OBEC LIPOVICE
Lipovice 44, 384 22 Vlachovo Březí

ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 31. května 2018
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, Simona Carvanová,
Jiří Weber,
Přítomní občané:
0
Spolky, sdružení:
0
Omluven:
Jan Toman
Konstatování:
Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.

PROGRAM:
1.

Zahájení.

2.

Navržení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu.

3.

Projednání – oprava vodovodu v Konopiště v místě nad požární nádrží /MK p.č.630, u
p.č.581, 542/6, 554/32/

4.

Projednání - výsledky - žádost o poskytnutí dotace z POV pro rok 2018 – opatření 1 –
dotační titul č. 1 – Obnova, údržba a výstavba venkovské zástavby a občanské vybavenosti –
za účelem zateplení střešní části /bývalá prodejna včetně skladu, vstup, chodba, sociální
zařízení/ a s ní související potřebná rekonstrukce interiéru /stropu atd./ - budova občanské
vybavenosti v Konopišti čp.9

5.

Projednání – výsledky – žádost o poskytnutí dotace z POV pro rok 2018 – opatření 1 –
dotační titul č.2 – Komplexní úprava veřejných prostranství, obnova, údržba a zřizování
veřejné zeleně, oprava, rekonstrukce a výstavba místních komunikací, chodníků, veřejného
osvětlení, rozhlasu, cyklistických a pěších stezek – za účelem opravy chodníku v okolí
objektu čp.44 v Lipovicích

6.

Projednání – knihovní řád obce Lipovice

7.

Projednání – žádost o finanční příspěvek – Linka bezpečí, z.s.

8.

Projednání – Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů obce
Lipovice

9.

Projednání – Smlouva o poskytování hostingových služeb od ALIS spol. s .r.o.

10.

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 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 27. 04. 2018

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

5

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu: Simonu Carvanovou, Olgu Šejnovou.
Schválení, popř. doplnění programu schůze
Připomínky členů zastupitelstva obce k předloženému programu zasedání nebyly vzneseny.
Zastupitelstvo obce předložilo návrh na doplnění programu:
a) Na vědomí – oznámení o zahájení územního řízení – čj. MUPt/17407/2018 – stavba
001030042531 Lipovice kabel NN, p. Mikovič.
b) Na vědomí – rozpočtové opatření č. 4/2018.
c) Projednání – nákup vybavení pro SDH Lipovice.
Hlasování:
PRO:

5

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.
Schválení zápisu zastupitelstva obce Lipovice ze dne 27. 04. 2018
Zastupitelstvu obce byl předložen zápisu z předchozího zastupitelstva obce. Určení
ověřovatelé ověřili zápis z předchozího jednání zastupitelstva dne 27. 04. 2018, námitky proti zápisu
nebyly vzneseny.
Hlasování o schválení předešlého zápisu ze zastupitelstva:
PRO:

5

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zápis předchozího zastupitelstva se pokládá za schválený.
2
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3.

PROJEDNÁNÍ - OPRAVA VODOVODU V KONOPIŠTĚ V MÍSTĚ NAD POŽÁRNÍ
NÁDRŽÍ /MK P. Č. 630, U P. Č. 581, 542/6, 554/32/

Zastupitelstvo obce bylo informováno o nutnosti provést opravu vodovodu v místě nad
požární nádrží v Konopišti /MK p. č. 630, u p. č. 581, 542/6, 554/32/. V místě dochází
pravděpodobně k úniku vody, který způsobuje narušené vodovodní potrubí. Voda zasahuje částečně
i do místní komunikace.
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s kalkulací předpokládaných nákladů na tuto opravu.
Kalkulaci s ohledem na místní znalost vodovodu zpracovala firma Kvint Vlachovo Březí s.r.o.,
Konopiště 45, IČ: 60647621, která se zároveň nabídla bez odkladu opravu realizovat. Předpokládaná
cena opravy vodovodu: 25.000 Kč bez DPH, tj. s DPH 30.250 Kč.
- výkop pro opravu potrubí, očištění kolem potrubí, vodoinstalatérské práce, zapískování potrubí,
zásyp potrubí, rozprostření štěrku jako podkladní vrstva komunikace + materiál
Cena v tomto případě je kalkulována jako předpokládaná, může se lišit v závislosti na tom,
jak rozsáhlé bude zjištěné poškození po provedení výkopu.
Návrh k hlasování: Provedení nutné opravy vodovodu firmou Kvint Vlachovo Březí s.r.o.,
Konopiště 45, IČ: 60647621 v rozsahu dle předložené nabídky – kalkulace. Případné nutné
vícepráce budou řešeny na dalším zasedání zastupitelstva.
Hlasování:
PRO:

