OBEC LIPOVICE
Lipovice 44, 384 22 Vlachovo Březí

ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 14. prosince 2017
Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu od 18.00 hod., ukončeno bylo v 20.00
hod. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná.
Přítomní zastupitelé: Ing. Anna Píchová, Ing. Bc. Pavel Bártík, Olga Šejnová, Simova Carvanová,
Jiří Weber, Jan Toman, Michaela Píchová
Přítomní občané:
9
Omluven:
0
Konstatování:
Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

Zahájení.
Navržení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu.
Projednání - schválení rozpočtu obce Lipovice pro rok 2018
Projednání - schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce Lipovice pro období 2019-2020
Projednání - schválení dohod o provedení práce pro rok 2018
Projednání - schválení výše místního poplatku ze psů pro rok 2018
Projednání - schválení příspěvků pro občany pro rok 2018 /životní jubileum a narození dítěte/
Projednání - výběr nabídky - prodej 13 ks panelů z opravené vodní požární nádrže - viz záměr
ze dne 25.10.2017
Projednání - roční hodnocení a schválení "Systému náležité péče Obce Lipovice " uvádějící na
vnitřní trh EU dřevo nebo jiné produkty ze dřeva dle nařízení EU č. 995/2010
Projednání - žádost o věcný či finanční příspěvek - NEMOCNICE PRACHATICE a.s. - 7.
Společenský ples Nemocnice Prachatice , a.s. konaný 23.2.2018
Projednání - žádost o finanční dar - SDH Lipovice
Projednání -žádost o finanční dar - IMPAKT společnost pro aktivizaci periférií, Dub
Projednání - žádost Jan Pikl, Konopiště 35 o pronájem nebytových prostor v objektu občanské
vybavenosti v Konopišti čp. 9
Projednání - nabídka na prodej pozemků obci Lipovice v k.ú. Lipovice, LV č.595 - Maksa
Petr, Konopiště čp.17
Na vědomí - protokol o zkoušce pitná voda č. 123776/2017 /Lipovice/ a č. 123775/2017
/Konopiště/ ze dne 7.11.2017
Na vědomí - protokol o kontrole ze dne 29.11.2017 - kontrola ČIŽP České Budějovice,
oddělení ochrany lesa - kontrola dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů a
rozhodnutí týkajících se funkcí lesa jako složky životního prostředí ve vlastnictví obce Lipovice
Informace - projekt Klimagrun - možnost zapojení ve spolupráci s MAS Šumavsko
Diskuse.

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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ZAHÁJENÍ

1.

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18:00 hodin, Bylo konstatováno, že zastupitelstvo je
usnášeníschopné. Zastupitelstva se zúčastnila veřejnost – 9 občanů obce.
NAVRŽENÍ ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU, SCHVÁLENÍ POPŘ.
DOPLNĚNÍ
PROGRAMU
JEDNÁNÍ.
SCHVÁLENÍ
PŘEPISU
ZÁPISU
ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 21 .11. 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: 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:
-

Projednání a schválení – rozpočtové opatření č. 12.
Projednání a schválení – rozpočtové opatření č. 13.
Projednání – žádost o finanční příspěvek na provoz pro rok 2018 – SH HČMS okrsek
Strunkovice nad Blanicí.
Na vědomí – rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích – KÚ JK
České Budějovice.
Projednání a schválení odměn členů zastupitelstva pro rok 2018.

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 21. 11. 2017
Zastupitelstvu obce byl předložen zápisu z předchozího zastupitelstva obce. Určení
ověřovatelé ověřili zápis z předchozího jednání zastupitelstva dne 21. 11. 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.
2
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PROJEDNÁNÍ –SCHVÁLENÍ ROZPOČTU OBCE LIPOVICE PRO ROK 2018

3.

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s předloženým návrhem rozpočtu pro rok 2018. Návrh
rozpočtu pro rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu pro období 2019-2020 byl již projednán bez
připomínek na zasedání zastupitelstva obce dne 21. 11. 2017 a vyvěšen na úřední desce dne
22.11.2017 do 31. 12. 2017. Přítomní zastupitelé byli vyzváni, aby se vyjádřili ke zveřejněnému
návrhu a vznesli doplňující požadavky či připomínky. Žádné připomínky ani požadavky vzneseny
nebyly. Návrh rozpočtu byl předložen ke schválení.
Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Lipovice pro rok 2018 v částce příjmu
2.930.000 Kč, výdajů v částce 2.930.000 Kč. Rozpočet je schválený jako vyrovnaný.
PROJEDNÁNÍ – SCHVÁLENÍ STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU OBCE
LIPOVICE PRO OBDOBÍ 2019-2020

4.

