OBEC LIPOVICE

ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 10. dubna 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, Jan Toman, Jiří Weber, Michaela Píchová
Přítomní občané:
11 osob
Omluven:
0
Konstatování:
Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.

PROGRAM:
1)

Zahájení.

2)

Navržení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu

3)

Projednání – uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace SDO/OEZI/1011/17 reg. č. 42501-007/17 /dotace na realizaci ÚP Lipovice/ s Jihočeským krajem

4)

Projednání návrhu OZV č.2/2017 – požární plán obce Lipovice

5)

Projednání – uzavření Smlouvy o odvozu a likvidaci odpadu s Městem Vlachovo
Březí /likvidace bioodpadu/

6)

Projednání – společný projekt Mikroregionu Vlachovo Březí – POV DSO 2017 –
Turistický informační systém mikroregionu Vlachovo Březí

7)

Projednání – žádost o finanční podporu – Linka bezpečí, z. s. Praha 8

8)

Projednání – opravy, údržba, revize stavu – vodovod Konopiště, Lipovice

9)

Projednání – žádost o vyjádření – kácení topolů - Konopiště p. č. 554/8 – žadatel J+J
Facility CZ s.r.o., Písek

10)

Projednání – vykácení, prořez – náletové dřeviny v Konopišti na p. č. 618/1 a p. č.
542/6

11)

Územní plán obce Lipovice – aktuální informace

12)

Na vědomí - schválená strategie MAS Šumavsko – nové dotační možnosti v území

13)

Na vědomí – výroční zpráva SPOV ČR, členský příspěvek 2017

14)

Projednání – uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: PI-014330041962/001
se společností E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice /umístění distribuční soustavy
– kNN přip. p.č.466/6 Pavlíková Veronika Konopiště/

15)

Diskuse

16)

Závěr
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1.

ZAHÁJENÍ

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18:00 hodin, Bylo konstatováno, že
zastupitelstvo je usnášeníschopné. Zastupitelstva se zúčastnila veřejnost – 11 osob.

2.

NAVRŽENÍ ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU, SCHVÁLENÍ
POPŘ. DOPLNĚNÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ. SCHVÁLENÍ PŘEPISU ZÁPISU
ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 2. 3. 2017

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, Jan Toman
Hlasování
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu: Jiřího Webera, Jana Tomana
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. 2 na vědomí
b) rozpočtové opatření č. 3 na vědomí
c) rozpočtové opatření č. 4 na vědomí
d) projednání – žádost o finanční dar Farní charita Prachatice
e) informace o práci knihovny za rok 2016 – na vědomí
f) pojistná smlouva č. 8056947910 – dodatková nabídka pojištění
g) informace – vytvoření společného školského obvodu v souvislosti se zavedením
povinné předškolní docházky
h) Návrh na zakoupení 6 ks venkovních květníků
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 2. 3. 2017
Zastupitelstvu obce byl předložen zápisu z předchozího zastupitelstva obce. Určení
ověřovatelé ověřili zápis z předchozího jednání zastupitelstva dne 2. 3. 2017, námitky proti
zápisu nebyly vzneseny.
Hlasování o schválení předešlého zápisu ze zastupitelstva:
PRO:

7

PROTI:

0

Usnesení: Zápis předchozího zastupitelstva se pokládá za schválený.

Zdržel se:

0
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3)

PROJEDNÁNÍ – UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE
SDO/OEZI/1011/17 REG. Č. 425-01-007/17 /DOTACE NA REALIZACI ÚP
LIPOVICE/ S JIHOČESKÝM KRAJEM

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace
SDO/OEZI/1011/17 reg. č. 425-01-007/17 s Jihočeským krajem, U zimního stadionu 1952/2,
370 76 České Budějovice, IČ: 70890650. Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace na
realizaci projektu „Územní plán Lipovice“. Celkové uznatelné výdaje projektu činí 84.700,Kč. Výše dotace bude poskytnuta ve výši 42.350,- Kč. Realizace projektu bude dokončena
nejpozději do 29. 3. 2019.
Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace
SDO/OEZI/1011/17 reg .č. 425-01-007/17 s Jihočeským krajem, U zimního stadionu 1952/2,
370 76 České Budějovice, IČ: 70890650.
4)

