OBEC LIPOVICE
Lipovice 44, 384 22 Vlachovo Březí

ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 15. srpna 2017
Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu od 18.00 hod., ukončeno bylo v 19.00
hod. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná.
Přítomní zastupitelé: Ing. Anna Píchová, Ing. Bc. Pavel Bártík, Olga Šejnová, Simova Carvanová,
Jiří Weber
Přítomní občané:
0
Omluven:
Jan Toman, Michaela Píchová
Konstatování:
Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
PROGRAM:
1.

Zahájení.

2.

Navržení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu

3.

Na vědomí - informace o provedené zkoušce pitné vody v Lipovicích a v Konopišti
19.7.2017

4.

Na vědomí - rozpočtové opatření č. 6/2017

5.

Projednání - rozložení finančních prostředků obce v návaznosti na výši pojištění vkladů

6.

Na vědomí - Územní plán obce Lipovice – aktuální informace

7.

Na vědomí - Komplexní pozemková úprava Lipovice - aktuální

8.

Diskuse

9.

Závěr

1.

ZAHÁJENÍ

informace

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

2.

NAVRŽENÍ ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU, SCHVÁLENÍ POPŘ.
DOPLNĚNÍ
PROGRAMU
JEDNÁNÍ.
SCHVÁLENÍ
PŘEPISU
ZÁPISU
ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 23. 6. 2017

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.
www.obeclipovice.cz

Lipovice 44
384 22 Vlachovo Březí
Tel.: +420 605 265 425 (606 260 221)
Email: podatelna@obeclipovice.cz
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Hlasování
PRO:

5

PROTI:

Zdržel se:

0

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)
b)
c)

Na vědomí – rozpočtové opatření č.7/2017
Projednání - podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na ekologické a
k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese
Získání informace pro porovnání cen energií u ČEZ.

Hlasování:
PRO:

5

PROTI:

Zdržel se:

0

0

Usnesení: Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen i s předloženým návrhem na doplnění.
Schválení zápisu zastupitelstva obce Lipovice ze dne 23. 6. 2017
Zastupitelstvu obce byl předložen zápisu z předchozího zastupitelstva obce. Určení
ověřovatelé ověřili zápis z předchozího jednání zastupitelstva dne 23. 6. 2017, námitky proti zápisu
nebyly vzneseny.
Hlasování o schválení předešlého zápisu ze zastupitelstva:
PRO:

5

PROTI:

Zdržel se:

0

0

Usnesení: Zápis předchozího zastupitelstva se pokládá za schválený.

3)

NA VĚDOMÍ - INFORMACE O PROVEDENÉ ZKOUŠCE PITNÉ VODY V
LIPOVICÍCH A V KONOPIŠTI 19. 7. 2017

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s protokolem o zkoušce pitné vody v Konopišti
č.79274/2017 ze dne 19.7.2017 a s protokolem o zkoušce pitné vody v Lipovicích č. 79273/2017 ze
dne 19.7.2017. Zároveň bylo informováno o plánovaném opakovaném kontrolním odběru.
Zastupitelstvo obce bere uvedenou informaci na vědomí.
4)

NA VĚDOMÍ - ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 6/2017

Zastupitelstvu obce Lipovice bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č.6/2017.
Zastupitelstvo obce bere rozpočtové opatření č.6/2017 na vědomí.
5)