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s předloženým návrhem střednědobého výhledu
rozpočtu obce pro období 2019-2020. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce pro období
2019-2020 byl již projednán bez připomínek na zasedání zastupitelstva obce dne 21. 11. 2017 a
vyvěšen na úřední desce dne 22. 11. 2017 do 31. 12. 2017. Přítomní zastupitelé byli vyzváni, aby se
vyjádřili ke zveřejněnému návrhu a vznesli doplňující požadavky či připomínky. Žádné připomínky
ani požadavky vzneseny nebyly. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce pro období 2019-2020
byl předložen ke schválení
Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Lipovice pro období
2019-2020.
5.

PROJEDNÁNÍ – SCHVÁLENÍ DOHOD O PROVEDENÍ PRÁCE PRO ROK 2018
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh na uzavření dohod o provedení práce pro rok 2018:
1) Miloslava Kucková – účetní – 1.1.-31.12.2018 – odměna 7.500 Kč/měsíčně
2) Jan Toman – úprava vody v Lipovicích a v Konopišti – 1.1.-31.12.2018 – odměna 2.000
Kč/měsíčně
3) Jaroslava Weberová – knihovnice – 1.1.-31.12.2018 – odměna 500 Kč/měsíčně
4) Simona Carvanová – správce hřiště Lipovice – 1.1.-31.12.2018 – odměna 500 Kč/měsíčně
5) Zdeněk Furbach – správce hřiště Konopiště – 1.1.-31.12.2018 – odměna 500 Kč/měsíčně
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Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh na uzavření dohod o provedení práce pro
rok 2018.
PROJEDNÁNÍ – SCHVÁLENÍ VÝŠE MÍSTNÍHO POPLATKU ZE PSŮ PRO ROK
2018

6.

Zastupitelstvo obce byl předložen návrh na stanovení výše místního poplatku ze psů pro rok
2018 /stanoveného ve smyslu OZV č.1/2011, o místním poplatku ze psů/ návrh na ponechání výše
poplatku tj. 100 Kč ročně za prvního psa a 100 Kč ročně za druhého a každého dalšího psa téhož
držitele.
Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje ponechání výše místního poplatku ze psů pro rok 2018
beze změn, tj. 100 Kč ročně za prvního psa a 100 Kč ročně za druhého a každého dalšího psa téhož
držitele.
PROJEDNÁNÍ – SCHVÁLENÍ PŘÍSPĚVKŮ PRO OBČANY PRO ROK 2018
/ŽIVOTNÍ JUBILEUM A NAROZENÍ DÍTĚTE/

7.

Zastupitelstvu obce byl předložen tento návrh na poskytnutí příspěvku pro občany s trvalým
pobytem v obci pro rok 2018:
a) Příspěvek v souvislosti s životním jubileem – 65 let, 70 let, 75 let, 80 let a následně každý

další rok – ve výši 1.000 Kč
b) Narození dítěte s trvalým pobytem v obci Lipovice – 3.000 Kč.
Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku pro občany s trvalým pobytem v obci
pro rok 2018: Příspěvek v souvislosti s životním jubileem – 65 let, 70 let, 75 let, 80 let a následně
každý další rok – ve výši 1.000 Kč a narození dítěte s trvalým pobytem v obci Lipovice – 3.000 Kč.
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8.

PROJEDNÁNÍ – VÝBĚR NABÍDKY - PRODEJ 13 KS PANELŮ Z OPRAVENÉ
VODNÍ POŽÁRNÍ NÁDRŽE - VIZ ZÁMĚR ZE DNE 25.10.2017

Zastupitelstvo obce na svém zasedání 24. 10. 2017 schválilo záměr na prodej 13 ks panelů
vyjmutých z opravované vodní požární nádrže. Záměr na prodej byl zveřejněn od 25. 10. 2017 –
30.11.2017.
Obec Lipovice obdržela celkem 1 ks nabídky na odkoupení: Jan Vondrášek, 384 71
Šumavské Hoštice 98 – nabídka byla předložena v zalepené, neporušené obálce.
Nabídka: 1.350,- Kč á kus
Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej panelů panu: Janu Vondráškovi, 384 71 Šumavské
Hoštice 98 za částku 1.350,- Kč á kus.