PROJEDNÁNÍ NÁVRHU OZV Č.2/2017 – POŽÁRNÍ PLÁN OBCE LIPOVICE

Zastupitelstvu obce byl v souladu s jednacím řádem předložen ke schválení návrh OZV
č.2/2017 – požární plán obce Lipovice.
Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje předložený návrh OZV č.2/2017 – požární
plán obce Lipovice.
5)

PROJEDNÁNÍ – UZAVŘENÍ SMLOUVY O ODVOZU A LIKVIDACI
ODPADU S MĚSTEM VLACHOVO BŘEZÍ /LIKVIDACE BIOODPADU/

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem Smlouvy o odvozu a likvidaci odpadu s
Městem Vlachovo Březí sběrný dvůr, Dlouhá louka 495, 384 22 Vlachovo Březí. Předmětem
smlouvy je likvidace bioodpadu /zeleň, větve, zemina, štěpka/. Cena bez DPH činí 100,- Kč/t
odpadu. Platnost do 31. 12. 2017.
Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje uzavření Smlouvy o odvozu a likvidaci
odpadu s Městem Vlachovo Březí sběrný dvůr, Dlouhá louka 495, 384 22 Vlachovo Březí.
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6)

PROJEDNÁNÍ – SPOLEČNÝ PROJEKT MIKROREGIONU VLACHOVO
BŘEZÍ – POV DSO 2017 – TURISTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM
MIKROREGIONU VLACHOVO BŘEZÍ

a) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem účastnit se společného projektu
Mikroregionu Vlachovo Březí – POV DSO 2017 – Turistický informační systém
mikroregionu Vlachovo Březí:
Náplň společného projektu:
- předmětem společného projektu by mělo být pořízení a instalace jednotného turistického
značení v rámci Mikroregionu – směrovky, informační ukazatele, informační tabule, mapy a
související prvky.
- žádost Mikroregionu ve výši 500.000,-. Kč, tj, cca 24.000,- Kč dotace pro obec, k
profinancování cca 40.000,- Kč, dotace činí 60%, vlastní zdroje 40%.
Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje účast na společném projektu Mikroregionu Vlachovo
Březí - POV DSO 2017 – Turistický informační systém mikroregionu Vlachovo Březí.
b) Zastupitelstvu obce byl předložen návrh na pořízení těchto prvků v rámci společného
projektu Mikroregionu Vlachovo Březí – POV DSO 2017 – Turistický informační systém
mikroregionu Vlachovo Březí:
- 2 x turistická mapa se stříškou
Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje pořízení těchto prvků v rámci společného
projektu Mikroregionu Vlachovo Březí – POV DSO 2017 – Turistický informační systém
mikroregionu Vlachovo Březí: - 2 x turistická mapa se stříškou.

7)

PROJEDNÁNÍ – ŽÁDOST O FINANČNÍ PODPORU – LINKA BEZPEČÍ, Z.S.,
PRAHA 8

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí o finanční podporu ve výši 2000,- Kč na
provoz – Linka bezpečí, z. s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8.
Hlasování:
PRO:

0

PROTI:

7

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce Lipovice zamítá žádost o finanční podporu ve výši 2000,- Kč
na provoz – Linka bezpečí, z. s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8.
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PROJEDNÁNÍ – OPRAVY, ÚDRŽBA, REVIZE STAVU – VODOVOD
KONOPIŠTĚ, LIPOVICE

8)

