OBEC LIPOVICE
Lipovice 44, 384 22 Vlachovo Březí

ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 18. dubna 2019
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, 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 – elektronická dražba - EÚ České Budějovice, JUDr. Milan Bronec-č.j. 8EX
272/14-90

4)

Projednání – soupis prací (vícepráce) – doplnění sekčních šoupat Konopiště + výměna
armatur a odvodnění armaturní komory ve vodojemu v Konopišti (Plán oprav vodovodu a
kanalizace obce Lipovice pro rok 2019)

5)

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

1.

ZAHÁJENÍ

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18:00 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: Veronika Pavlíková
Ověřovateli zápisu byli navrženi zastupitelé: Simona Carvanová, Jiří Weber

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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Hlasování
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

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

Projednání – žádost o příspěvek na pojízdnou prodejnu

-

Projednání - žádost o pronájem části p.č. 462/1 v k.ú. Lipovice

-

Projednání – doplnění sekčních šoupat na přívodním řadu Konopiště p.č. 560/65 a
p.č. 560/58 v k.ú. Lipovice

-

Na vědomí – výsledky – žádost o poskytnutí dotace z POV pro rok 2019 - Opatření
č.1 – dotační titul č.1: Obnova, údržba a výstavba venkovské zástavby a občanské
vybavenosti - „Zateplení budovy včetně fasády – objekt občanské vybavenosti
Lipovice č.p.44“

-

Na vědomí – výsledky – žádost o poskytnutí dotace z POV pro rok 2019 – Opatření
č.1 - dotační titul č.2: Komplexní úprava veřejných prostranství, obnov, údržba a
zřizování veřejné zeleně, oprava, rekonstrukce a výstavba místních komunikací,
chodníků, veřejného osvětlení, rozhlasu, cyklistických a pěších stezek - „Vybudování
zpevněné plochy pro kontejnery v Konopišti u č.p.9 na p.č.586/1 v k.ú. Lipovice“

-

Na vědomí – rozpočtové opatření č. 2/2019

-

Na vědomí – rozpočtové opatření č. 3/2019

-

Na vědomí – protokol o zkoušce č. 35469/2019 ze dne 9.4.2019 (pitná voda Lipovice)
a protokol o zkoušce č. 35470/2019 ze dne 9.4.2019(pitná voda Konopiště)

-

Na vědomí – rozhodnutí Měú Prachatice – povolení k odběru podzemních vod a
schválení stavebního záměru – vrtaná studna a vodovod na p.č. 400/36, 400/37 a 34/4
v k.ú. Lipovice – ZS Chlumany a.s.

Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Program zasedání zastupitelstva včetně jeho doplnění byl schválen.
Schválení zápisu zastupitelstva obce Lipovice ze dne 05. 03. 2019
Zastupitelstvu obce byl předložen zápisu z předchozího zastupitelstva obce. Určení
ověřovatelé ověřili zápis z předchozího jednání zastupitelstva dne 05. 03. 2019, námitky proti zápisu
nebyly vzneseny.
Hlasování o schválení předešlého zápisu ze zastupitelstva:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0
2
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Usnesení: Zápis z předchozího zasedání zastupitelstva se pokládá za schválený.

3.

Projednání – elektronická dražba - EÚ České Budějovice, JUDr. Milan Bronec-č.j. 8EX
272/14-90