5

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce Lipovice provedení nutné opravy vodovodu firmou Kvint Vlachovo
Březí s.r.o., Konopiště 45, IČ: 60647621 dle předložené nabídky – kalkulace. Případné nutné
vícepráce budou řešeny na dalším zasedání zastupitelstva.

4.

PROJEDNÁNÍ - VÝSLEDKY - ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z POV PRO
ROK 2018 – OPATŘENÍ 1 – DOTAČNÍ TITUL Č. 1 – OBNOVA, ÚDRŽBA A
VÝSTAVBA VENKOVSKÉ ZÁSTAVBY A OBČANSKÉ VYBAVENOSTI – ZA
ÚČELEM ZATEPLENÍ STŘEŠNÍ ČÁSTI /BÝVALÁ PRODEJNA VČETNĚ SKLADU,
VSTUP, CHODBA, SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ/ A S NÍ SOUVISEJÍCÍ POTŘEBNÁ
REKONSTRUKCE INTERIÉRU /STROPU ATD./ - BUDOVA OBČANSKÉ
VYBAVENOSTI V KONOPIŠTI ČP.9

Zastupitelstvo obce Lipovice bylo seznámeno výsledky rozdělení dotací v rámci Programu
obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2018.
Žádost obce Lipovice o poskytnutí dotace z POV pro rok 2018 – opatření 1 – dotační titul č.
1 – Obnova, údržba a výstavba venkovské zástavby a občanské vybavenosti – za účelem zateplení
střešní části /bývalá prodejna včetně skladu, vstup, chodba, sociální zařízení/ a s ní související
potřebná rekonstrukce interiéru /stropu atd./ - budova občanské vybavenosti v Konopišti čp. 9 byla
podpořena, schválená částka dotace činí 96.000 Kč. Zastupitelstvo bere uvedenou informaci na
vědomí.
3
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5.

PROJEDNÁNÍ – VÝSLEDKY – ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z POV PRO
ROK 2018 – OPATŘENÍ 1 – DOTAČNÍ TITUL Č.2 – KOMPLEXNÍ ÚPRAVA
VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, OBNOVA, ÚDRŽBA A ZŘIZOVÁNÍ VEŘEJNÉ
ZELENĚ, OPRAVA, REKONSTRUKCE A VÝSTAVBA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ,
CHODNÍKŮ, VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, ROZHLASU, CYKLISTICKÝCH A
PĚŠÍCH STEZEK – ZA ÚČELEM OPRAVY CHODNÍKU V OKOLÍ OBJEKTU ČP.44
V LIPOVICÍCH

Zastupitelstvo obce Lipovice bylo seznámeno výsledky rozdělení dotací v rámci Programu
obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2018.
Žádost obce Lipovice o poskytnutí dotace z POV pro rok 2018 – opatření 1 – dotační titul č.2
– Komplexní úprava veřejných prostranství, obnova, údržba a zřizování veřejné zeleně, oprava,
rekonstrukce a výstavba místních komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, rozhlasu,
cyklistických a pěších stezek – za účelem opravy chodníku v okolí objektu čp.44 v Lipovicích byla
podpořena, schválená částka dotace činí 75.000 Kč. Zastupitelstvo bere uvedenou informaci na
vědomí.

6.

PROJEDNÁNÍ – KNIHOVNÍ ŘÁD OBCE LIPOVICE

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s Příručkou ochrany osobních údajů v knihovnách.
Zastupitelstvo bere uvedenou informaci na vědomí.
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem Knihovního řádu obce Lipovice. Návrh k
hlasování : schválení předloženého Knihovního řádu obce Lipovice.
Hlasování:
PRO:

5

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje Knihovní řád obce Lipovice

7.

PROJEDNÁNÍ – ŽÁDOST O FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK – LINKA BEZPEČÍ, Z.S.

