OBEC LIPOVICE
Lipovice 44, 384 22 Vlachovo Březí

ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 1. října 2018
Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu od 19.30 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:
Spolky, sdružení:
0
Omluven:
0
Konstatování:
Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.

PROGRAM:
1) Zahájení
2) Navržení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
3) Na vědomí - informace k aktuálnímu stavu Komplexní pozemkové úpravy Lipovice.
4) Projednání - nabídka na darování spoluvlastnických podílů do majetku obce Lipovice - LV č.
336, k.ú. Lipovice, Dobiášová Magdalena, Vlachovo Březí.
5) Projednání - nabídka na darování spoluvlastnických podílů do majetku obce Lipovice - LV č.
336, k.ú. Lipovice, Aleš Vladimír, Vlachovo Březí.
6) Projednání - nabídka na darování spoluvlastnických podílů do majetku obce Lipovice - LV č.
336, k.ú. Lipovice, Bajerová Marie, Vimperk.
7) Projednání - nabídka na darování spoluvlastnických podílů do majetku obce Lipovice - LV č.
336, k.ú. Lipovice, Aleš Josef, Husinec.
8)

Diskuse, závěr

1.

ZAHÁJENÍ

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 19:30 hodin, Bylo konstatováno, že zastupitelstvo je
usnášeníschopné. Zastupitelstva se veřejnost nezúčastnila.

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 17. 09. 2018

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

6

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu: Jana Tomana, Simonu Carvanovou.

Schválení, popř. doplnění programu schůze
Návrh na doplnění programu:
- Projednání - zajištění zimní údržby MK a veřejných prostranství
Připomínky členů zastupitelstva obce k předloženému programu zasedání nebyly vzneseny.
Hlasování:
PRO:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Program zasedání zastupitelstva včetně jeho doplnění byl schválen.
Schválení zápisu zastupitelstva obce Lipovice ze dne 17. 09. 2018
Zastupitelstvu obce byl předložen zápisu z předchozího zastupitelstva obce. Určení
ověřovatelé ověřili zápis z předchozího jednání zastupitelstva dne 17. 09. 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.

NA VĚDOMÍ - INFORMACE K
POZEMKOVÉ ÚPRAVY LIPOVICE

AKTUÁLNÍMU

STAVU

KOMPLEXNÍ

Zastupitelstvo obce bylo informováno o aktuálním stavu, průběhu Komplexní pozemkové
úpravy Lipovice.
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice jako
věcně a místně příslušný správní úřad zabezpečil v rámci zpracování návrhu Komplexní pozemkové
úpravy v katastrálním území Lipovice vypracování soupisu nároků vlastníků pozemků podle jejich
ceny, výměry, vzdálenosti a druhu, včetně omezení, vyplývajících ze zástavního práva, předkupního
práva a věcného břemene.
Vyhotovením soupisu nároků byl pověřen zpracovatel návrhu KoPÚ Lipovice - firma Ing.
Josef Honz, IČO 48223981, se sídlem Záhorčice 2, 387 42 Lnáře. Tento soupis nároků byl, počínaje
dnem 12. září 2018, vyložen po dobu 15 dnů na Obecním úřadu Lipovice, Lipovice čp. 44. Současně
je také k nahlédnutí na Pozemkovém úřadě, Vodňanská 329, 383 11 Prachatice.
Zároveň s vyložením se doručuje vlastníkům, jejichž pobyt je znám. Námitky k předloženému
soupisu nároků mohou vlastníci pozemků uplatnit u Pozemkového úřadu v Prachaticích, Vodňanská
329, 383 11 Prachatice do 19. října 2018.
Podkladem pro vypracování soupisu nároků jsou údaje z evidence katastru nemovitostí,
vedené Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Prachatice ke dni 12. 6.
2018 a výsledky zaměření skutečného stavu řešeného území a zjišťování průběhu hranic pozemků
(stanovení obvodu pozemkových úprav).
Soupis nároků obsahuje všechny pozemky evidované katastrálním úřadem na listu vlastnictví v
katastrálním území Lipovice . Tyto pozemky jsou rozděleny na pozemky v obvodu pozemkových
úprav - řešené dle § 2 zákona a pozemky v obvodu pozemkových úprav - neřešené dle § 2 zákona.
Ve dnech 18.9 a 20.9.2018 proběhla na OÚ Lipovice projednání soupisu nároků vlastníků se
zpracovatelem.
Zastupitelstvo obce bere uvedené informace na vědomí.
4.