Zastupitelstvo obce bylo na předchozím zasedání zastupitelstva dne 5.32.2019 seznámeno s dražební
vyhláškou k elektronické dražbě – č.j. 8EX 272/14-90 EÚ České Budějovice, JUDr. Milan Bronec.
Předmětem dražby je soubor pozemků v k.ú. Lipovice, LV č. 67, LV č.122, LV č.590, LV č.123, LV
č. 594- majitelem je povinný p. Václav Šíma………………………………………………………….
……… Nejnižší podání je ve výši 88.330 Kč, minimální výše příhozu ve výši 10.000 Kč, výše
jistoty je stanovena 20.000 Kč. Výsledná cena dražených nemovitostí byla určena usnesením
exekutora a činí 132.496 Kč. Dražba se koná jako elektronická dražba dne 24.4.2019 v 10.00 hod,
ukončení v 11.00 hod.
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo Obce Lipovice schvaluje:
a) účast obce Lipovice v elektronické dražbě č.j. 8EX 272/14, EÚ České Budějovice, JUDr. Milan
Bronec, povinný Václav Šíma , konané dne 24.4.2019, zahájení v 10.00 hod ukončení v 11.00 hod.
Předmětem dražby jsou nemovité věci ve vlastnictví povinného Václava Šímy
……………………………………………..v k.ú. Lipovice:
LV č. 67 – podíl 12/648 (p.č. 560/13, p.č. 560/60, p.č. 560/66)
LV č. 122 – podíl 2/4 (p.č. 458/3, p.č. 459/1, p.č. 498/7, p.č. 498/10, p.č. 503/2)
LV č. 123 – podíl 6/120 (p.č. 530/16, p.č. 593/4)
LV č. 590 – podíl 12/648 (p.č. 560/25, p.č. 560/26, p.č. 560/27, p.č. 560/28, p.č.560/29, p.č.560/30,
p.č. 560/31, p.č. 560/32, p.č. 560/37)
LV č. 594 – podíl 6/120 (p.č. 530/1, p.č. 530/3, p.č. 530/6, p.č. 530/9, p.č. 591/5)
b) pověřuje starostku Ing. Annu Píchovou k zastupování Obce Lipovice v elektronické dražbě č.j.
8EX 272/14, EÚ České Budějovice, JUDr. Milan Bronec, povinný Václav Šíma , konané dne
24.4.2019, zahájení v 10.00 hod ukončení v 11.00 hod.
c) stanovuje nejvyšší možné dražební podání 148.330 Kč v elektronické dražbě č.j. 8EX 272/14, EÚ
České Budějovice, JUDr. Milan Bronec, povinný Václav Šíma , konané dne 24.4.2019, zahájení v
10.00 hod ukončení v 11.00 hod.

Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo Obce Lipovice schvaluje:
a) účast obce Lipovice v elektronické dražbě č.j. 8EX 272/14, EÚ České Budějovice, JUDr. Milan
Bronec, povinný Václav Šíma , konané dne 24.4.2019, zahájení v 10.00 hod ukončení v 11.00 hod.
3
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Předmětem dražby jsou nemovité věci ve vlastnictví povinného Václava Šímy ……………….
……………………………..v k.ú. Lipovice:
LV č. 67 – podíl 12/648 (p.č. 560/13, p.č. 560/60, p.č. 560/66)
LV č. 122 – podíl 2/4 (p.č. 458/3, p.č. 459/1, p.č. 498/7, p.č. 498/10, p.č. 503/2)
LV č. 123 – podíl 6/120 (p.č. 530/16, p.č. 593/4)
LV č. 590 – podíl 12/648 (p.č. 560/25, p.č. 560/26, p.č. 560/27, p.č. 560/28, p.č.560/29, p.č.560/30,
p.č. 560/31, p.č. 560/32, p.č. 560/37)
LV č. 594 – podíl 6/120 (p.č. 530/1, p.č. 530/3, p.č. 530/6, p.č. 530/9, p.č. 591/5)
b) pověřuje starostku Ing. Annu Píchovou k zastupování Obce Lipovice v elektronické dražbě č.j.
8EX 272/14, EÚ České Budějovice, JUDr. Milan Bronec, povinný Václav Šíma , konané dne
24.4.2019, zahájení v 10.00 hod ukončení v 11.00 hod.
c) stanovuje nejvyšší možné dražební podání 148.330 Kč v elektronické dražbě č.j. 8EX 272/14, EÚ
České Budějovice, JUDr. Milan Bronec, povinný Václav Šíma , konané dne 24.4.2019,
zahájení v 10.00 hod ukončení v 11.00 hod.
4)

Projednání – soupis prací (vícepráce) – doplnění sekčních šoupat Konopiště + výměna
armatur a odvodnění armaturní komory ve vodojemu v Konopišti (Plán oprav
vodovodu a kanalizace obce Lipovice pro rok 2019)

