OBEC LIPOVICE
Lipovice 44, 384 22 Vlachovo Březí

ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 27. dubna 2018
Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu od 19.00 hod., ukončeno bylo v 20.00
hod. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná.
Přítomní zastupitelé: Ing. Anna Píchová, Ing. Bc. Pavel Bártík, Olga Šejnová, Simona Carvanová,
Jiří Weber, Jan Toman
Přítomní občané:
2
Spolky, sdružení:
0
Omluven:
0
Konstatování:
Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.

PROGRAM:
1.

Zahájení.

2.

Navržení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu.

3.

Projednání a schválení závěrečného účtu obce Lipovice za rok 2017

4.

Projednání a schválení účetní uzávěrky obce Lipovice za rok 2017 včetně výsledku
hospodaření za rok 2017

5.

Projednání – schválení a vydání Územního plánu obce Lipovice

6.

Projednání – kalkulace cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2017/2018

7.

Na vědomí – Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových
předpisů za kalendářní rok 2017

8.

Projednání – účast – Projekt na recyklaci a předcházení vzniku odpadu ve spolupráci se
SMOJK

9.

Projednání – výběr dodavatele – nová elektroinstalace – projekt „Zateplení střešní části
budovy a s ním související rekonstrukce interiéru /stropu/ budova občanské vybavenosti
v Konopišti čp. 9

10.

Projednání – oprava přívodu vody + nová lávka – požární nádrž v Konopišti

11.

Na vědomí – Protokol o zkoušce pitné vody č.32416/2018 ze dne 9. 4. 2018 /Lipovice/ a
Protokol o zkoušce pitné vody č. 32417/2018 ze dne 9. 4. 2018 /Konopiště/

12.

Na vědomí – rozpočtové opatření č.3/2018

13.

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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1.

ZAHÁJENÍ

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 19:00 hodin. Bylo konstatováno, že zastupitelstvo je
usnášeníschopné. Zastupitelstva se zúčastnila veřejnost – 2 občané obce.

2.

NAVRŽENÍ ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU, SCHVÁLENÍ POPŘ.
DOPLNĚNÍ
PROGRAMU
JEDNÁNÍ.
SCHVÁLENÍ
PŘEPISU
ZÁPISU
ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 27. 03. 2018

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, Olga Šejnová.
Hlasování
PRO:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu: Jiřího Webera, Olgu Šejnovou.

Schválení, popř. doplnění programu schůze
Připomínky členů zastupitelstva obce k předloženému programu zasedání nebyly vzneseny.
Zastupitelstvo obce předložilo návrh na doplnění programu:

Hlasování:
PRO:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.
Schválení zápisu zastupitelstva obce Lipovice ze dne 27. 03. 2018
Zastupitelstvu obce byl předložen zápisu z předchozího zastupitelstva obce. Určení
ověřovatelé ověřili zápis z předchozího jednání zastupitelstva dne 27. 03. 2018, 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.
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3.

PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE LIPOVICE ZA ROK
2017

Zastupitelstvu obce byly předloženy přehledy o hospodaření obce Lipovice za rok 2017, ve
smyslu ust. § 147 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění
pozdějších předpisů (tj. FIN 01-12, výkaz zisků a ztrát, rozvaha, příloha, zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2017).
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh na schválení závěrečného účtu. Zastupitelstvo bylo
srozuměno s výsledkem přezkumu hospodaření za rok 2017.
Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě
chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních, které byly již napraveny.
Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2017 byla zveřejněna na úřední desce dne 1.3.2018.
Hlasování:
PRO:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Hlasování jmenovitě:
Ing. Anna Píchová, Ing.Bc. Pavel Bártík, Jan Toman, Olga Šejnová, Simona Carvanová, Jiří Weber
Usnesení: Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje závěrečný účet za rok 2017, projednání
závěrečného účtu se uzavírá s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením a to bez výhrad.

4.

PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ UZÁVĚRKY OBCE LIPOVICE ZA ROK
2017 VČETNĚ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2017

Zastupitelstvu obce Lipovice byly předloženy tyto přehledy hospodaření s návrhem na
schválení účetní uzávěrky, včetně výsledku hospodaření obce za účetní období 2017, sestavenou ke
dni 31. 12. 2017:
-

FIN 01-12
Výkaz zisků a ztrát
Rozvaha
Příloha
Zápis z inventarizace majetku ke dni 31.12.2017 /inventarizační zpráva/
Přijaté dotace
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017

Hlasování:
PRO:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Hlasování jmenovitě:
Ing. Anna Píchová, Ing.Bc. Pavel Bártík, Jan Toman, Olga Šejnová, Simona Carvanová, Jiří Weber
Usnesení: Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje účetní uzávěrku, včetně výsledku hospodaření
obce z účetní období 2017, sestavenou ke dni 31.12.2017.
3
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5.

