OBEC LIPOVICE

ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 12. ledna 2017
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,
Simona CARVANOVÁ, Jiří WEBER, Michaela PÍCHOVÁ,
Přítomní občané:
12
Omluven:
Jan TOMAN
Konstatování:
Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.

PROGRAM:
1.

Zahájení.

2.

Navržení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu

3.

Projednání podání žádosti - Dotační program Jihočeského kraje - Podpora tvorby
územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje - 1. výzva pro rok 2017 opatření č. 1: Zpracování návrhu územního plánu

4.

Informace o výsledcích zkoušek - odpadní voda - Konopiště, Lipovice - na vědomí

5.

Dohoda o ukončení veřejnoprávní smlouvy uzavřené s Městem Prachatice na úseku
výkonu speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací - na vědomí

6.

Informace o změnách v systému EKO-KOM od 1. 1. 2017 - na vědomí

7.

Diskuse.

8.

Závěr.

1.

ZAHÁJENÍ

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18:00 hodin, Bylo konstatováno, že
zastupitelstvo je usnášeníschopné. Zastupitelstva se zúčastnila veřejnost – 12 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: Olga Šejnová, Simona Carvanová
Hlasování
PRO:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu: Olgu Šejnovou, Simonu Carvanovou.
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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)
b)

Žádost o zakoupení 25 ks ovocných stromků včetně oplocení proti okusu zvěří,
pro osazení kolem obecní cesty v k. ú. Lipovice, v části Konopiště.
Opětovné projednání žádosti o finanční příspěvek na rok 2017 - SH ČMS –
okrsek Strunkovice nad Blanicí v ceně 2.500,- Kč

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 12. 12. 2016
Zastupitelstvu obce byl předložen zápisu z předchozího zastupitelstva obce. Určení
ověřovatelé ověřili zápis z předchozího jednání zastupitelstva dne 12. 12. 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)

PROJEDNÁNÍ PODÁNÍ ŽÁDOSTI – DOTAČNÍ PROGRAM JIHOČESKÉHO
KRAJE – PODPORA TVORBY ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE
OBCÍ JIHOČESKÉHO KRAJE – 1. VÝZVA PRO ROK 2017 – OPATŘENÍ
Č.1: ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

Zastupitelstvu obce byl předložen návrh podat žádost do Dotačního programu Jihočeského
kraje – Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje – 1. výzva pro
rok 2017 – opatření č. 1: Zpracování návrhu územního plánu. Projekt je nyní ve fázi
zpracovaného návrhu pro společné jednání, společné jednání se uskutečnilo dne 10. 1. 2017.
Další fáze, které budou následovat:
- návrh pro veřejné projednání /cena 48.400,- Kč včetně DPH/
- návrh pro opakované veřejné projednání /pokud dojde na základě veřejného projednání k
podstatným úpravám/ cena 18.150,- Kč včetně DPH
- konečný návrh, čistopis /cena 18.150,- Kč včetně DPH/
Celkem budoucí náklady činí 84.700,- Kč.
Požadovaná dotace z rozpočtu JčK činí 42.350 Kč,- , tj. 50%.
Hlasování:
PRO:

6

PROTI:

0

2

Zdržel se:

0
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Usnesení: Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje podání žádosti do Dotačního programu
Jihočeského kraje – Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje –
1. výzva pro 2017 – opatření č. 1: Zpracování návrhu územního plánu dle předloženého
návrhu.
4)

INFORMACE O VÝSLEDCÍCH ZKOUŠEK ODPADNÍ VODA – KONOPIŠTĚ,
LIPOVICE -NA VĚDOMÍ

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledky zkoušek odpadní vody ze dne 14. 12. 2016 v
Konopišti č. protokolu 140377/2016 a v Lipovicích č. protokolu 140376/2016.
Zastupitelstvo bere uvedenou informaci na vědomí.
5)

DOHODA O UKONČENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY UZAVŘENÉ S
MĚSTEM PRACHATICE NA ÚSEKU VÝKONU SPECIÁLNÍHO
STAVEBNÍHO ÚŘADU VE VĚCECH MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ – NA
VĚDOMÍ

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s Dohodou o ukončení veřejnoprávní smlouvy uzavřené
dne 22. 3. 2016 s Městem Prachatice na úseku výkonu speciálního stavebního úřadu ve
věcech místních komunikací.
V důsledku přijaté legislativní změny zákona o pozemních komunikacích bude od 14.12.2016
působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací vykonávat opět
obecní úřad obce s rozšířenou působností.
V souladu se zněním § 40 odst. 5 písm. b) zákona č.13/1997 Sb., ve znění účinném od
14.12.2016 se smluvní strany dohodly na zániku veřejnoprávní smlouvy ke dni 13.12.2016.
Zastupitelstvo bere uvedenou informaci na vědomí.
6)

INFORMACE O ZMĚNÁCH V SYSTÉMU EKO-KOM OD 1. 1. 2017 – NA
VĚDOMÍ

Zastupitelstvu obce bylo informováno o změnách v systému EKO-KOM od 1. 1. 2017, tj. o
změně odměn /příloha č. 3 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití obalů z obalů/
- odměna za zajištění míst zpětného odběru
- odměna za zajištění obsluhy míst zpětného odběru
- odměna za zajištění využití odpadů z obalů
Zastupitelstvo bere uvedenou informaci na vědomí.
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7)

ŽÁDOST O ZAKOUPENÍ 25 KS OVOCNÝCH STROMKŮ VČETNĚ
OPLOCENÍ PROTI OKUSU ZVĚŘÍ, PRO OSAZENÍ KOLEM OBECNÍ
CESTY V K. Ú. LIPOVICE, V ČÁSTI KONOPIŠTĚ.

Zastupitelstvu obce byl předložen návrh na zakoupení 25 ks ovocných stromků v ceně cca
300,- Kč/ks, včetně oplocení proti okusu, které budou osazeny v okolí místní komunikace v k.
ú. Lipovice, část Konopiště.
Hlasování:
PRO:

PROTI:

6

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje předložený návrh na zakoupení 25 ks
ovocných stromků v ceně cca 300,- Kč/ks, včetně oplocení proti okusu, které budou osazeny
v okolí místní komunikace v k. ú. Lipovice, část Konopiště.
8)

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, navrhovaná částka 2.500,- Kč.
Hlasování:
PRO:

PROTI:

5

1

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje 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, v částce 2.500,- Kč.
9)

DISKUSE, RŮZNÉ

Ze strany paní Jindřišky Zítové byl vznesen požadavek, aby se zastupitelstva obce Lipovice
konala střídavě v Konopišti a v Lipovicích. Bylo odpovězeno, že sídlo Obecního úřadu je
v Lipovicích na čp. 44 a z důvodu zajištění efektivnosti (zajištění okamžitého přístupu
k dokumentům, úředním písemnostem apod.) budou i nadále zastupitelstva probíhat
v Lipovicích. Jedenkrát ročně proběhne zastupitelstvo v Konopišti, termín bude včas sdělen.
V Lipovicích dne 12. ledna 2017.
Zapsal:

Ing. Bc. Pavel BÁRTÍK

Ověřovatelé zápisu:

Olga ŠEJNOVÁ
Simona CARVANOVÁ

Starostka:

Ing. Anna PÍCHOVÁ
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