PROJEDNÁNÍ - NABÍDKA NA DAROVÁNÍ SPOLUVLASTNICKÝCH PODÍLŮ DO
MAJETKU OBCE LIPOVICE - LV Č. 336, K.Ú. LIPOVICE, DOBIÁŠOVÁ
MAGDALENA, VLACHOVO BŘEZÍ.

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem p. Magdaleny Dobiášové, datum narození
19.3.1951, bytem Sídliště 407, 384 22 Vlachovo Březí na darování jejího spoluvlastnického podílu
do majetku obce Lipovice v k.ú. Lipovice a to konkrétně podílu o velikosti 1/16 pozemků
zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice na listu
vlastnictví č. 336 pro obec a k. ú. Lipovice a tam označených jako pozemky p.č. 400/27, 400/32,
400/65 a 400/66.
Hlasování:
PRO:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí daru spoluvlastnického podílu v k.ú.Lipovice
z majetku p. Magdaleny Dobiášové, datum narození 19.3.1951, bytem Sídliště 407, 384 22
Vlachovo Březí do majetku obce Lipovice a to konkrétně podílu o velikosti 1/16 pozemků
zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice na listu
vlastnictví č. 336 pro obec a k. ú. Lipovice a tam označených jako pozemky p.č. 400/27, 400/32,
3
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400/65 a 400/66. Obec Lipovice uhradí veškeré poplatky spojené s administrací a s vkladem do
katastru nemovitostí. Zastupitelstvo obce zároveň pověřuje starostku Ing. Annu Píchovou uzavřením
darovací smlouvy.
5.

PROJEDNÁNÍ - NABÍDKA NA DAROVÁNÍ SPOLUVLASTNICKÝCH PODÍLŮ DO
MAJETKU OBCE LIPOVICE - LV Č. 336, K.Ú. LIPOVICE, ALEŠ VLADIMÍR,
VLACHOVO BŘEZÍ.

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem p. Vladimíra Aleše, datum narození
07.02.1957, bytem Husova 355, 384 22 Vlachovo Březí na darování jeho spoluvlastnického podílu
do majetku obce Lipovice v k.ú. Lipovice a to konkrétně podílu o velikosti 1/16 pozemků
zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice na listu
vlastnictví č. 336 pro obec a k. ú. Lipovice a tam označených jako pozemky p.č. 400/27, 400/32,
400/65 a 400/66.
Hlasování:
PRO:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí daru spoluvlastnického podílu v k.ú. Lipovice
z majetku p. Vladimíra Aleše, datum narození 7.2.1957, bytem Husova 355, 384 22 Vlachovo Březí
do majetku obce Lipovice a to konkrétně podílu o velikosti 1/16 pozemků zapsaných u
Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice na listu vlastnictví č.
336 pro obec a k. ú. Lipovice a tam označených jako pozemky p.č. 400/27, 400/32, 400/65 a
400/66. Obec Lipovice uhradí veškeré poplatky spojené s administrací a s vkladem do katastru
nemovitostí. Zastupitelstvo obce zároveň pověřuje starostku Ing. Annu Píchovou uzavřením
darovací smlouvy.
6.

PROJEDNÁNÍ - NABÍDKA NA DAROVÁNÍ SPOLUVLASTNICKÝCH PODÍLŮ DO
MAJETKU OBCE LIPOVICE - LV Č. 336, K.Ú. LIPOVICE, BAJEROVÁ MARIE,
VIMPERK.

