OBEC LIPOVICE
Lipovice 44, 384 22 Vlachovo Březí

ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 12. září 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, Jan Toman
Přítomní občané:
8
Omluven:
0
Konstatování:
Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.

PROGRAM:
1.

Zahájení.

2.

Navržení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu

3.

Projednání – Smlouva o výpůjčce se SMOJK – projekt „Pořízení kompostérů pro domácí
kompostování“

4.

Projednání – návrh na realizaci opravy a revitalizaci – rybník v k.ú. Lipovice u p.č.31

5.

Projednání – neoprávněné užití obecního majetku /obecního stanu/ SDH Strunkovice nad
Blanicí dne 18.8.-19.8.2017 a řešení náhrady způsobené škody

6.

Na vědomí – protokol o zkoušce pitné vody č. 93056/2017 a č. 93057/2017 ze dne 23.8.2017

7.

Na vědomí – nabídka na individuální cenu dodávky elektřiny - ČEZ

8.

Diskuse

9.

Závěr

1.

ZAHÁJENÍ

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18:00 hodin, Bylo konstatováno, že zastupitelstvo je
usnášeníschopné. Zastupitelstva se zúčastnila veřejnost – 8 občanů obce.

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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2.

NAVRŽENÍ ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU, SCHVÁLENÍ POPŘ.
DOPLNĚNÍ
PROGRAMU
JEDNÁNÍ.
SCHVÁLENÍ
PŘEPISU
ZÁPISU
ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 15. 8. 2017

Určení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu
Zapisovatel pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce: Ing. Bc. Pavel Bártík.
Ověřovateli zápisu byli navrženi zastupitelé: Michaela Píchová, Simona Carvanová.
Hlasování
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu: Michaelu Píchovou, 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)

na vědomí – rozpočtové opatření č. 8/2017
projednání – rozpočtové opatření č. 9/2017

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 15. 8. 2017
Zastupitelstvu obce byl předložen zápisu z předchozího zastupitelstva obce. Určení
ověřovatelé ověřili zápis z předchozího jednání zastupitelstva dne 15. 8. 2017, námitky proti zápisu
nebyly vzneseny.
Hlasování o schválení předešlého zápisu ze zastupitelstva:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zápis předchozího zastupitelstva se pokládá za schválený.

3)

PROJEDNÁNÍ – SMLOUVA O VÝPŮJČCE SE SMOJK – PROJEKT „POŘÍZENÍ
KOMPOSTÉRŮ PRO DOMÁCÍ KOMPOSTOVÁNÍ“.

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem Smlouvy o výpůjčce mezi Obcí Lipovice
/vypůjčitel/ a Svazem měst a obcí Jihočeského kraje, IČ:68543727 se sídlem Jirsíkova 2, 370 01
České Budějovice /půjčitel/. Předmětem bezplatné výpůjčky je 10 ks kompostérů á 450 l a 40 ks
kompostérů á 1.050 l. SMOJK pořídil tyto kompostéry v rámci projektu Pořízení kompostérů pro
domácí kompostování registrační číslo CZ.05.03.29/0.0/0.0/16_040/0003547 podpořeného z OPŽP
a je jejich vlastníkem. Obec Lipovice poskytne kompostéry koncovým uživatelům, resp. občanům
na základě písemného dokladu, např. předávacího protokolu a smlouvy o výpůjčce – návrh - viz
2
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příloha č. 1 této smlouvy. Doba výpůjčky je shodná s udržitelností projektu /do 31.12.2023/. Po
skončení udržitelnosti projektu převede SMOJK tyto kompostéry bezúplatně do vlastnictví Obce
Lipovice a ta je rovněž převede do vlastnictví konkrétního vypůjčitele – koncového uživatele
/občana/. Obec Lipovice uhradí půjčiteli /SMOJK/ spoluúčast na pořízení kompostérů a ta tvoří 15%
z ceny kompostérů, tj.
 450 l – vysoutěžená cena včetně DPH činí 2.825,35 Kč, spoluúčast 423,80 Kč
 1.050 l – vysoutěžená cena včetně DPH činí 4.222,90 Kč, spoluúčast 633,44 Kč
 tj. cena celkem 29.575,43 Kč
Obec Lipovice jako vypůjčitel může požadovat po koncových uživatelích /občanech/
spoluúčast, maximálně však ve výši 15 % z ceny kompostérů – viz cena spoluúčasti.
Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi Obcí Lipovice
/vypůjčitel/ a Svazem měst a obcí Jihočeského kraje, IČ:68543727 se sídlem Jirsíkova 2, 370 01
České Budějovice /půjčitel/ dle předloženého návrhu. Předmětem bezplatné výpůjčky je 10 ks
kompostérů á 450 l a 40 ks kompostérů á 1.050 l. SMOJK pořídil tyto kompostéry v rámci projektu
Pořízení
kompostérů
pro
domácí
kompostování
registrační
číslo
CZ.05.03.29/0.0/0.0/16_040/0003547 podpořeného z OPŽP a je jejich vlastníkem.
PROJEDNÁNÍ - NÁVRH NA REALIZACI OPRAVY A REVITALIZACI – RYBNÍK
V K. Ú. LIPOVICE U P. Č. 31