a) Zastupitelstvo obce bylo informováno o havárii vodovodu v Konopišti 25. a 26. 3. 2017 a s
průběhem odstranění této havárie. V souvislosti s touto havárií byla již provedena oprava
elektroinstalace vodojemu v Konopišti firmou Remvys s. r. o., Podeřiště 40, Netolice.
Zastupitelstvo bere uvedenou informaci na vědomí.
b) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s plánem údržby, obnovy a oprav vodovodu
Konopiště, Lipovice pro rok 2017. Ke schválení byla předložena předběžná kalkulace nákladů
na jeho realizaci:
Konopiště (položkový rozpočet, investice vodovodní sítě, je v příloze zápisu).
 vyčištění vrtu pod Piklů /p. č. 549/2/ + regenerace vrtu
 regenerace vrtu u Pavlíků /p. č. 494/5 u č.p. 5/
 rekonstrukce kopané studny u č.p. 11 včetně instalace ruční pumpy a provedení
nového rozboru vody
 vybudování společné vodoměrné šachty pro odběrná místa č.p. 15, č.p. 38, č.p. 37 a
č.p. 24
Lipovice (položkový rozpočet, investice vodovodní sítě, je v příloze zápisu).
 pořízení – elektronické hlídání hladiny ve vodojemu
 regenerace vrtu v Lipovicích
 dveře + okno do vodojemu /výměna/
 drobné zednické práce na vodojemu + malba
 izolace vodojemu + okopání
Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje plán údržby, obnovy a oprav vodovodu Konopiště,
Lipovice pro rok 2017, včetně předběžné kalkulace nákladů na jeho realizaci.
c) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem provést revizi technického stavu všech
existujících vodovodních přípojek v Konopišti i v Lipovicích. Navrhovaný průběh revize:
 revizi provedou pověřené osoby: Jan TOMAN, Jiří WEBER, na provedení revize bude
sepsána dohoda o provedení práce se sjednanou odměnou.
 u každé revize bude sepsán protokol.
 s výsledkem celkové revize seznámí pověřené osoby zastupitelstvo obce
v dohodnutém termínu.
Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0
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Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje provedení revize technického stavu všech
existujících vodovodních přípojek v Konopišti i v Lipovicích za podmínek uvedených
v návrhu.

9)

PROJEDNÁNÍ – ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ – KÁCENÍ TOPOLŮ V KONOPIŠTI
P. Č. 554/8 – ŽADATEL J+ J FACILITY CZ S.R.O., PÍSEK

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí o vyjádření ohledně kácení topolů v k. ú.
Lipovice, v Konopišti na p. č. 554/8 /Petr Lacina/. Žadatelem je firma J+J Facility CZ, s.r.o.,
pobočka Písek, Tyršova 63, 397 01 Písek, firma provádí pořez dřevin pro energetickou
společnost E.ON.
Dle žadatele se jedná o topoly, které se nachází v pásmu NN. el. vedení společnosti E.ON a z
důvodu poškození kořenů větve usychají a následně opadávají. Z důvodu bezpečí a zamezení
poruchy na el. vedení, pokud by větev při větru spadla na drát, chtějí stromy pokácet. Majitel
p. Lacina se obává zranění při pohybu na parcele, kde se pohybují jeho děti.
Po obdržení žádosti o vyjádření požádala v návaznosti na tel. hovor se zástupcem firmy J+J
Facility starostka obce o sdělení doplňujících informací:
- zda byl celkový stav stromů posouzení odborníkem
- zda se ke kácení vyjádřil příslušný orgán ochrany přírody /odbor životního prostředí/,
protože již nastala doba hnízdění.
Do doby konání zasedání zastupitelstva obec Lipovice neobdržela požadované informace.
Zástupce firmy J+J Facility pouze dne 7. 4. 2017 telefonicky sdělila, že žádost byla předána
na E.ON, která ji v tuto chvíli řeší.
Zastupitelstvo bere uvedenou informaci na vědomí. Stanovisko obce bude řešeno po obdržení
požadovaných doplňujících informací.
10)

PROJEDNÁNÍ – VYKÁCENÍ, PROŘEZ – NÁLETOVÉ DŘEVINY V
KONOPIŠTI NA P. Č. 618/1 A P. Č. 542/6

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s nutností údržby na p. č. 618/1 v Konopišti a p. č. 542/6
v Konopišti, především s nutností vykácení a prořezu náletových dřevin. Oba pozemky jsou
ve vlastnictví obce Lipovice. Tyto práce budou na návrh občanů provedeny v rámci
dobrovolné brigády občanů Konopiště.
Zastupitelstvo bere uvedenou informaci na vědomí a nemá námitek.
11) ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LIPOVICE – AKTUÁLNÍ INFORMACE
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s aktuálním stavem projektu Územní plán Lipovice.
Zastupitelé byli informováni o připomínkovém řízení (námitkách účastníků řízení),
probíhajícím jednání s účastníky řízení a navrhovaném řešení dané situace (budoucí jednání
na Krajském úřadě v Českých Budějovicích).
Zastupitele vzali uvedenou informaci na vědomí.
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NA VĚDOMÍ – SCHVÁLENÍ STRATEGIE MAS ŠUMAVSKO – NOVÉ
DOTAČNÍ MOŽNOSTI V ÚZEMÍ
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se schválenou Strategií komunitně vedeného místního
rozvoje MAS Šumavsko. Informace jsou na www.massumavsko.cz
12)