9.

PROJEDNÁNÍ – ROČNÍ HODNOCENÍ A SCHVÁLENÍ "SYSTÉMU NÁLEŽITÉ
PÉČE OBCE LIPOVICE " UVÁDĚJÍCÍ NA VNITŘNÍ TRH EU DŘEVO NEBO JINÉ
PRODUKTY ZE DŘEVA DLE NAŘÍZENÍ EU Č. 995/2010

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s ročním hodnocením a s návrhem „Systému náležité
péče obce Lipovice“ /SNAP/ uvádějící poprvé na vnitřní trh EU dřevo nebo jiné produkty ze dřeva
dle Nařízení EU č.995/2010.
Zastupitelstvo obce se v rámci ročního hodnocení a aktualizace SNAP seznámilo s aktuálním
stavem požadavků vyplývajících z Nařízení EU č.995/2010.
Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje navrhovaný „Systém náležité péče obce Lipovice“ dle
Nařízení EU č. 995/2010. Zároveň schvaluje jeho roční hodnocení.
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10.

PROJEDNÁNÍ –ŽÁDOST O VĚCNÝ ČI FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK - NEMOCNICE
PRACHATICE A.S. - 7. SPOLEČENSKÝ PLES NEMOCNICE PRACHATICE , A.S.
KONANÝ 23.2.2018

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí o věcný či finanční přípěvek – NEMOCNICE
PRACHATICE a.s. na 7. Společenský ples NEMOCNICE PRACHATICE, a.s. konaný 23.2.2018.
Hlasování:
PRO:

0

PROTI:

7

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce zamítá žádost o o věcný či finanční přípěvek – NEMOCNICE
PRACHATICE a.s. na 7. Společenský ples NEMOCNICE PRACHATICE, a.s. konaný 23.2.2018.

11.

PROJEDNÁNÍ – PROJEDNÁNÍ - ŽÁDOST O FINANČNÍ DAR - SDH LIPOVICE

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádosti SDH Lipovice o poskytnutí finančního daru na
zajištění chodu v roce 2018 ve výši 12.000 Kč.
Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru SDH Lipovice pro rok 2018 ve
výši 12.000 Kč.
12.

PROJEDNÁNÍ – PROJEDNÁNÍ -ŽÁDOST O FINANČNÍ DAR - IMPAKT
SPOLEČNOST PRO AKTIVIZACI PERIFÉRIÍ, DUB

IMPAKT společnost pro aktivizaci periférií, se sídlem Mlýn čp.33, Dub, IČ: 22664157
provozuje Mateřské a komunitní centrum Dupy Dub. Jeho činnost je zaměřena na volnočasové
aktivity dětí a mládeže. MKC není podporováno dotačními tituly. Obrací se tedy se žádostí o
poskytnutí finančního daru na okolní obce, jejichž děti se aktivně volnočasových aktivit zúčastňují.
Zastupitelům obce Lipovice byla navržena částka ve výši 10.000 Kč pro rok 2018.
Hlasování:
PRO:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

1

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru společnosti IMPAKT
společnost pro aktivizaci periférií, se sídlem Mlýn čp.33, 384 25 Dub ve výši 10.000 Kč na podporu
činnosti pro rok 2018.
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PROJEDNÁNÍ – ŽÁDOST JAN PIKL, KONOPIŠTĚ 35 O PRONÁJEM
NEBYTOVÝCH PROSTOR V OBJEKTU OBČANSKÉ VYBAVENOSTI V
KONOPIŠTI ČP. 9

13.