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem p. Marie Bajerové, datum narození 10.4.1947,
bytem Mírová 435, 385 01 Vimperk na darování jejího spoluvlastnického podílu do majetku obce
Lipovice v k.ú. Lipovice a to konkrétně podílu o velikosti 1/16 pozemků zapsaných u
Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice na listu vlastnictví č.
336 pro obec a k. ú. Lipovice a tam označených jako pozemky p.č. 400/27, 400/32, 400/65 a
400/66.
Hlasování:
PRO:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí daru spoluvlastnického podílu v k.ú.Lipovice
z majetku p. Marie Bajerové, datum narození 10.04.1947, bytem Mírová 435, 385 01 Vimperk do
majetku obce Lipovice a to konkrétně podílu o velikosti 1/16 pozemků zapsaných u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice na listu vlastnictví č. 336 pro obec a
k. ú. Lipovice a tam označených jako pozemky p.č. 400/27, 400/32, 400/65 a 400/66. Obec
Lipovice uhradí veškeré poplatky spojené s administrací a s vkladem do katastru nemovitostí.
Zastupitelstvo obce zároveň pověřuje starostku Ing. Annu Píchovou uzavřením darovací smlouvy.
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7.

PROJEDNÁNÍ - NABÍDKA NA DAROVÁNÍ SPOLUVLASTNICKÝCH PODÍLŮ DO
MAJETKU OBCE LIPOVICE - LV Č. 336, K.Ú. LIPOVICE, ALEŠ JOSEF, HUSINEC

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem p. Josefa Aleše, datum narození 21.3.1948,
bytem Kostnická 246, 384 21 Husinec na darování jeho spoluvlastnického podílu do majetku obce
Lipovice v k.ú. Lipovice a to konkrétně podílu o velikosti 1/16 pozemků zapsaných u
Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice na listu vlastnictví č.
336 pro obec a k. ú. Lipovice a tam označených jako pozemky p.č. 400/27, 400/32, 400/65 a
400/66.
Hlasování:
PRO:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí daru spoluvlastnického podílu v k.ú.Lipovice
z majetku p. Josefa Aleše, datum narození 21.3.1948, bytem Kostnická 246, 384 21 Husinec do
majetku obce Lipovice a to konkrétně podílu o velikosti 1/16 pozemků zapsaných u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice na listu vlastnictví č. 336 pro obec a
k. ú. Lipovice a tam označených jako pozemky p.č. 400/27, 400/32, 400/65 a 400/66. Obec
Lipovice uhradí veškeré poplatky spojené s administrací a s vkladem do katastru nemovitostí.
Zastupitelstvo obce zároveň pověřuje starostku Ing. Annu Píchovou uzavřením darovací smlouvy
8) PROJEDNÁNÍ - ZAJIŠTĚNÍ ZIMNÍ ÚDRŽBY MK A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s nutností zajistit provádění zimní údržby pro
nadcházející zimní období. V minulém období zajišťoval prohrnování sněhu a pluhování Městys
Dub, Dub 4, IČ:00250406. Městys Dub prováděl zimní údržbu na základě Smlouvy o provádění
zimní údržby ze dne 1.12.2015, ve znění dodatku č.2, smluvní cena za 1 hod provedené práce činila
400 Kč/ hod bez DPH.
Pro nové období nabízí Městys Dub provádění zimní údržby za stejných podmínek a to na
základě uzavření dodatku č.3 k výše uvedené smlouvy. S návrhem dodatku bylo zastupitelstvo obce
seznámeno.
Zastupitelstvu obce je předložen návrh uzavřít dodatek č. 3 ke Smlouvě o provádění zimní
údržby ze dne 1.12.2015 a zajistit zimní údržbu místních komunikací a veřejných prostranství v obci
Lipovice ve spolupráce s Městysem Dub, Dub 4, IČ: 00250406, smluvní cena provedené práce je
400 Kč/hod bez DPH.
Hlasování:
PRO:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce je schvaluje návrh uzavřít dodatek č. 3 ke Smlouvě o provádění zimní
údržby ze dne 1.12.2015 a zajistit zimní údržbu místních komunikací a veřejných prostranství v obci
Lipovice ve spolupráce s Městysem Dub, Dub 4, IČ: 00250406, smluvní cena za 1 hod provedené
práce 400 Kč/hod bez DPH. Pověřuje starostku obce podpisem dodatku č.3.
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9.

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 1. října 2018.

Zapsal:

Ing. Bc. Pavel BÁRTÍK

Ověřovatelé zápisu:

Jan TOMAN
Simona CARVANOVÁ

Starostka:

Ing. Anna PÍCHOVÁ
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