Zastupitelstvo obce na svém zasedání den 18.2.2019 schválilo Plán oprav vodovodu a kanalizace
obce Lipovice pro rok 2019. Zároveň schválilo provedení akce „doplnění sekčních šoupat v
Konopišti“ za cenu 65.007 Kč a akci „výměna armatur a odvodnění ve vodojemu Konopiště“ za
cenu 33.823 Kč firmou KVINT Vlachovo Březí spol. s r.o., Konopiště 45, IČ: 60647621.
Při provádění prací byly vyčísleny následující vícepráce:
a) akce „doplnění sekčních šoupat v Konopišti“ - výměna armatur přípojky vedle vyměňovaného
T-kusu, propojení na stávající potrubí na každou stranu, aby se odstranily staré zkorodované
armatury
- tzn. původní cena 65.007 Kč, cena po navýšení 82.782 Kč
b) akce „výměna armatur a odvodnění ve vodojemu Konopiště“ - vybourání potrubí procházejícího
stěnou vodojemu a venku vybourání betonu, kterým bylo zalito stávající potrubí a to z důvodu
urovnání potrubí, aby navazovalo na stávající rozvody, dále by se nevešly do armaturní komory
všechny armatury
- tzn. původní cena 33.823 Kč, cena po navýšení 43.387 Kč
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje:
a) provedení víceprací u akce „doplnění sekčních šoupat v Konopišti“ /výměna armatur přípojky
4
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vedle vyměňovanéhoT-kusu, propojení na stávající potrubí na každou stranu, aby se odstranily staré
zkorodované armatury/ a zároveň schvaluje navýšení původní ceny, tzn. schvaluje konečnou cenu
realizace akce ve výši 82.782 Kč včetně DPH.
b) provedení víceprací u akce „výměna armatur a odvodnění ve vodojemu Konopiště“ /vybourání
potrubí procházejícího stěnou vodojemu, vnější vybourání betonu, kterým bylo zalito stávající
potrubí, urovnání potrubí, aby navazovalo na stávající rozvody/ a zároveň schvaluje navýšení
původní ceny , tzn. schvaluje konečnou cenu realizace akce ve výši 43.387 Kč.

Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje:
a) provedení víceprací u akce „doplnění sekčních šoupat v Konopišti“ /výměna armatur přípojky
vedle vyměňovanéhoT-kusu, propojení na stávající potrubí na každou stranu, aby se odstranily staré
zkorodované armatury/ a zároveň schvaluje navýšení původní ceny, tzn. schvaluje konečnou cenu
realizace akce ve výši 82.782 Kč včetně DPH.
b) provedení víceprací u akce „výměna armatur a odvodnění ve vodojemu Konopiště“ /vybourání
potrubí procházejícího stěnou vodojemu, vnější vybourání betonu, kterým bylo zalito stávající
potrubí, urovnání potrubí, aby navazovalo na stávající rozvody/ a zároveň schvaluje navýšení
původní ceny , tzn. schvaluje konečnou cenu realizace akce ve výši 43.387 Kč.

5)

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

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí o finanční příspěvek ve výši 2.000 Kč – Linka
bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8 ze dne 26.3.2019.
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce Lipovice zamítá poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.000 Kč , žadatel
Linka bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8, žádost ze dne 26.3.2019.
Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0
5
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Usnesení:
Zastupitelstvo obce Lipovice zamítá poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.000 Kč , žadatel
Linka bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8, žádost ze dne 26.3.2019.
6)

Projednání – žádost o příspěvek na pojízdnou prodejnu

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí o poskytnutí finančního příspěvku, žadatel Pekařství a
cukrářství Kodádek s.r.o., Mokrého 166, 389 01 Vodňany. Jedná se o příspěvek na provoz pojízdné
prodejny.
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 2.000 Kč pro Pekařství a
cukrářství Kodádek s. r.o, Mokrého 166, 389 01 Vodňany pro provoz pojízdné prodejny.
Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 2.000 Kč pro Pekařství a
cukrářství Kodádek sr.o, Mokrého 166, 389 01 Vodňany pro provoz pojízdné prodejny.
7)

Projednání - žádost o pronájem části p.č. 462/1 v k.ú. Lipovice

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí pronájem části p.č. 462/1 v k.ú. Lipovice, žadatel Jiří
Brandner,……………………………….. Žadatel má zájem o pronájem cca 1.000 m2 za účelem
umístění pojízdného včelínu a chovu včel. Jednalo by se o chov nekomerční.
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje zveřejnění záměru na pronájem 1.000 m2 na pozemku p.č.
462/1 v k.ú. Lipovice s termínem pro podání nabídek do 29.5.2019 do 17.00 hod. Součástí záměru
bude mapka p.č. 462/1 v k.ú. Lipovice včetně nákresu situace.

Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

6
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Usnesení:
Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje zveřejnění záměru na pronájem 1.000 m2 na pozemku p.č.
462/1 v k.ú. Lipovice s termínem pro podání nabídek do 29.5.2019 do 17.00 hod. Součástí záměru
bude mapka p.č. 462/1 v k.ú. Lipovice včetně nákresu situace.
8)
Projednání – doplnění sekčních šoupat na přívodním řadu Konopiště p.č. 560/65 a p.č.
560/58 v k.ú. Lipovice
Zastupitelstvu obce bylo seznámeno s návrhem doplnit sekční šoupata na přívodním řadu Konopiště
p.č.560/65 a p.č.560/58 v k.ú. Lipovice.
Dále bylo seznámeno s cenovou nabídkou na realizaci od firmy KVINT Vlachovo Březí spol. s r.o.,
Konopiště 45, 384 22 Vlachovo Březí, IČ: 60647621 ve výši 73.309 Kč včetně DPH. S ohledem na
místní znalost vodovodu a kanalizace bylo doporučeno provést realizaci firmou KVINT Vlachovo
Březí spol. s r.o.
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce schvaluje realizaci akce „doplnění sekčních šoupat na přívodním řadu do
Konopiště na p.č. 560/65 a na p.č. 560/58 v k.ú. Lipovice“ firmou KVINT Vlachovo Březí spol. s
r.o., Konopiště 45, 384 22 Vlachovo Březí, IČ: 60647621 dle předložené cenové nabídky ze dne
18.4.2019, nabídková cena 73.309 Kč včetně DPH.

Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje realizaci akce „doplnění sekčních šoupat na přívodním řadu do
Konopiště na p.č. 560/65 a na p.č. 560/58 v k.ú. Lipovice“ firmou KVINT Vlachovo Březí spol. s
r.o., Konopiště 45, 384 22 Vlachovo Březí, IČ: 60647621 dle předložené cenové nabídky ze dne
18.4.2019, nabídková cena 73.309 Kč včetně DPH.
9)
Na vědomí – výsledky – žádost o poskytnutí dotace z POV pro rok 2019- Opatření č. 1 –
dotační titul č.1: Obnova, údržba a výstavba venkovské zástavby a občanské vybavenosti „Zateplení budovy včetně fasády – objekt občanské vybavenosti Lipovice č.p.44“
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledky rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova
Jihočeského kraje v roce 2019.
Žádost Obce Lipovice - opatření č.1 – dotační titul č.1: Obnova, údržba a výstavba venkovské
zástavby a občanské vybavenosti - „Zateplení budovy včetně fasády – objekt občanské vybavenosti
Lipovice č.p.44“ byla podpořena, schválená částka 200.000 Kč.
Zastupitelstvo obce bere uvedenou informaci na vědomí.

7
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10) Na vědomí – výsledky – žádost o poskytnutí dotace z POV pro rok 2019 – Opatření č.1 dotační titul č.2: Komplexní úprava veřejných prostranství, obnov, údržba a zřizování
veřejné zeleně, oprava, rekonstrukce a výstavba místních komunikací, chodníků, veřejného
osvětlení, rozhlasu, cyklistických a pěších stezek - „Vybudování zpevněné plochy pro
kontejnery v Konopišti u č.p.9 na p.č.586/1 v k.ú. Lipovice“
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledky rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova
Jihočeského kraje v roce 2019.
Žádost Obce Lipovice – opatření č. 1 - dotační titul č.2: Komplexní úprava veřejných prostranství,
obnov, údržba a zřizování veřejné zeleně, oprava, rekonstrukce a výstavba místních komunikací,
chodníků, veřejného osvětlení, rozhlasu, cyklistických a pěších stezek - „Vybudování zpevněné
plochy pro kontejnery v Konopišti u č.p.9 na p.č.586/1 v k.ú. Lipovice“ byla podpořena, schválená
částka 80.000 Kč.
Zastupitelstvo obce bere uvedenou informaci na vědomí.
11) Na vědomí – rozpočtové opatření č. 2/2019
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.2/2019.
12) Na vědomí – rozpočtové opatření č. 3/2019
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2019
13) Na vědomí – protokol o zkoušce č. 35469/2019 ze dne 9.4.2019 (pitná voda Lipovice) a
protokol o zkoušce č. 35470/2019 ze dne 9.4.2019(pitná voda Konopiště)
Zastupitelstvo obce bere na vědomí protokol o zkoušce č. 35469/2019 ze dne 9.4.2019 (pitná voda
Lipovice) a protokol o zkoušce č. 35470/2019 ze dne 9.4.2019(pitná voda Konopiště)
14) Na vědomí – rozhodnutí Měú Prachatice – povolení k odběru podzemních vod a schválení
stavebního záměru – vrtaná studna a vodovod na p.č.400/36, 400/37 a 34/4 v k.ú. Lipovice – ZS
Chlumany a.s.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozhodnutí Měú Prachatice – povolení k odběru podzemních
vod a schválení stavebního záměru – vrtaná studna a vodovod na p.č.400/36, 400/37 a 34/4 v k.ú.
Lipovice – ZS Chlumany a.s.
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. dubna 2019.
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Zapsal:

Veronika PAVLÍKOVÁ

Ověřovatelé zápisu:

Simona CARVANOVÁ
Jiří WEBER

Starostka:

Ing. Anna PÍCHOVÁ
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