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí p. Jana Pikla, IČ: 88622827, Konopiště 35 o
pronájem nebytových prostor v objektu občanské vybavenosti v Konopišti čp. 9. Má zájem o
pronájem prostor bývalé prodejny smíšeného zboží včetně přilehlého skladu. Je si vědom, že prostor
je v tuto chvíli pronajatý. Chtěl by zde provozovat výrobnu knedlíků a zároveň vařit obědy pro
místní občany včetně rozvozu obědů do okolních obcí. Nabízí měsíční nájemné ve výši 1.000 Kč.
Zároveň se chce podílet poměrně na nákladech za energie, vodu, služby a také na úklidu společných
prostor.
V současné době je celý objekt občanské vybavenosti Konopiště čp. 9 pronajatý – smlouva o
nájmu prostoru sloužícího k podnikání ze dne 26. 3. 2014 na dobu neurčitou, výpovědní doba 6
měsíců, výše nájemného činí 1 Kč/ročně, nájemce Poleno Jiří.
Zastupitelstvo obce bylo zároveň seznámeno se stanoviskem současného nájemce - p. Jiří
Poleno – současný nájemce provozuje v objektu hostinec, k 31. 10. 2016 došlo k uzavření obchodu
se smíšeným zbožím, prostory jsou od té doby prázdné, byly využívány jako sklad. Do budoucna
má představu o využití předmětných prostor jako klubovny pro občany obce.
Návrh k hlasování:
Podání výpovědi Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání uzavřené dne 26.3.2014
mezi Obcí Lipovice a p. Jiřím Polenem, IČ: 67149677, Konopiště 38. Následně bude na zasedání
zastupitelstva obce projednán, schválen a zveřejněn nový záměr obce na využití prostor /pronájem/
v objektu občanské vybavenosti Konopiště čp. 9, k. ú. Lipovice. Projednání podoby záměru
proběhne nejpozději do 30.6.2018.
Hlasování:
PRO:

5

PROTI:

0

Zdržel se:

2

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje podání výpovědi Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího
k podnikání uzavřené dne 26.3.2014 mezi Obcí Lipovice a p. Jiřím Polenem, IČ: 67149677,
Konopiště 38.
PROJEDNÁNÍ –NABÍDKA NA PRODEJ POZEMKŮ OBCI LIPOVICE V K.Ú.
LIPOVICE, LV Č.595 - MAKSA PETR, KONOPIŠTĚ ČP. 17

14.

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem p. Petra Maksy,datum narození 10.01.1993,
bytem Konopiště 17 na odkup jeho spoluvlastnických podílů do majetku obce Lipovice v k.ú.
Lipovice a to konkrétně:
-

LV č.66,spol.podíl 24/648
LV č.67, spol.podíl 24/648
LV č.590, spol.podíl 24/648
LV č.595, spol.podíl 24/648
7
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Celkem se jedná o 3.225 m2. Navrhovaná cena celkem za všechny spoluvlastnické podíly
činí 40.000 Kč. Obec Lipovice uhradí veškeré poplatky spojené s koupí a vkladem do katastru
nemovitostí.
Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

Zdržel se:

0

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení spoluvlastnických podílů v k .ú. Lipovice
z majetku p. Petra Maksy, datum narození 10. 01. 1993, bytem Konopiště 17 do majetku obce
Lipovice a to konkrétně:
-

LV č.66,spol.podíl 24/648
LV č.67, spol.podíl 24/648
LV č.590, spol.podíl 24/648
LV č.595, spol.podíl 24/648

Kupní cena celkem za všechny spoluvlastnické podíly činí Kč 40.000. Obec Lipovice uhradí veškeré
poplatky spojené s koupí a vkladem do katastru nemovitostí. Zastupitelstvo obce zároveň pověřuje
starostku Ing. Annu Píchovou uzavřením kupní smlouvy.

15.

NA VĚDOMÍ – PROTOKOL O ZKOUŠCE PITNÁ VODA Č. 123776/2017
/LIPOVICE/ A Č. 123775/2017 /KONOPIŠTĚ/ ZE DNE 7.11.2017.

Zastupitelstvo obce bere a vědomí výsledky zkoušky pitné vody, tj. s protokolem č.
123776/2017 ze dne 7.11.2017 /pitná voda Lipovice/ a protokolem č. 123775/2017 ze dne /pitná
voda Konopiště/.

16.

