OBEC LIPOVICE
Lipovice 44, 384 22 Vlachovo Březí

ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 31. července 2019
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, 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 – vyhodnocení a výběr dodavatele - výběrové řízení /výzva k podání nabídky na
plnění zakázky malého rozsahu/ - pro projekt: “Zateplení budovy včetně fasády – objekt
občanské vybavenosti Lipovice č.p.44“

4)

Projednání – vyhodnocení a výběr dodavatele - výběrové řízení /výzva k podání nabídky na
plnění zakázky malého rozsahu/ - pro projekt: „Vybudování zpevněné plochy pro kontejnery
v Konopišti u čp.9 na p.č.586/1 v k.ú. Lipovice“

5)

Projednání – nabídka na odkup podílů LV č. 122, p.č. 458/3, p.č.459/1, p.č.498/7, p.č.498/10,
p.č. 503/2 v k.ú. Lipovice – Šíma Petr

6)

Projednání – změna účetní obce Lipovice

7)

Na vědomí – Oznámení o zahájení řízení o vydání ÚP Tvrzice

8)

Na vědomí – rozpočtové opatření č. 7/2019

9)

Na vědomí – rozpočtové opatření č. 8/2019

1.

ZAHÁJENÍ

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

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

Určení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu
Zapisovatel pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce: Veronika Pavlíková
Ověřovateli zápisu byli navrženi zastupitelé: Eduard Šejna, Jiří Weber

Hlasování
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

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

-

Na vědomí – Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2019 obce Lipovice

-

Projednání – rozpočtové opatření č.9/2019

Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Program zasedání zastupitelstva včetně jeho doplnění byl schválen.
Schválení zápisu zastupitelstva obce Lipovice ze dne 19. 06. 2019
Zastupitelstvu obce byl předložen zápisu z předchozího zastupitelstva obce. Určení
ověřovatelé ověřili zápis z předchozího jednání zastupitelstva dne 19. 06. 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.
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3. Projednání – vyhodnocení a výběr dodavatele - výběrové řízení /výzva k podání nabídky
na plnění zakázky malého rozsahu/ - pro projekt: “Zateplení budovy včetně fasády – objekt
občanské vybavenosti Lipovice č.p.44“
Zastupitelstvo obce Lipovice na svém zasedání dne 19.6.2019 schválilo zadání výběrového
řízení/výzvy k podání nabídky na plnění zakázky malého rozsahu pro projekt: „Zateplení budovy
včetně fasády – objekt občanské vybavenosti Lipovice č.p.44“ .
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledkem vyhodnocení nabídek zadávacího řízení /zakázka
malého rozsahu/ - projekt „Zateplení budovy včetně fasády – objekt občanské vybavenosti Lipovice
č.p.44“ .
Obec Lipovice ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., veřejných zakázkách v platném znění vyhlásila
zakázku malého rozsahu „Zateplení budovy včetně fasády – objekt občanské vybavenosti Lipovice
č.p.44“ .
Obec Lipovice obdržela celkem 2 nabídky:
Nabídka č.1
Firma: JINDŘICH PARUS, voda – plyn – topení, spol. s r.o.
Sídlo: Ostrov 38, 383 01 Prachatice
IČ: 41879236
Nabídková cena včetně DPH: 695.721 Kč
Nabídka č.2
Firma: Šumavská stavební společnost Volary s.r.o.
Sídlo: Pod Tratí 386, 384 51 Volary
IČ: 25182196
Nabídková cena včetně DPH: 724.604 Kč
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s průběhem hodnocení nabídek a s výsledkem hodnocení. Zastupitelům obce byl předložen Protokol o posouzení a hodnocení nabídek, kdy v rámci hodnocení
nastavených kritérií zakázky malého rozsahu provedla výběrová komise /ustanovená v souladu s návrhem na vyhlášení zadávacího řízení, složená ze zastupitelů obce Lipovice – Jiří Weber, Ing. Anna
Píchová, Simona Carvanová/ hodnocení všech aspektů nabídky.
Po zhodnocení nabídky byl ustanovenou komisí podán návrh na výběr nabídky: č. 1: Firma:
JINDŘICH PARUS, voda – plyn – topení, spol. s r.o, sídlo: Ostrov 38, 383 01 Prachatice,
IČ: 41879236, nabídková cena včetně DPH: 695.721 Kč
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje výběr nabídky: č. 1: Firma: JINDŘICH PARUS, voda –
plyn – topení, spol. s r.o, sídlo: Ostrov 38, 383 01 Prachatice, IČ: 41879236, nabídková cena
včetně DPH: 695.721 Kč .
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Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje výběr nabídky: č. 1: Firma: JINDŘICH PARUS, voda –
plyn – topení, spol. s r.o, sídlo: Ostrov 38, 383 01 Prachatice, IČ: 41879236, nabídková cena
včetně DPH: 695.721 Kč .
4)

