OBEC LIPOVICE
Lipovice 44, 384 22 Vlachovo Březí

ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 18. února 2019
Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu od 19.00 hod., ukončeno bylo v 21.00
hod. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná.
Přítomní zastupitelé: Ing. Anna Píchová, Jiří Weber,Simona Carvanová, Jan Toman, Eduard
Šejna, Jan Pikl, Veronika Pavlíková
Přítomní občané:
0
Spolky, sdružení:
0
Omluven:
0
Konstatování:
Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.

PROGRAM:
1)

Zahájení

2)

Navržení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu

3)

Projednání – Dotační program Jihočeského kraje – neinvestiční dotace pro jednotky sborů
dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje

4)

Na vědomí – Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Prachatice pro rok 2019

5)

Projednání – vyhodnocení - záměr na prodej movitého majetku ve vlastnictví obce Lipovice
– telefonní kabina umístěná u objektu čp.2 a čp.44 v Lipovicích

6)

Projednání – Plán oprav vodovodu a kanalizace obce Lipovice pro rok 2019

7)

Projednání – realizace - umístění SVO v Konopišti u p.č.466/5 a p.č.466/6 v k.ú.Lipovice

1.

ZAHÁJENÍ

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 19:00 hodin, Bylo konstatováno, že zastupitelstvo je
usnášeníschopné.

2.

NAVRŽENÍ ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU, SCHVÁLENÍ POPŘ.
DOPLNĚNÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ

Určení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu
Zapisovatel pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce: Simona Carvanová
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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Ověřovateli zápisu byli navrženi zastupitelé: Jiří Weber, Jan Pikl
Hlasování
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu: Jiřího Webera, Jana Pikla
Schválení, popř. doplnění programu schůze
Připomínky členů zastupitelstva obce k předloženému programu zasedání nebyly vzneseny.
Byly vzneseny návrhy na doplnění programu:
-

Projednání – žádost o vydání stanoviska k dokumentaci na akci: Vrtaná trubní studna
včetně vodovodu ze studny, k.ú. Lipovice, okres Prachatice ze dne 13.2.2019 –
žadatel Zemědělská společnost Chlumany a.s., Pivovarská 197, 383 01 Prachatice

-

Na vědomí – protokol o zkoušce č. 9383/2019 a č. 9384/2019 – odpadní voda

-

Na vědomí – Oznámení o zahájení vodoprávního řízení pro stavbu „Vrtaná trubní
studna a vodovod na p.p.č. 400/36, 400/37 a 34/4 v k.ú. Lipovice“ ze dne 18.2.2019 –
MěÚ Prachatice

Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Program zasedání zastupitelstva včetně jeho doplnění byl schválen.
Schválení zápisu zastupitelstva obce Lipovice ze dne 31. 01. 2019
Zastupitelstvu obce byl předložen zápisu z předchozího zastupitelstva obce. Určení
ověřovatelé ověřili zápis z předchozího jednání zastupitelstva dne 31. 01. 2019, námitky proti zápisu
nebyly vzneseny.
Hlasování o schválení předešlého zápisu ze zastupitelstva:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zápis z předchozího zasedání zastupitelstva se pokládá za schválený.

3.

Projednání – Dotační program Jihočeského kraje – neinvestiční dotace pro jednotky
sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje

Zastupitelstvo obce bylo na předchozím zasedání zastupitelstva dne 31.1.2019 seznámeno
s Dotačním programem Jihočeského kraje – neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných
hasičů obcí Jihočeského kraje. Zároveň vyzvalo SDH Lipovice k předložení návrhu pro podání
žádosti. SDH Lipovice však k datu zasedání zastupitelstva žádný konkrétní návrh nepředložilo.
Z tohoto důvodu nebude o podání žádosti hlasováno.
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4)

Na vědomí – Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Prachatice pro rok 2019

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s Akčním plánem rozvoje sociálních služeb ORP Prachatice pro
rok 2019, který byl schválen zastupitelstvem města Prachatice dne 22.1.2019.
Zastupitelstvo obce bere výše uvedený Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Prachatice pro
rok 2019 na vědomí.
5)

Projednání – vyhodnocení - záměr na prodej movitého majetku ve vlastnictví obce
Lipovice – telefonní kabina umístěná u objektu čp.2 a čp.44 v Lipovicích

