1.1.2017 - 31.12.2017 – správce hřiště – odměna 500,Kč/měsíčně
Zdeněk Fürbach - od 1.1.2017 - 31.12.2017 – správce hřiště – odměna 500,Kč/měsíčně

Hlasování:
PRO:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh na uzavření dohod o provedení
práce pro rok 2017.
6)

PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ VÝŠE MÍSTNÍHO POPLATKU ZE PSŮ PRO
ROK 2017

Zastupitelstvu obce byl předložen návrh na stanovení výše místního poplatku ze psů pro rok
2017 /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.
Hlasování:
PRO:

6

PROTI:

0

3

Zdržel se:

0
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Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje ponechání výše místního poplatku ze psů pro rok
2017 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 2017
/ŽIVOTNÍ JUBILEA A NAROZENÍ DÍTĚTE/

7)

Zastupitelstvu obce byl předložen tento návrh na poskytnutí příspěvku pro občany s trvalým
pobytem v obci pro rok 2017:
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:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku pro občany s trvalým pobytem
v obci pro rok 2017: 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 2017.
Hlasování:
PRO:

5

PROTI:

0

Zdržel se:

1

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru SDH Lipovice ve výši
12.000,- Kč pro rok 2017.
9)

PROJEDNÁNÍ ŽÁDOSTI O FINANČNÍ DAR - IMPAKT SPOLEČNOST PRO
AKTIVIZACE PERIFÉRIÍ

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 centra Dupy Dub, kdy činnost MKC je 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 minulých
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letech účastnily v zájmových kroužcích, kulturních a společenských aktivitách. Zastupitelům
obce Lipovice byla navržena částka 10.000,- Kč jako dar uvedené společnosti.
Hlasování:
PRO:

5

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 2017.
10)

PROJEDNÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI - PREVENT 99 Z. Ú., STRAKONICE

Zastupitelstvu obce byla předložena žádost o dotaci organizaci PREVENT 99 z. ú.,
Strakonice, IČ: 69100641, požadovaná částka 1.194,- Kč.
Hlasování:
PRO:

0

PROTI:

6

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce Lipovice zamítá udělení dotace ve výši 1.194,- Kč společnosti
PREVENT 99 z. ú., Strakonice, IČ: 69100641.
11)

PROJEDNÁNÍ CENY VODNÉHO A STOČNÉHO PRO DALŠÍ OBDOBÍ

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výši jednotkového nákladu na 1 m3, který dle
cenových předpisů MZE /Vyhláška č.428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Tento jednotkový náklad činil celkem
pro vodné a stočné 30,26 Kč/1 m3 za rok 2015.
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výší kalkulované ceny pro odběratele dle cenových
předpisů MZE /Vyhláška č.428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Kalkulovaná cena celkem pro vodné a
stočné pro nové období činí celkem 42,96 Kč/1 m3, tj. vodné 35,57 Kč/1 m3 a stočné 7,39
Kč/1 m3/.
Zastupitelstvu byly předloženy tyto návrhy výše vodného a stočného a nájemného za vodoměr
s účinností od 01. 01. 2017:
FO nepodnikatel: vodné 20 + stočné 5,- Kč/1 m3,
Podnikatelský subjekt/IČ/: vodné 50 + stočné 5,-Kč,
a 200,- Kč vodoměr
Hlasování:
PRO:

5

PROTI:

0

Zdržel se:

1

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje výši vodného a stočného, nájemného za vodoměr s
účinností od 1.1.2017 ve shodné výši jako v roce 2016 /tj. nadále platí beze změn ceny ze dne
15.11.2015/.
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12)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 11 – NA VĚDOMÍ

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 11.

13)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 12 – SCHVÁLENÍ

Zastupitelstvu obce byl předložen návrh rozpočtového opatření č. 12.
Hlasování:
PRO:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje na rozpočtové opatření č. 12.

14)

INFO – SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ O NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU LIPOVICE

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s termínem pro společné jednání o návrhu územního
plánu – jednání se bude konat dne 10. 1. 2017 od 9.30 hod na OÚ Lipovice. Zároveň bylo
seznámeno s Veřejnou vyhláškou – Územní plán Lipovice – oznámení o vystavení návrhu
územního plánu. Veřejná vyhláška včetně dokumentace návrhu územního plánu byla
zveřejněna dne 8. 12. 2016 na úřední desce. Zastupitelstvo bere uvedené informace na
vědomí.
15)

PROJEDNÁNÍ ŽÁDOSTI O FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA ROK 2017 - SH ČMS
– OKRSEK STRUNKOVICE NAD BLANICÍ

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí SH ČMS – okrsek Strunkovice nad Blanicí o
finanční příspěvek z rozpočtu na rok 2017 na zajištění chodu okrsku, koordinaci při školení,
soutěžích a oceňování zasloužilých členů, zastupování při jednání s okresním sdružením a pro
zajištění cen na okrskové soutěži.
Hlasování:
PRO:

1

PROTI:

5

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce Lipovice zamítá udělení finančního příspěvku SH ČMS –
okrsek Strunkovice nad Blanicí z rozpočtu na rok 2017 na zajištění chodu okrsku, koordinaci
při školení, soutěžích a oceňování zasloužilých členů, zastupování při jednání s okresním
sdružením a pro zajištění cen na okrskové soutěži.

16)

DISKUSE, RŮZNÉ
 bylo apelováno na provádění kontroly v činnosti Ing. Sahuly – lesního
hospodáře (větve v lese, zbytek v činnosti z kácení stromů a podobně).
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17)

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 12. prosince 2016.

Zapsal:

Ing. Bc. Pavel BÁRTÍK

Ověřovatelé zápisu:

Jiří WEBER
Simona CARVANOVÁ

Starostka:

Ing. Anna PÍCHOVÁ
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