PROJEDNÁNÍ - SCHVÁLENÍ A VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LIPOVICE

Zastupitelstvo obce Lipovice bylo seznámeno návrhem, tj. s kompletní dokumentací
Územního plánu Lipovice, která je tvořena těmito částmi:
a)
-

Návrh Územního plánu
Textová část
Grafická část, tj:
Výkres č. 1 Výkres základního členění území
Výkres č. 2 Hlavní výkres
Výkres č. 3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a sanací

b) Odůvodnění
- textová část
- grafická část:tj.
- výkres č. 4 Koordinační výkres
- výkres č. 5 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
- výkres č. 6 Výkres širších vztahů
Zastupitelstvo obce bylo rovněž seznámeno s návrhem Veřejné vyhlášky – oznámení o vydání
opatření obecné povahy.
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh na schválení a vydání Územního plánu Lipovice
formou opatření obecné povahy a to dle §54 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přílohou usnesení bude
dokumentace Územního plánu Lipovice.
Hlasování:
PRO:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce vydává podle §54 zákona č.183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Územní plán Lipovice
formou opatření obecné povahy (viz příloha).

6.

PROJEDNÁNÍ – KALKULACE CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ PRO KALENDÁŘNÍ
ROK 2017/2018

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s kalkulací cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok
2017/2018, tj. s výsledkem kalkulace pro rok 2018. Ceny jsou kalkulovány ve stejné výši, jako byly
schváleny zastupitelstvem obce dne 15.9.2015.
Kalkulace bude zveřejněna na úřední desce obce Lipovice. Zároveň bude k dispozici
k nahlédnutí na OÚ Lipovice v úředních hodinách.
4
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Zastupitelstvo nemá výhrady k předložené kalkulaci.
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce schvaluje kalkulaci cen pro vodné a stočné pro rok 2018 a ponechává
v platnosti ceny schválené zastupitelstvem obce dne 15. 9. 2015.
Hlasování:
PRO:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje kalkulaci cen pro vodné a stočné pro rok 2018 a
ponechává v platnosti ceny schválené zastupitelstvem obce dne 15. 9. 2015.

7.

NA VĚDOMÍ – POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PRO VODNÉ A
STOČNÉ PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2017

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s Porovnáním všech položek výpočtu ceny pro vodné a
stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za kalendářní rok 2017. Zastupitelstvo bere
uvedenou informaci na vědomí.

8.

PROJEDNÁNÍ – ÚČAST – PROJEKT NA RECYKLACI A PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU
ODPADU VE SPOLUPRÁCI SE SMOJK

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s možností účastnit se projektu na recyklaci a
předcházení vzniku odpadu ve spolupráci se SMOJK.
Součástí by bylo pořízení:
- klasické zahradní kompostéry /již máme/
- kontejnery na textil
- mobilní buňky pro „Re-use centra“
Projekt bude předkládat a administrovat SMOJK /obec Lipovice je člen/. Zatím se řeší zájem
a podání žádosti. Veškeré pořízené předměty by po skončení udržitelnosti projektu přešly do
vlastnictví obce. Z vysoutěžené ceny by si individuální členové hradili spoluúčast 15%.
Info k cenám je orientační, cena se bude soutěžit:
- Kontejner na textil – 28.000 Kč /15% cca 4.200 Kč/
- Mobilní buňka – malá 2,4x4m – 120.000 Kč /15% cca 18.000 Kč/
- Mobilní buňka – velká 2,4x6m – 160.000 Kč /15% cca 24.000 Kč/
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh na potvrzení zájmu o účast v předkládaném
projektu, prozatím bez konkrétní specifikace.
Hlasování:
PRO:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

0
5
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Usnesení: Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje potvrzení účasti na projektu na recyklaci a
předcházení vzniku odpadu ve spolupráci se SMOJK, prozatím bez konkrétní specifikace.
PROJEDNÁNÍ - VÝBĚR DODAVATELE – NOVÁ ELEKTROINSTALACE –
PROJEKT „ZATEPLENÍ STŘEŠNÍ ČÁSTI BUDOVY A S NÍM SOUVISEJÍCÍ
REKONSTRUKCE INTERIÉRU /STROPU/ BUDOVY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI
V KONOPIŠTI ČP. 9“

9.

a) Zastupitelstvo na svém zasedání dne schválilo realizaci projektu „Zateplení střešní části
budovy a s ním související rekonstrukce interiéru /stropu/ budovy občanské vybavenosti
v Konopišti čp.9“. Provedení stavebních prací – tj. demontáž původních podhledů a montáž
nových protipožárních podhledů dle projektu - výběr dodavatele - bylo soutěženo formou
veřejné zakázky malého rozsahu a to z důvodu předpokládaného nízkého zájmu ze strany
dodavatelů o realizaci.
K dokončení projektu je třeba provést výběr dodavatele na novou elektroinstalaci.
návrh k hlasování
-

nová elektroinstalace v rámci projektu – výběr dodavatele - zastupitelstvu obce budou
předloženy 3 nabídky na realizaci, o výběru rozhodne zastupitelstvo obce.