4)

Zastupitelstvu obce Lipovice bylo seznámeno s nutností provedení postupných oprav rybníka
v k. ú. Lipovice v Lipovicích u p. č. 31. Výlučným vlastníkem je Obec Lipovice, v současné době je
rybník dle Dohody o půjčení obecního rybníka ze dne 28.12.2010 bezúplatně zapůjčen k užívání p.
Miroslavu Bečvaříkovi, Lipovice č.p. 16.
Navrhované práce – odtěžení sedimentu v rybníku.
Navrhovaný postup:
-

Podání žádosti o odběr a posouzení vzorku sedimentu na MěÚ Prachatice, odbor životního
prostředí a následné vyřízení souhlasu pro odtěžení sedimentu
Provedení potřebných zemních prací – zajistí Václav Dejmek, Lipovice čp.10, IČ: 14493331
Dopravu, odvoz sedimentu – zajistí Jaroslav Havel, Nerudova 827/25, České Budějovice, IČ:
62493086
Výkopové a úklidové práce – zajistí bezúplatně SDH Lipovice
Předpokládaná cena celkem cca 60.000 Kč /zemní práce + doprava/
Termín provedení do 31.12.2017

Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje dle předloženého návrhu provedení odtěžení
sedimentu v rybníku v Lipovicích u p. č. 31, v k. ú. Lipovice, tj.
3
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-

5)

Podání žádosti o odběr a posouzení vzorku sedimentu na MěÚ Prachatice, odbor životního
prostředí, a následné vyřízení souhlasu pro odtěžení sedimentu
Provedení potřebných zemních prací – zajistí Václav Dejmek, Lipovice č.p. 10,
IČ: 14493331
Dopravu, odvoz sedimentu – zajistí Jaroslav Havel, Nerudova 827/25, České Budějovice, IČ:
62493086
Výkopové a úklidové práce – zajistí bezúplatně SDH Lipovice
Předpokládaná cena celkem cca 60.000 Kč /zemní práce + doprava/
Termín provedení do 31. 12. 2017.
PROJEDNÁNÍ – NEOPRÁVNĚNÉ UŽITÍ OBECNÍHO MAJETKU /OBECNÍHO
STANU/ SDH STRUNKOVICE NAD BLANICÍ DNE 18.8.2017 -19.8.2017 A ŘEŠENÍ
NÁHRADY ZPŮSOBENÉ ŠKODY

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o navrhovaném řešení náhrady způsoben
škody na obecním majetku – Trubkový party stan classic plus 6x12:
 poskytneme součinnost při řešení škodní události (pojistného plnění) způsobené škody na
obecním majetku ve dnech 18.8.2017 – 19.8.2017 v rámci „leteckého dne“ pořádaného ve
Strunkovicích nad Blanicí.
 V případě neplnění škodní události prostřednictvím příslušné pojišťovny se SDH
Strunkovice nad Blanicí zavazuje provedení všech potřebných oprav a uvedení stanu do
původního stavu na své náklady.

6)

NA VĚDOMÍ – PROTOKOL O ZKOUŠCE PITNÉ VODY Č.93056/2017 A
Č.93057/2017 ZE DNE 23.8.2017

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s protokolem o zkoušce pitné vody v Konopišti
č.93057/2017 ze dne 23.8.2017 a s protokolem o zkoušce pitné vody v Lipovicích č. 93056/2017 ze
dne 23.8.2017. Zároveň bylo informováno o plánovaném opakovaném kontrolním odběru
v Konopišti. Zastupitelstvo obce bere uvedenou informaci na vědomí.
NA VĚDOMÍ – NABÍDKA NA INDIVIDUÁLNÍ CENU DODÁVKY ELEKTŘINY –
ČEZ.
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s nabídku na individuální cenu dodávky elektřiny – ČEZ
ze dne 31.8.2017. Zastupitelstvo bere uvedenou informaci na vědomí.
7)

8)

NA VĚDOMÍ – ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 8/2017

Zastupitelstvu obce Lipovice bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 8/2017. Zastupitelstvo
obce bere rozpočtové opatření č.8/2017 na vědomí.

4
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PROJEDNÁNÍ – ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 9/2017

9)

Zastupitelstvu obce byl předložen návrh na rozpočtové opatření č.9/2017.
Hlasování:
PRO:

PROTI:

7

Usnesení:

0

Zdržel se:

0

Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje rozpočtové opatření č.9/2017

ZÁVĚR, DISKUSE, PŘIPOMÍNKY

10.

 Zastupitelstvo obce Lipovice děkuje Michaele Píchové za poskytnutí daru obci ve výši
2.000,- Kč.
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. září 2017.

Zapsal:

Ing. Bc. Pavel BÁRTÍK

Ověřovatelé zápisu:

Simona CARVANOVÁ
Michaela PÍCHOVÁ

Starostka:

Ing. Anna PÍCHOVÁ
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