PROJEDNÁNÍ - ROZLOŽENÍ FINANČNÍCH
NÁVAZNOSTI NA VÝŠI POJIŠTĚNÍ VKLADŮ

PROSTŘEDKŮ

OBCE

V

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s vyjádřením ČNB týkající se pojištění vkladů
územního samosprávného celku /viz § 41 zákon č. 21/1992 Sb., o bankách/, jehož daňové příjmy
2
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podle zákona o rozpočtovém určení daní nejsou vyšší než částka odpovídající 500.000 EUR. Obce
mají pojištěny vklady do 100.000 EUR na subjekt a banku. Pokud má obec v jedné bance uloženo
více, pak částka nad 100.000 EUR není pojištěna. Proto je vhodné prostředky rozdělit do více bank,
aby v žádné nebylo více než 100.000 EUR, resp. ekvivalent v Kč. Investice nejsou pojištěny.
Současný stav- obec Lipovice:
- účet u ČNB, zůstatek 760.517 Kč /stav 31.7.2017/
- běžný účet u KB, zůstatek 1.188.036 Kč /stav 14.8.2017/
- spořící účet u KB, zůstatek 3.002.695 Kč /stav 14.8.2017/
S ohledem na vhodnost rozložit finanční prostředky v návaznosti na výši pojištění vkladů
byly zastupitelstvu obce předloženy následující možnosti na založení a vedení běžného účtu
určeného pro územně samosprávní celky s tím, že prioritou je zajistit pojištění vkladu, rychlý přístup
k finančním prostředkům, minimální náklady na vedení a zvýhodněné úročení vkladu.
1) Zastupitelstvu obce Lipovice bylo seznámeno s nabídkou ČSOB, a.s. na vedení běžného účtu
– ČSOB Municipální konto : vedení účtu včetně elektronického bankovnictví zdarma,
prostředky jsou kdykoliv bez omezení k dispozici, zvýhodněná úroková sazba 0,1% p.a.,
horní hranice výše vkladu pro dané úročení není stanovena, poplatek za došlou platbu 3 Kč,
poplatek za vyšlou platbu 5 Kč, vydání mezinárodní embosované platební karty zdarma.
2) Zastupitelstvo obce Lipovice bylo seznámeno s aktuální výší úrokových sazeb v České
spořitelně a.s. – běžný účet veřejný sektor – úroková sazba 0,1% při zůstatku do 1 mil Kč.,
nad 1mil Kč. činí sazba 0,05%., dle typu účtu měsíční poplatek za vedení účtu ve výši 299
Kč nebo 149 Kč.
3) Zastupitelstvo obce Lipovice bylo seznámeno s aktuální výší úrokových sazeb v MONETA
Money Bank a.s. – Municipální konto – úroková sazba 0,1% p.a. do limitu 4.999.999 Kč,
vedení účtu včetně zřízení elektronického bankovnictví zdarma, poplatek za došlou platbu 6
Kč, poplatek za vyšlou platbu 3 Kč, měsíční poplatek za vedení mezinárodní embosované
platební karty dle typu 59 Kč nebo 299 Kč.
a) Zastupitelstvu obce byl předložen návrh na založení ČSOB Municipálního konta v ČSOB,
a.s. v termínu do 31.8.2017.
Hlasování:
PRO:

5

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje založení ČSOB Municipálního konta v ČSOB, a.s.
v termínu do 31.8.2017. Pověřuje starostku Ing. Annu Píchovou k založení tohoto účtu.
b) Zastupitelstvu obce byl předložen návrh provést převod finančních prostředků z KB, a.s
následujícím způsobem v termínu do 31.8.2017:
-

převést ze spořícího účtu č. 107-9088090207/0100 z KB, a.s. částku ve výši 1.000.000 Kč na
nově zřízený účet – ČSOB Municipální konto, a.s.
převést částku 800.000 Kč z běžného účtu č. 17225281/0100 z KB, a.s. na nově zřízený účet
– ČSOB Municipální konto, a.s.
3
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Hlasování:
PRO:

5

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje převod prostředků ve výši 1.000.000 Kč ze spořícího účtu
č. 107-9088090207/0100 z KB na nově zřízené ČSOB Municipální konto a.s. – viz usnesení a). Dále
schvaluje převod prostředků ve výši 800.000 Kč z z běžného účtu č. 17225281/0100 z KB na nově
zřízené ČSOB Municipální konto a.s. – viz usnesení a). Pověřuje starostku Ing. Annu Píchovou
k provedení převodů v termínu do 31.8.2017.
6)