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 31.1.2019 schválilo zveřejnění záměru na prodej
movitého majetku – 1 x telefonní kabina, umístěná u objektu čp.2 a čp.44 v Lipovicích.
Záměr byl zveřejněn od 2.2.2019 do 18.2.2019, tj .po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím
vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své
nabídky.
K záměru byla předložena celkem 1 nabídka na odkup – Marie Mühlsteinová, Lipovice 22 –
nabídková cena 1.000 Kč.
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej movitého majetku – 1x telefonní kabina, umístěná u objektu
čp.2 a čp.44, za cenu 1.000 Kč p. Marii Mühlsteinové, Lipovice 22. Zároveň pověřuje starostku Ing.
Annu Píchovou uzavřením kupní smlouvy.
Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej movitého majetku – 1x telefonní kabina, umístěná u
objektu čp.2 a čp.44, za cenu 1.000 Kč p. Marii Mühlsteinové, Lipovice 22. Zároveň pověřuje
starostku Ing. Annu Píchovou uzavřením kupní smlouvy.

6)

Projednání – Plán oprav vodovodu a kanalizace obce Lipovice pro rok 2019

a) Zastupitelstvu obce byl předložen Plán oprav vodovodu a kanalizace obce Lipovice pro rok 2019:
1) Doplnění sekčních šoupat Konopiště
2) Výměna armatur ve vodojemu a odvodnění armaturní komory Konopiště
3) Oprava kanalizace –výpusť meliorace - Lipovice
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce schvaluje Plán oprav vodovodu a kanalizace obce Lipovice pro rok 2019.
Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0
3
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Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje Plán oprav vodovodu a kanalizace obce Lipovice pro rok
2019.
b) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s cenovou nabídkou ze dne 6.2.2019 (včetně podrobného
rozpisu prací) na doplnění sekčních šoupat v Konopišti – viz plánovaná oprava č.1 dle Plánu oprav
vodovodu a kanalizace obce Lipovice pro rok 2019.
Dodavatel KVINT Vlachovo Březí spol. s r.o., Konopiště 45, IČ: 60647621, celková cena včetně
DPH 65.007 Kč.
S ohledem na znalost místních poměrů ze strany dodavatele byl předložen následující návrh
k hlasování.
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce schvaluje provedení akce „doplnění sekčních šoupat v Konopišti“ firmou
KVINT Vlachovo Březí spol. s r.o., Konopiště 45, IČ: 60647621 dle předložené cenové nabídky ze
dne 6.2.2019 za celkovou cenu 65.007 Kč včetně DPH. Zároveň pověřuje starostku Ing. Annu
Píchovou uzavřením smlouvy o dílo, realizace do 30.4.2019.
Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje provedení akce „doplnění sekčních šoupat v Konopišti“
firmou KVINT Vlachovo Březí spol. s r.o., Konopiště 45, IČ: 60647621 dle předložené cenové
nabídky ze dne 6.2.2019 za celkovou cenu 65.007 Kč včetně DPH. Zároveň pověřuje starostku Ing.
Annu Píchovou uzavřením smlouvy o dílo, realizace do 30.4.2019.
c) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s cenovou nabídkou ze dne 6.2.2019 (včetně podrobného
rozpisu prací) na výměnu armatur a odvodnění ve vodojemu Konopiště – viz plánovaná oprava č.2
dle Plánu oprav vodovodu a kanalizace obce Lipovice pro rok 2019.
Dodavatel KVINT Vlachovo Březí spol. s r.o., Konopiště 45, IČ: 60647621, celková cena včetně
DPH 33.823 Kč.
S ohledem na znalost místních poměrů ze strany dodavatele byl předložen následující návrh
k hlasování.
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce schvaluje provedení akce „výměna armatur a odvodnění ve vodojemu
Konopiště“ firmou KVINT Vlachovo Březí spol. s r.o., Konopiště 45, IČ: 60647621 dle předložené
cenové nabídky ze dne 6.2.2019 za celkovou cenu 33.823 Kč včetně DPH. Zároveň pověřuje
starostku Ing. Annu Píchovou uzavřením smlouvy o dílo, realizace do 30.4.2019.
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Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje provedení akce „výměna armatur a odvodnění ve vodojemu
Konopiště“ firmou KVINT Vlachovo Březí spol. s r.o., Konopiště 45, IČ: 60647621 dle předložené
cenové nabídky ze dne 6.2.2019 za celkovou cenu 33.823 Kč včetně DPH. Zároveň pověřuje
starostku Ing. Annu Píchovou uzavřením smlouvy o dílo, realizace do 30.4.2019.