Základní informace na jaké aktivity bude možné žádat prostřednictvím MAS Šumavsko:
- cyklostezky, cyklotrasy, opatření k posílení rekreační funkce lesa /stezky pro turisty, herní a
naučné prvky, odpočinková stanoviště, bezpečnost návštěvníků lesa/, prostory pro neformální,
zájmové a celoživotní vzdělávání, příměstské tábory.
- 04/2017 – výzva příměstské tábory, druhá polovina 2017 – cyklostezky, cyklotrasy.
Oprávněným žadatelem mohou být i podnikatelé /stavby, stroje, technologie, agroturistika
atd./ a zemědělci /stroje, technologie apod./ nejen obec.
Zastupitelstvo bere uvedenou informaci na vědomí.

13) NA VĚDOMÍ – VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOV ČR, ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK 2017
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výroční zprávou SPOV ČR včetně aktivit SPOV ČR
/hájí zájmy venkova, legislativní podpora, organizace soutěže Vesnice roku, podpora
krajských dotačních titulu POV atd., výše členského příspěvku pro rok 2017 činí 2.000,- Kč.
Zastupitelstvo bere uvedenou informaci na vědomí.
14)

PROJEDNÁNÍ – UZAVŘENÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE
Č.: PI-014330041962/001 SE SPOLEČNOSTÍ E.ON DISTRIBUCE, A. S., ČESKÉ
BUDĚJOVICE /UMÍSTĚNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY – KNN PŘIP. P. Č.
466/6 PAVLÍKOVÁ VERONIKA KONOPIŠTĚ/

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: PI014330041962/001 se společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6,
370 49 České Budějovice, IČO: 28085400, zastoupenou na základě plné moci ze dne
17.9.2015 společností E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice, IČ: 25733591.
Předmětem smlouvy je zřízení a vymezení věcného břemene podle § 25 odst. 4 energetického
zákona osobní služebnosti energetického vedení. Věcné břemeno bude sjednáno za účelem
umístění distribuční soustavy / umístění distribuční soustavy – kNN přip. p. č. 466/6
Pavlíková Veronika Konopiště/ – nového kabelového vedení NN, uzemnění, omezovačů
přepětí, sloupu NN na pozemku p. č. 629/1, 627 v k. ú. Lipovice, výlučným majitelem je obec
Lipovice.
Obsahem věcného břemene je právo zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční
soustavu na výše uvedeném pozemku. Věcné břemeno dále zahrnuje též právo provádět na
distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její
výkonnosti, včetně jejího odstranění.
Věcné břemeno se sjedná jako časově neomezené a zaniká v případech stanovených zákonem.
Oprávněná strana /E.ON Distribuce/ bude mít z věcného břemene dále oprávnění vstupovat a
vjíždět na pozemek v souvislosti s realizací práv vyplývajících z věcného břemene a dále pak
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odstraňovat a oklešťovat na pozemku stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci
odstraněného a okleštěného stromoví a jiných porost ohrožujících bezpečné a spolehlivé
provozování distribuční soustavy.
Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene se
sjednává ve výši 2.800,- Kč.
Správní poplatek za návrh na zahájení řízení o povolení vkladu práva do katastru nemovitostí
hradí oprávněná smluvní strana /E.ON Distribuce/.
Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

Zdržel se:

0

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení věcného břemene a uzavření Smlouvy o
zřízení věcného břemene č.: PI-014330041962/001 se společností E.ON Distribuce, a.s., se
sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 28085400, zastoupenou na
základě plné moci ze dne 17.9.2015 společností E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera
2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 25733591. Uzavřením smlouvy pověřuje starostku Ing.
Annu Píchovou.
15)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 2 – NA VĚDOMÍ