NA VĚDOMÍ – PROTOKOL O KONTROLE ZE DNE 29.11.2017 - KONTROLA
ČIŽP ČESKÉ BUDĚJOVICE, ODDĚLENÍ OCHRANY LESA - KONTROLA
DODRŽOVÁNÍ POVINNOSTÍ VYPLÝVAJÍCÍCH Z PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A
ROZHODNUTÍ TÝKAJÍCÍCH SE FUNKCÍ LESA JAKO SLOŽKY ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ VE VLASTNICTVÍ OBCE LIPOVICE

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledky kontroly ze dne 29. 11. 2017 – kontrola
ČIZP České Budějovice, oddělení ochrany lesa – kontrola dodržování povinností vyplývajících
z právních předpisů a rozhodnutí týkajících se funkcí lesa jako složky životního prostředí ve
vlastnictví obce Lipovice.
Kontrola proběhla bez závad. Zastupitelstvo obce bere uvedenou informaci na vědomí.

17.

INFORMACE - PROJEKT KLIMAGRUN
SPOLUPRÁCI S MAS ŠUMAVSKO

-

MOŽNOST

ZAPOJENÍ

VE

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s možností zapojení do projektu Klimagrun ve
spolupráci s MAS Šumavsko. Konkrétně se společným projektem, jehož cílem je aktivně vytvářet
opatření na ochranu klimatu a rozšířit zelenou infrastrukturu krajiny. Mimo jiných aktivit projektu
8
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bude také výsadba stromů a keřů se zapojením místních spolků, dětí či veřejnosti. Projekt bude
realizován do 03/2020 a obec se může stát partnerem projektu s 15% finanční spoluúčastí,
udržitelnost projektu +5let. Zastupitelstvo bere uvedenou informaci na vědomí.
PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ – ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.12

18.

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem rozpočtového opatření č.12
Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 12 dle předloženého návrhu.
PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ – ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.13

19.

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem rozpočtového opatření č. 13
Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 13 dle předloženého návrhu.

20.

PROJEDNÁNÍ – ŽÁDOST O FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ PRO ROK 2018
– SH HČMS OKRSEK STRUNKOVICE NAD BLANICÍ

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí o finanční příspěvek – dar - na provoz pro rok
2018 /zajištění chodu okrsku, organizační náklady spojené s okrskovými soutěžemi, koordinaci při
školeních, soutěžích, oceňování zasloužilých členů/ – SH ČMS okrsek Strunkovice nad Blanicí.
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh poskytnutí daru ve výši 2.500 Kč.

Hlasování:
PRO:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

1

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku – daru - na provoz pro rok
2018 /zajištění chodu okrsku, organizační náklady spojené s okrskovými soutěžemi, koordinaci při
školeních, soutěžích, oceňování zasloužilých členů/ – SH ČMS okrsek Strunkovice nad Blanicí ve
výši 2.500 Kč.

9
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NA VĚDOMÍ – ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA
HOSPODAŘENÍ V LESÍCH – KÚ JK ČESKÉ BUDĚJOVICE
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku na
hospodaření v lesích. Příspěvek na základě podané žádosti obce Lipovice poskytne Krajský úřad –
Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví ve výši 10.478,80 Kč, předmětem
příspěvku je vyklizování nebo přibližování dříví koněm. Finanční příspěvek je poskytován ze
státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva zemědělství.
21.

Zastupitelstvo obce bere uvedenou informaci na vědomí.

22.

PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ ODMĚN ČLENŮ ZASTUPITELSTVA PRO ROK
2018

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s Nařízením vlády č. 318/2017 o výši odměn členů
zastupitelstev územních samosprávních celků, které ruší dosud platný systém odměňování podle
Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev.
Předložený návrh:
Zastupitelstvo obce stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc v
následujících částkách:
- starosta: 17.000 Kč,
- místostarosta: 6.000 Kč,
- předseda výboru obce: 1.060 Kč,
- člen výboru obce: 750 Kč
- člen zastupitelstva: 750 Kč
Odměna bude poskytována od 1.1.2018. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný
mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě
budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do
příslušné funkce.
Hlasování:
PRO:

5

PROTI:

0

Zdržel se:

2

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za
měsíc v následujících částkách: - starosta: 17.000 Kč, - místostarosta: 6.000 Kč, - předseda výboru
obce: 1.060 Kč, - člen výboru obce: 750 Kč, člen zastupitelstva: 750 kč. Odměna bude poskytována
od 1.1.2018. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude
odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých
funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.
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23.

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 14. prosince 2017.

Zapsal:

Ing. Bc. Pavel BÁRTÍK

Ověřovatelé zápisu:

Michaela PÍCHOVÁ
Simona CARVANOVÁ

Starostka:

Ing. Anna PÍCHOVÁ
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