Projednání – vyhodnocení a výběr dodavatele - výběrové řízení /výzva k podání nabídky
na plnění zakázky malého rozsahu/ - pro projekt: „Vybudování zpevněné plochy pro
kontejnery v Konopišti u čp.9 na p.č.586/1 v k.ú. Lipovice“

Zastupitelstvo obce Lipovice schválilo na svém zasedání dne 19.6.2019 zadání výběrového
řízení/výzvy k podání nabídky na plnění zakázky malého rozsahu pro projekt:„Vybudování
zpevněné plochy pro kontejnery v Konopišti u čp.9 na p.č.586/1 v k.ú. Lipovice“
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledkem vyhodnocení nabídek zadávacího řízení /zakázka
malého rozsahu/ - projekt „Vybudování zpevněné plochy pro kontejnery v Konopišti u čp.9 na
p.č.586/1 v k.ú. Lipovice“
Obec Lipovice ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., veřejných zakázkách v platném znění vyhlásila
zakázku malého rozsahu „Vybudování zpevněné plochy pro kontejnery v Konopišti u čp.9 na
p.č.586/1 v k.ú. Lipovice“
Obec Lipovice obdržela celkem 1 nabídku:
1) KVINT Vlachovo Březí spol. s r.o., Konopiště 45, 384 22 Vlachovo Březí, IČ: 60647621,
nabídková cena 158.095,21 Kč včetně DPH.
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s průběhem hodnocení nabídek a s výsledkem hodnocení. Zastupitelům obce byl předložen Protokol o posouzení a hodnocení nabídek, kdy v rámci hodnocení
nastavených kritérií zakázky malého rozsahu provedla výběrová komise /ustanovená v souladu s návrhem na vyhlášení zadávacího řízení, složená ze zastupitelů obce Lipovice – Jiří Weber, Ing. Anna
Píchová, Simona Carvanová/ hodnocení všech aspektů nabídky.
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje výběr nabídky: č. 1 KVINT Vlachovo Březí spol. s r.o.,
Konopiště 45, 384 22 Vlachovo Březí, IČ: 60647621, nabídková cena 158.095,21 Kč včetně DPH.
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Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje výběr nabídky: č. 1 KVINT Vlachovo Březí spol. s r.o.,
Konopiště 45, 384 22 Vlachovo Březí, IČ: 60647621, nabídková cena 158.095,21 Kč včetně DPH.
5)
Projednání – nabídka na odkup podílů LV č. 122, p.č. 458/3, p.č.459/1, p.č.498/7,
p.č.498/10, p.č. 503/2 v k.ú. Lipovice – Šíma Petr
Zastupitelstvu obce Lipovice byl předložen návrh na odkup podílů z majetku p. Petra Šímy, datum
narození 29.5.1968 , bytem Chelčického 183, 384 21 Husinec do majetku obce Lipovice a to
konkrétně podílů zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště
Prachatice na listu vlastnictví č. 122 pro obec a k. ú.Lipovice a tam označených jako pozemky
p.č. 458/3, p.č.459/1, p.č.498/7, p.č.498/10, p.č. 503/2 v k.ú. Lipovice. Požadovaná cena činí
20Kč/m2, výměra celkem činí 4.774 m2, orná půda, výsledná cena 95.480 Kč. Obec Lipovice uhradí
veškeré poplatky spojené s administrací a s vkladem do katastru nemovitostí.
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje odkup podílů z majetku p. Petra Šímy, datum
narození 29.5.1968 , bytem Chelčického 183, 384 21 Husinec do majetku obce Lipovice a to
konkrétně podílů zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště
Prachatice na listu vlastnictví č. 122 pro obec a k. ú.Lipovice a tam označených jako pozemky
p.č. 458/3, p.č.459/1, p.č.498/7, p.č.498/10, p.č. 503/2 v k.ú. Lipovice, kupní cena 95.480 Kč. Obec
Lipovice uhradí veškeré poplatky spojené s administrací a s vkladem do katastru nemovitostí.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku Ing. Annu Píchovou uzavřením kupní smlouvy.
Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje odkup podílů z majetku p. Petra Šímy, datum
narození 29.5.1968 , bytem Chelčického 183, 384 21 Husinec do majetku obce Lipovice a to
konkrétně podílů zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště
Prachatice na listu vlastnictví č. 122 pro obec a k. ú.Lipovice a tam označených jako pozemky
p.č. 458/3, p.č.459/1, p.č.498/7, p.č.498/10, p.č. 503/2 v k.ú. Lipovice, kupní cena 95.480 Kč. Obec
5
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Lipovice uhradí veškeré poplatky spojené s administrací a s vkladem do katastru nemovitostí.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku Ing. Annu Píchovou uzavřením kupní smlouvy.
6)