Projednání – realizace v k.ú.Lipovice

7)

umístění SVO v Konopišti u p.č.466/5 a p.č.466/6

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 31.1.2019 schválilo umístění nového SVO v Konopišti u
p.č.466/5 a p.č.466/6 v k.ú. Lipovice.
a) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se dvěma nabídkami ze dne 11.2.2019 firmy OTO
ELEKTRO s.r.o., Kolovratská 58/1, 100 00 Praha 10, IČ: 26502305 na realizace SVO:
1) Nabídka č. 1, celková cena bez DPH 69.896 Kč, tj. včetně DPH 84.575 Kč
-

2ks stožáru včetně LED svítidla a pouzdra, 1 ks podpěrného bodu včetně základu, závěsný
kabel (80m), kotvící a izolační komponenty

2) Nabídka č. 2, celková cena bez DPH 149.727 Kč, tj. včetně DPH 181.170 Kč
-

2ks stožáru včetně LED svítidla a pouzdra, podvrt pod komunikací (10m), kabel CYKY
4x10 uložený v trubce (145m), výkop kabelové rýhy, zához, fólie, hutnění, vytyčení
podzemních sítí

Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce schvaluje pro realizaci akce „umístění SVO v Konopišti u p.č.466/5 a p.č.466/6
v k.ú. Lipovice“ nabídku č.1 ze dne 11.2.2019 předloženou firmu OTO ELEKTRO s.r.o.,
Kolovratská 58/1, 100 00 Praha 10, IČ: 2650230 , celková cena bez DPH 69.896 Kč, tj. včetně DPH
84.575 Kč. Zároveň pověřuje starostku Ing. Annu Píchovou zajištěním realizace akce, tj. povolení,
souhlasy majitelů dotčených pozemků, uzavření smlouvy o dílo.

Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje pro realizaci akce „umístění SVO v Konopišti u p.č.466/5 a
p.č.466/6 v k.ú. Lipovice“ nabídku č.1 ze dne 11.2.2019 předloženou firmu OTO ELEKTRO s.r.o.,
Kolovratská 58/1, 100 00 Praha 10, IČ: 2650230 , celková cena bez DPH 69.896 Kč, tj. včetně DPH
84.575 Kč. Zároveň pověřuje starostku Ing. Annu Píchovou zajištěním realizace akce, tj. povolení,
souhlasy majitelů dotčených pozemků, uzavřením smlouvy o dílo.
5
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8)
Projednání – žádost o vydání stanoviska k dokumentaci na akci: Vrtaná trubní studna
včetně vodovodu ze studny, k.ú. Lipovice, okres Prachatice ze dne 13.2.2019 – žadatel
Zemědělská společnost Chlumany a.s., Pivovarská 197, 383 01 Prachatice
Zastupitelstvu obce byla předložena žádost o vydání stanoviska k dokumentaci na akci: Vrtaná
trubní studna včetně vodovodu ze studny, k.ú. Lipovice, okres Prachatice ze dne 13.2.2019,
žadatelem je Zemědělská společnost Chlumany a.s., Pivovarská 197, 383 01 Prachatice, včetně
přiložené projektové dokumentace a včetně katastrálního a koordinačního situačního výkresu.
Zastupitelstvo obce se do konání dalšího zasedání zastupitelstva seznámí s předloženými doklady.
O vydání stanoviska rozhodne na následujícím zasedání zastupitelstva.

9)

Na vědomí – protokol o zkoušce č. 9383/2019 a č. 9384/2019 – odpadní voda

Zastupitelstvo obce bere na vědomí protokol o zkoušce č. 9383/2019 a č. 9384/2019 – odpadní
voda.
10) Na vědomí – Oznámení o zahájení vodoprávního řízení pro stavbu „Vrtaná trubní
studna a vodovod na p.p.č. 400/36, 400/37 a 34/4 v k.ú. Lipovice“ ze dne 18.2.2019 – MěÚ
Prachatice
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Oznámení o zahájení vodoprávního řízení pro stavbu „Vrtaná
trubní studna a vodovod na p.p.č. 400/36, 400/37 a 34/4 v k.ú. Lipovice“ ze dne 18.2.2019 – MěÚ
Prachatice. Jedná se o stavbu, ke které požaduje Zemědělská společnost Chlumany a.s. vydání
stanoviska – viz bod 8 programu . Povolení stavby se dotýká pozemku p.č.400/37, který je ve
vlastnictví obce Lipovice.
Diskuse: Neproběhla, zasedání zastupitelstva bylo následně ukončeno.
Termín dalšího zasedání zastupitelstva nebyl stanoven. Termín konání následujícího
zastupitelstva bude zveřejněn v zákonem stanovené lhůtě na úřední desce obce Lipovice.
V Lipovicích dne 18. února 2019.

Zapsal:

Simona CARVANOVÁ

Ověřovatelé zápisu:

Jiří WEBER
Jan PIKL

Starostka:

Ing. Anna PÍCHOVÁ
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