OBEC LIPOVICE

ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 2. března 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, Simova
Carvanová, Jan Toman, Jiří Weber
Přítomní občané:
4
Omluven:
Michaela Píchová
Konstatování:
Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.

PROGRAM:

1.

Zahájení.

2.

Navržení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu

3.

Finanční kalkulace – odpadové hospodářství – bilance 2016 – na vědomí

4.

Projednání návrhu OZV č.1/2017 obce Lipovice o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů

5.

Informace – Mikroregion Vlachovo Březí – výše členského příspěvku, doplnění
stanov

6.

Informace – přehled o aktivitách SMOJK

7.

Územní plán obce Lipovice – aktuální informace – výsledky společného jednání,
podané námitky a připomínky

8.

Informace o projednání návrhu zadání změny č. 2 ÚP Vlachovo Březí

9.

Projednání – nová účet pro obec Lipovice

10.

Projednání inventarizační zprávy za rok 2016

11.

Nabídka produktu CODEXIS ONLINE – firmy Atlas Software

12.

Diskuse

13.

Závěr

1.

ZAHÁJENÍ

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18:00 hodin, Bylo konstatováno, že
zastupitelstvo je usnášeníschopné. Zastupitelstva se zúčastnila veřejnost – 4 občané obce.

OBEC LIPOVICE
NAVRŽENÍ ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU, SCHVÁLENÍ
POPŘ. DOPLNĚNÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ. SCHVÁLENÍ PŘEPISU ZÁPISU
ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 12. 01. 2017

2.

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
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) rozpočtové opatření č. 1 – na vědomí
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. 01. 2017
Zastupitelstvu obce byl předložen zápisu z předchozího zastupitelstva obce. Určení
ověřovatelé ověřili zápis z předchozího jednání zastupitelstva dne 12. 01. 2017, 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.

FINANČNÍ KALKULACE - ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ – BILANCE 2016 NA VĚDOMÍ

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s hospodařením za rok 2016 v oblasti
odpadového hospodářství. Oproti roku 2015 nedošlo k výrazným změnám, doplatek obce na 1
obyvatele činí cca 468,- Kč, v roce 2015 činil cca 467,- Kč.
Příjmy v oblasti odpadového hospodářství činily 107.500,- Kč, výdaje 232.126,- Kč,
celkem obec doplácela 106.410,- Kč.
Zastupitelstvo obce bere uvedenou informaci na vědomí.
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4.

PROJEDNÁNÍ NÁVRHU OZV Č.1/2017 OBCE LIPOVICE O MÍSTNÍM
POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU,
PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH
ODPADŮ

Zastupitelstvu obce byl v souladu s jednacím řádem předložen ke schválení návrh
OZV č. 1/2017 obce Lipovice o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Hlasování:
PRO:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje předložený návrh OZV č. 1/2017 obce
Lipovice o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů v plném znění.

5.

INFORMACE - MIKROREGION VLACHOVO BŘEZÍ – VÝŠE ČLENSKÉHO
PŘÍSPĚVKU, DOPLNĚNÍ STANOV

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem úpravy Stanov dobrovolného svazku
obcí MIKROREGIONU VLACHOVO BŘEZÍ. Upravené stanovy se budou schvalovat na
schůzce Mikroregionu v březnu. Zastupitelstvo nemá výhrad a bere uvedenou informaci na
vědomí.
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výši členského příspěvku pro rok 2017, roční
členský příspěvek činí 5,- Kč za každého trvale přihlášeného občana. Protože DSO
Mikroregion Vlachovo Březí je jako svazek členem místní akční skupiny MAS Šumavsko,
přispívá svazek členským příspěvkem ve výši 4,- Kč na každého trvale hlášeného občana
obce na činnost MAS Šumavsko. Zastupitelstvo nemá výhrad a bere uvedenou informaci na
vědomí.

6.