Hlasování:
PRO:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje provedení výběru dodavatele na novou
elektroinstalaci v rámci projektu „Zateplení střešní části budovy a s ním související rekonstrukce
interiéru /stropu/ budovy občanské vybavenosti v Konopišti čp. 9“ tímto způsobem: předložení 3
nabídek, termín realizace do 30. 6. 2018 a o výběru rozhodne zastupitelstvo obce.
b) Zastupitelstvu obce byly předloženy celkem 3 nabídky na realizaci nové elektroinstalace dle
projektu „Zateplení střešní části budovy a s ním související rekonstrukce interiéru /stropu/
budovy občanské vybavenosti v Konopišti čp. 9“.
Nabídka č. 1
Dodavatel: Milan Beneš, Krumlovská 20, 383 01 Prachatice, IČ: 67182089
Nabídková cena: 62.890 bez DPH, tj. včetně DPH 76.097 Kč
Nabídka č. 2
Dodavatel: H.B. Montáž, opravy a rekonstrukce vyhrazených zdvihacích zařízení, Jiří Brandner,
IČ: 47214571, Horní 170, 383 01 Prachatice
Nabídková cena: 49.600 bez DPH, tj. celkem s DPH 60.016 Kč
Nabídka č. 3
Dodavatel:Josef Havlík, Třebín 75, 373 84 Dubné, IČ: 10264957
Nabídková cena:67.900 Kč bez DPH, tj. celkem s DPH 82.159 Kč
6
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návrh k hlasování
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh na výběr nabídky č. 2.
Hlasování:
PRO:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje pro realizaci nové elektroinstalace v rámci
projektu „Zateplení střešní části budovy a s ním související rekonstrukce interiéru /stropu/ budovy
občanské vybavenosti v Konopišti čp. 9“ - nabídku č. 2, dodavatel: Jiří Brandner, IČ: 47214571,
Horní 170, 383 01 Prachatice, nabídková cena 49.600 Kč bez DPH, tj, s DPH 60.016 Kč.

10.

PROJEDNÁNÍ – OPRAVA PŘÍVODU VODY + NOVÁ LÁVKA – POŽÁRNÍ NÁDRŽ
V KONOPIŠTI

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s nutností provést opravu přívodu vody – vodní požární
nádrž v Konopišti a také s potřebou zhotovení a instalace nové lávky v souladu s projektem opravy
vodní požární nádrže.
S ohledem na znalost místních poměrů a na předchozí realizaci již provedených oprav na
vodní požární nádrži byla oslovena firma KVINT Vlachovo Březí spol., s r.o., Konopiště 45,
IČ:60647621 na předložení cenové nabídky.
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s obsahem cenové nabídky - KVINT Vlachovo Březí
spol., s r.o., Konopiště 45, IČ:60647621, tj.
- oprava přívodu vody do požární nádrže – materiál + práce – celkem 27.415 Kč bez DPH
- zhotovení lávky včetně osazení – celkem 10.200 Kč bez DPH
Celkem cena bez DPH

37.615 Kč

DPH 21%

7.899 Kč

Celkem s DPH

45.514 Kč

Zastupitelstvu obce byl předložen návrh provést opravu přívodu vody a nechat zhotovit
novou lávku dle předložené nabídky firmy.
Hlasování:
PRO:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje realizaci opravy přívodu vody a zhotovení nové
lávky pro vodní požární nádrž v Konopišti na p.č. dle nabídky firmy KVINT Vlachovo Březí spol.,
s r.o., Konopiště 45, IČ:60647621 ze dne 23.4.2018 za nabídkovou cenu 45.514 Kč včetně DPH.
11.

NA VĚDOMÍ – PROTOKOL O ZKOUŠCE PITNÉ VODY Č.32416/2018 ZE DNE
9.4.2018 /LIPOVICE/ A PROTOKOL O ZKOUŠCE PITNÉ VODY Č.32417/2018 ZE
DNE 9.4.2018 /KONOPIŠTĚ/

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s protokolem o zkoušce pitné vody č.32416/2018 ze dne
9.4.208 /Lipovice/ a s protokolem o zkoušce pitné vody č. 32417/2018 ze dne 9.4.2018 /Konopiště/.
Vše bez závad. Zastupitelstvo obce bere uvedenou informaci na vědomí
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12.

NA VĚDOMÍ – ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 3/2018

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2018.
13.

DISKUSE

Termín dalšího zasedání zastupitelstva nebyl stanoven. Termín konání následujícího
zastupitelstva bude zveřejněn v zákonem stanovené lhůtě na úřední desce obce Lipovice.
V Lipovicích dne 27. dubna 2018.

Zapsal:

Ing. Bc. Pavel BÁRTÍK

Ověřovatelé zápisu:

Jiří WEBER
Olga ŠEJNOVÁ

Starostka:

Ing. Anna PÍCHOVÁ
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