NA VĚDOMÍ - ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LIPOVICE – AKTUÁLNÍ INFORMACE

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s aktuálním stavem zpracování ÚP Lipovice. Bylo
seznámeno s návrhem záznamu o průběhu dohodovacího jednání ve věci stanoviska orgánu ochrany
ZPF k Územnímu plánu Lipovice /jednání 9.5.2017/ včetně argumentace pro podporu navrhovaného
řešení.
Dále bylo zastupitelstvo obce informováno o rebonitaci lokality v Konopišti (viz příloha č.5)
a z tohoto důvodu se nově ponechává zastavitelná plocha B5 a vyhovuje se připomínce
manž. Glaserových (viz odst.6 záznamu). U lokality R6 byly od vlastníků vyžádány vydaná správní
rozhodnutí - byly doloženy rozhodnutí na kabelové přípojky NN, v jednom případě ohlášení skladu
na nářadí.
Zastupitelstvo bere uvedenou informaci na vědomí.
NA VĚDOMÍ – KOMPEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA LIPOVICE – AKTUÁLNÍ
INFORMACE
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s aktuálním stavem Komplexní pozemkové úpravy.
V průběhu měsíce září obdrží vlastníci pozemků pozvánky k šetření na místě.Následně budou
probíhat tato šetření za přítomnosti zástupce obce Lipovice.
Zastupitelstvo obce bylo zároveň informováno o možnosti spolupráce s Pozemkovým
úřadem při pozemkové úpravě při řešení problematiky věcných břemen např. v souvislosti
s vodovodem, kanalizací apod.
Zastupitelstvo bere uvedenou informaci na vědomí.
7)

NA VĚDOMÍ – ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 7/2017
Zastupitelstvu obce Lipovice bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č.7/2017.
Zastupitelstvo obce bere rozpočtové opatření č.7/2017 na vědomí.
8)

PROJEDNÁNÍ – PODÁNÍ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU
NA EKOLOGICKÉ A K PŘÍRODĚ ŠETRNÉ TECHNOLOGIE PŘI HOSPODAŘENÍ
V LESE
Zastupitelstvo obce Lipovice bylo seznámeno s tím, že Ministerstvo zemědělství od 1.
července 2016 poskytuje / přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb./ finanční příspěvky na
ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese. Termín podání žádosti do
31.8.2017.
9)

Konkrétně se týká především příspěvků na přibližování dřeva koněm /příspěvek ve výši cca
40 Kč/m3/. Relevantní náklady činí cca 58.800 Kč /cca 210 m3/ Dále pak příspěvků na prořezávku
cca 3500 Kč/ha.
4
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Zastupitelstvu obce Lipovice byl předložen návrh na podání žádosti k poskytnutí finančního
příspěvku na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese dle přílohy č. 1
k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.
Hlasování:
PRO:

PROTI:

5

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti k poskytnutí finančního příspěvku na
ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese dle přílohy č. 1 k nařízení vlády
č. 30/2014 Sb.
10)

ZÍSKÁNÍ INFORMACE PRO POROVNÁNÍ CEN ENERGIÍ U ČEZ

Skupina ČEZ nabízí pro zákazníky 15% slevu na elektřině a plynu. Je nutné zaslat kontaktní
osobě roční spotřebu, a nezávazně se obci Lipovice propočítá úspora elektřiny, a jak by to cenově
vycházelo u ČEZ, oproti našemu současnému dodavateli. Jedná se pouze o získání informace pro
porovnání cen energií u ČEZ. Zastupitelstvo bere uvedenou informaci na vědomí.
9)

DISKUSE, RŮZNÉ, 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 15. srpna 2017.

Zapsal:

Ing. Bc. Pavel BÁRTÍK

Ověřovatelé zápisu:

Simona CARVANOVÁ
Olga ŠEJNOVÁ

Starostka:

Ing. Anna PÍCHOVÁ
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