INFORMACE - PŘEHLED O AKTIVITÁCH SMOJK

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s aktivitami Svazu měst a obcí Jihočeského kraje.
Obec Lipovice je členem od roku 2016. Svaz měst a obcí Jihočeského kraje byl nositelem
řady projektů, aktuálním projektem je pořízení domácích kompostérů pro občany členských
obcí. Do toho projektu se zapojila i obec Lipovice.
Svaz měst a obcí Jihočeského kraje dále například pomáhá se zprostředkováním
partnerství s okolními zahraničními regiony, při administraci dotačních titulů, poskytuje
informační servis o dotacích. Dále pomáhá při prosazování zájmů obcí, např.
připomínkováním krajských plánů a koncepcí. Organizuje a pořádá semináře na různá
aktuální témata. Zastupitelstvo bere uvedenou informaci na vědomí.
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ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LIPOVICE – AKTUÁLNÍ INFORMACE –
VÝSLEDKY
SPOLEČNÉHO
JEDNÁNÍ,
PODANÉ
NÁMITKY
A
PŘIPOMÍNKY
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledky společného jednání, konkrétně s
nezávažnějšími stanovisky a připomínkami uplatněnými k návrhu územního plánu:
7.

-

stanovisko KÚ JK odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví – stanovisko k
návrhu ÚP Lipovice z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu
koordinované stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany a ochrany
obyvatelstva
námitky a připomínky vlastníka pozemků – p. Miroslav Roškota
připomínka k návrhu ÚP – Jan a Marie Glaserovi

Dále bylo informováno o termínu schůzky /8.3.2017/ s pořizovatelem ÚP, se kterým
bude projednán další postup.
Zastupitelstvo obce bylo dále seznámeno s názorem KÚ ohledně možného soudního
vymáhání škody – viz námitky p. Roškoty.
Zastupitelstvo bere uvedené informace na vědomí. Další postup týkající se ÚP bude
projednán na dalším zasedání zastupitelstva.
INFORMACE O PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚP
VLACHOVO BŘEZÍ
Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem zadání Změny č. 2 Územního plánu
Vlachovo Březí. Zadání bylo projednáno s dotčeným orgány. Zastupitelstvo bere uvedenou
informaci na vědomí.
8.

PROJEDNÁNÍ – NOVÁ ÚČETNÍ PRO OBEC LIPOVICE

9.

Zastupitelstvo obce bylo informováno o náhlém úmrtí p. Naděždy Tiché /11.2.2017/,
která pracovala pro obec Lipovice jako účetní.
Starostka obce seznámila zastupitelstvo obce s nutností výběru nové účetní, která by
převzala agendu účetnictví obce neprodleně, tj. aby byly řádně a včas plněny povinnosti obce
ve vztahu k účetnictví atd., tj. zajistit plynule vedení účetnictví obce již za měsíc únor.
Zastupitelstvu byl předložen tento návrh:
-

uzavření dohody o provedení práce – účetní – pro rok 2017 s pí. Miloslavou
Kuckovou, nar. 1. 9. 1957, bytem Horní Vltavice 59

-

navrhovaná měsíční odměna činí 7.500 Kč.

Hlasování:
PRO:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dohody o provedení práce – účetní - s pí.
Miloslavou Kuckovou, dat. nar.1. 9. 1957, bytem Horní Vltavice 59 dle předloženého návrhu.
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10.

PROJEDNÁNÍ INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2016

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledky inventarizace za rok 2016 a s
inventarizační zprávou za rok 2016. Nebyly zjištěny rozdíly.
Hlasování:
PRO:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje inventarizační zprávu za rok 2016.

11.

NABÍDKA PRODUKTU FIRMY CODEXIS ONLINE – FIRMY ATLAS
SOFTWARE

Zastupitelé obce Lipovice byli seznámeni se sytémem CODEXIS online a také jeho
doplňky Monitor Obecní samospráva, který je značným pomocníkem při zajištění chodu
obce. Více informací o systému jsou dostupné na internetových stránkách:
www.atlascon.cz/software/codexis-online. Byl předložen návrh na zakoupení uvedeného
softwarového zařízení v cenové nabídce:

Hlasování:
PRO:

0

PROTI:

6

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce Lipovice zamítá pořízení uvedeného produktu.

12.

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 1/2017 – NA VĚDOMÍ

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 1/2017.
Zastupitelstvo bere uvedenou informaci na vědomí.
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13)

DISKUSE
Bez diskuze a připomínek veřejnosti.

14)

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 02. března 2017.

Zapsal:

Ing. Bc. Pavel BÁRTÍK

Ověřovatelé zápisu:

Olga ŠEJNOVÁ
Simona CARVANOVÁ

Starostka:

Ing. Anna PÍCHOVÁ