Projednání – změna účetní obce Lipovice

Zastupitelstvo obce Lipovice bylo seznámeno s návrhem p. Miloslavy Kuckové na ukončení dohody
o provedení práce (účetní obce) ke dni 31.7.2019, p. Kucková žádá o ukončení DPP z rodinných
důvodů. Zároveň bylo zastupitelstvo obce seznámeno s návrhem na přijetí nové účetní od 1.8.2019
(DPP – účetní obce), konkrétně se jedná o Ing. Hanu Slancovou, datum narození 28.9.1969, bytem
Stachy 400, 384 73 Stachy. Sjednaná odměna by zůstala beze změny, tj.7.500 Kč/měsíčně.
Návrh k hlasování:
a) Zastupitelstvo obce schvaluje ukončení dohody o provedení práce uzavřené s p.Miloslavou
Kuckovou, datum narození: 1.9.1957, bydliště: 384 91 Horní Vltavice 59 a to ke dni 31.7.2019.
b) Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje uzavření dohody o provedení práce s Ing. Hanou
Slancovou, datum narození 28.9.1969, bydliště 384 73 Stachy 400 a to od 1.8.2019, druh práce
účetní, sjednaná odměna bude činit 7.500 Kč/měsíčně.

Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
a) Zastupitelstvo obce schvaluje ukončení dohody o provedení práce uzavřené s p.Miloslavou
Kuckovou, datum narození: 1.9.1957, bydliště: 384 91 Horní Vltavice 59 a to ke dni 31.7.2019.
b) Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje uzavření dohody o provedení práce s Ing. Hanou
Slancovou, datum narození 28.9.1969, bydliště 384 73 Stachy 400 a to od 1.8.2019, druh práce
účetní , sjednaná odměna bude činit 7.500 Kč/měsíčně.
7)

Na vědomí – Oznámení o zahájení řízení o vydání ÚP Tvrzice

Zastupitelstvo obce Lipovice bylo seznámeno s Oznámení o zahájení řízení o vydání ÚP Tvrzice.
Veřejné projednání se bude konat dne 2.9.2019. Návrh ÚP je k nahlédnut na OÚ Tvrzice anebo na
elektronické úřední desce obce Tvrzice.
Zastupitelstvo obce bere uvedené informace na vědomí.
6
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8) Na vědomí – rozpočtové opatření č. 7/2019
Zastupitelstvo obce Lipovice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2019.
9) Na vědomí – rozpočtové opatření č. 8/2019
Zastupitelstvo obce Lipovice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8/2019.
10) Na vědomí – Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2019 obce Lipovice
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se Zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2019
obce Lipovice. Dílčí přezkum proběhl dne 29.7.2019. Nebyly zjištěny nedostatky.
Zastupitelstvo obce bere uvedené informace na vědomí.
11) Projednání – rozpočtové opatření č. 9/2019
Zastupitelstvu obce Lipovice byl předložen návrh rozpočtového opatření č. 9/2019.
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2019.

Hlasování:
PRO:

PROTI:

7

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2019.
Termín dalšího zasedání zastupitelstva nebyl stanoven. Termín konání následujícího
zastupitelstva bude zveřejněn v zákonem stanovené lhůtě na úřední desce obce Lipovice.
V Lipovicích dne 31.července 2019.
Zapsal:

Veronika PAVLÍKOVÁ

Ověřovatelé zápisu:

Eduard ŠEJNA
Jiří WEBER

Starostka:

Ing. Anna PÍCHOVÁ
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