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí o finanční příspěvek ve výši 2.000 Kč na
činnost – Linka bezpečí, z.s., Ústavní 95, Praha 8, IČ: 61383198.
Hlasování:
PRO:

0

PROTI:

5

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce Lipovice zamítá poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.000 Kč
na činnost – Linka bezpečí, z.s., Ústavní 95, Praha 8, IČ: 61383198.
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8.

PROJEDNÁNÍ – ZÁKLADNÍ PRAVIDLA POSTUPŮ
ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ OBCE LIPOVICE

SOUVISEJÍCÍCH

SE

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dokumentem „Základní pravidla postupů souvisejících
se zpracováním osobních údajů obce Lipovice“.
Jde o dokument, který se doporučuje ke schválení v malých obcí. Jedná se v podstatě o souhrn
pravidel vyplývajících z Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů /GDPR/.
Slouží zejména k:
- k obeznámení členů zastupitelstva obce s tím, co pro obec znamená dodržovat obecné nařízení o
ochraně osobních údajů
- jako pokyn zastupitelstva starostovi, coby hlavě OÚ, jak zajišťovat ochranu osobních údajů
- jako zdroj pravidel, která mohou být dále promítána např. do organizačního řádu, smluv s
externími subjekty atd.
Návrh k hlasování: Schválení předloženého návrhu dokumentu „Základní pravidla postupů
souvisejících se zpracováním osobních údajů obce Lipovice“.
Hlasování:
PRO:

5

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje „Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním
osobních údajů obce Lipovice“.

9.

PROJEDNÁNÍ – SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ HOSTINGOVÝCH SLUŽEB OD
ALIS SPOL. S.R.O.

Zastupitelstvo obce Lipovice bylo seznámeno s tím, že v důsledku evropského nařízení o
GDPR je nutné uzavřít Smlouvu o poskytování hostingových služeb se společností ALIS spol. s r.o.,
Mariánská 538, Česká Lípa, IČ: 00672416. Společnost ALIS spol. s r.o. provozuje programové
moduly KEO4 /účetní software obce Lipovice/.
Nařízení evropského parlamentu a rady 2016/697 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů ukládá všem správcům dat uzavřít se zpracovateli písemnou smlouvu.
Obec Lipovice využívá služeb datového centra firmy ALIS spol. s r.o. Zastupitelstvo obce bylo
seznámeno s návrhem Smlouvy o poskytování hostingových služeb od ALIS spol. s r.o.
Návrh k hlasování: schválení předloženého návrhu Smlouvy o poskytování hostingových služeb od
ALIS spol. s r.o.
Hlasování:
PRO:

5

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování hostingových
služeb od ALIS spol. s r.o., Mariánská 538, 470 01 Česká Lípa. Uzavřením pověřuje starostku Ing.
Annu Píchovou.
5
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10.

NA VĚDOMÍ - OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ – ČJ.
MUPT/17407/2018 – STAVBA 001030042531 LIPOVICE KABEL NN, P. MIKOVIČ

Zastupitelstvo obce bylo informováno o zahájení územního řízení – čj. MUPt/17407/2018 –
stavba 00100042531 Lipovice kabel NN, p. Mikovič. Záhájeno bylo dne 15.5.2018.
Jedná se o výstavbu nového kabelového vedení NN – připojení nového odběrného místa do
distribuční sítě E.on.
Obec Lipovice je dle par. 85 odst.1, písm b) stavebního zákona a par. 85 odst.2 písm. a)
stavebního zákona účastníkem řízení.
Zastupitelstvo bere uvedenou informaci na vědomí.
11.

NA VĚDOMÍ – ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.4/2018

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2018.

12.

PROJEDNÁNÍ – NÁKUP VYBAVENÍ PRO SDH LIPOVICE

Zastupitelstvo obce Lipovice bere na vědomí žádost SDH Lipovice o nákup vybavení,
konkrétní nákup vybavení bude projednán na příštím zastupitelstvu.
13.

DISKUSE

Termín dalšího zasedání zastupitelstva byl stanoven na 18. června 2018. Termín konání
následujícího zastupitelstva bude zveřejněn v zákonem stanovené lhůtě na úřední desce obce
Lipovice.
V Lipovicích dne 31. května 2018.

Zapsal:

Ing. Bc. Pavel BÁRTÍK

Ověřovatelé zápisu:

Simona CARVANOVÁ
Olga ŠEJNOVÁ

Starostka:

Ing. Anna PÍCHOVÁ
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