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 2. Zastupitelstvo bere
uvedenou informaci na vědomí.
16)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 3 – NA VĚDOMÍ

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 3. Zastupitelstvo bere
uvedenou informaci na vědomí.
17)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 4 – NA VĚDOMÍ

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 4. Zastupitelstvo bere
uvedenou informaci na vědomí.
18)

PROJEDNÁNÍ –
PRACHATICE

ŽÁDOST

O

FINANČNÍ

DAR,

FARNÍ

CHARITA

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí o finanční dar Farní charity Prachatice.
Hlasování:
PRO:

0

PROTI:

7

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce Lipovice zamítá žádost o poskytnutí finančního daru ve
prospěch Farní charity Prachatice.
19) INFORMACE O PRÁCI KNIHOVNY ZA ROK 2016 – NA VĚDOMÍ
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s prací knihovny za rok 2016.

OBEC LIPOVICE
Obecní knihovna spolupracuje s Regionálním střediskem Městské knihovny Prachatice.
Městská knihovna vyhodnotila spolupráci za rok 2016 velmi dobře a ocenila práci knihovnice
Jaroslavy Weberové.
V roce 2016 bylo do Obecní knihovny zapůjčeno Městskou knihovnou Prachatice celkem 90
svazků v celkové hodnotě 44.590,- Kč.
Zastupitelstvo bere uvedenou informaci na vědomí.
20) POJISTNÁ SMLOUVA Č. 8056947910 – DODATKOVÁ NABÍDKA POJIŠTĚNÍ
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem dodatkového pojištění ČSOB pojišťovny k
pojistné smlouvě č. 8056947910:
Jedná se o pojištění:
 autobusových zastávek Lipovice, Konopiště, Konopiště rozcestí / živelní pojištění,
pojištění odcizení, vandalismus/,
 multifunkčního hřiště v Lipovicích a v Konopišti
odcizení, vandalismus/,
 kontejnerů na komunální i tříděný odpad
vandalismus/

/ živelní pojištění, pojištění

/ živelní pojištění, pojištění odcizení,

Výše ročního pojištění za změny činí 5.342,- Kč, celkem roční pojistné za smlouvu 18.500,Kč. Počátek pojištění 14. 4. 2017. Změna bude řešena dodatkem č. 2 k pojistné smlouvě.
Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh dodatkového pojištění ČSOB
pojišťovny, a.s., Masarykovo náměstí 1458, 530 02 Pardubice k pojistné smlouvě č.
8056947910 a schvaluje uzavření dodatku č. 2 k pojistné smlouvě č. 8056947910.
21)

INFORMACE – VYTVOŘENÍ SPOLEČNÉHO ŠKOLSKÉHO OBVODU V
SOUVISLOSTI SE ZAVEDENÍM POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s povinnostmi obce v souvislosti se zavedením povinné
předškolní docházky, kdy se od školního roku 2017 / 2018 zavádí povinná předškolní
docházka. Obec Lipovice sama není zřizovatelem mateřské školy, a proto je nutné, aby
zabezpečila povinné předškolní vzdělávání pro děti z obce vytvořením společného školského
obvodu s obcí, která je zřizovatelem mateřské školy.
Za tímto účelem podala dne 3. 4. 2017 starostka Ing. Anna Píchová žádost o uzavření dohody
za účelem vytvoření společného školského obvodu na Město Vlachovo Březí.
O dalším průběhu jednání bude zastupitelstvo obce informováno.
Zastupitelstvo bere uvedenou informaci na vědomí.

OBEC LIPOVICE
NÁVRH NA ZAKOUPENÍ 6 KS VENKOVNÍCH KVĚTNÍKŮ

22)

Zastupitelstvu obce Lipovice byl předložen návrh na zakoupení 6 ks venkovních květníků v
ceně cca 3.000,- Kč á kus, včetně DPH.
Hlasování:
PRO:

PROTI:

7

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh na zakoupení 6 ks venkovních
květníků v ceně cca 3.000,- Kč á kus, včetně DPH.

23)

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 10. dubna 2017.

Zapsal:

Ing. Bc. Pavel BÁRTÍK

Ověřovatelé zápisu:

Jiří WEBER
Jan TOMAN

Starostka:

Ing. Anna PÍCHOVÁ

