OBEC LIPOVICE
Lipovice 44, 384 22 Vlachovo Březí

ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 16. prosince 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, Eduard Šejna, Veronika
Pavlíková
Přítomní občané:
0
Spolky, sdružení:
0
Omluven:
Jan Pikl, Jan Toman
Konstatování:
Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
PROGRAM:
1)

Zahájení

2)

Navržení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu

3)

Projednání – žádost o vydání stanoviska k domovní čistírně odpadních vod a přípojce
kanalizace a vody – novostavba RD, p. Kašper, sl. Kašparová – p.č. 505/3, k.ú. Lipovice

4)

Projednání – žádost o vydání stanoviska k domovní čistírně odpadních vod a přípojce
kanalizace a vody – novostavba RD, p. Hraše, sl. Květoňová – p.č. 505/2, k.ú. Lipovice

5)

Projednání – schválení příspěvků pro občany /životní jubileum, narození dítěte/ pro rok 2020

6)

Na vědomí – Seznámení s průběhem odvolacího řízení proti společnému povolení MěÚ
Prachatice, odboru stavebně správního a regionálního rozvoje, čj. MUPt/297/19/2019,
spisové značky: SSRR: 28822/2018/Sta ze dne 9.9.2019 („Modernizace farmy -FARMA
LIPOVICE k.ú. Lipovice)

7)

Na vědomí – rozpočtové opatření č. 13

8)

Projednání – rozpočtové opatření č.14

9)

Na vědomí – Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Prachatice
na období 2020-2022

10)

Projednání – schválení dohod o provedení práce pro rok 2020

11)

Projednání – žádost o finanční dar – SDH Lipovice

12)

Projednání – žádost o finanční dar – IMPAKT společnost pro aktivizaci
periferií, Dub

13)

Projednání - vyhlášení ceny vodného a stočného od 1.1.2020 do 31.12.2020

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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14)

Projednání - OZV č. 2/2019 obce Lipovice o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

15)

Projednání - OZV č. 3/2019 obce Lipovice o místním poplatku ze psů

16)

Projednání – OZV č. 4/2019 obce Lipovice o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Lipovice

17)

Projednání – Provozní řád RE-USE centrum – Konopiště + 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: Veronika Pavlíková
Ověřovateli zápisu byli navrženi zastupitelé: Jiří Weber, Eduard Šejna

Hlasování
PRO:

5

PROTI:

0

Zdržel se:

0

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

-

Projednání – žádost o souhlas vlastníka se stavebním záměrem (situace) - „Konopiště
– kabel NN, Kašper“ - ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o., Katovická 175/II,
Strakonice

-

Projednání – návrh na uzavření Smlouvy č. 1030056245/001 o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene – E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České
Budějovice – stavba „Konopiště – kabel NN, Kašper“

-

Na vědomí – Územní souhlas – stavba „Lipovice – kabel NN, ZD, č.st. 1030048667“
- E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice
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Hlasování:
PRO:

5

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Program zasedání zastupitelstva včetně jeho doplnění byl schválen.
Schválení zápisu zastupitelstva obce Lipovice ze dne 27. 11. 2019
Zastupitelstvu obce byl předložen zápisu z předchozího zastupitelstva obce. Určení
ověřovatelé ověřili zápis z předchozího jednání zastupitelstva dne 27.11. 2019, námitky proti zápisu
nebyly vzneseny.
Hlasování o schválení předešlého zápisu ze zastupitelstva:
PRO:

5

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zápis z předchozího zasedání zastupitelstva se pokládá za schválený.
3. Projednání – žádost o vydání stanoviska k domovní čistírně odpadních vod a přípojce
kanalizace a vody – novostavba RD, p. Kašper, sl. Kašparová – p.č. 505/3, k.ú. Lipovice
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí o vydání stanoviska k domovní čistírně odpadních
vod a přípojce kanalizace a vody – novostavba RD, p. Kašper, sl. Kašparová – p.č. 505/3, k.ú.
Lipovice.
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce schvaluje stanovisko:
„Souhlasíme s napojením kanalizační přípojky pro RD na stávající kanalizační řád, s podmínkou
instalace domovní čistírny odpadních vod a přepadem již přečištěné odpadní vody.
Souhlasíme s připojením na stávající vodovodní řád.
Materiál, dimenze kanalizace a vodovodu v místě stavby s Vámi budou řešeny individuálně na místě
stavby – kontaktní osoby Jan Toman tel. 607 102 694, Martin Sellner tel.606 633 023.“

Hlasování:
PRO:

5

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje stanovisko:
„Souhlasíme s napojením kanalizační přípojky pro RD na stávající kanalizační řád, s podmínkou
instalace domovní čistírny odpadních vod a přepadem již přečištěné odpadní vody.
Souhlasíme s připojením na stávající vodovodní řád.
3
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Materiál, dimenze kanalizace a vodovodu v místě stavby s Vámi budou řešeny individuálně na místě
stavby – kontaktní osoby Jan Toman tel. 607 102 694, Martin Sellner tel.606 633 023.“
4) Projednání – žádost o vydání stanoviska k domovní čistírně odpadních vod a přípojce
kanalizace a vody – novostavba RD, p. Hraše, sl. Květoňová – p.č. 505/2, k.ú. Lipovice
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí o vydání stanoviska k domovní čistírně odpadních
vod a přípojce kanalizace a vody – novostavba RD, p. Hraše, sl. Květoňová – p.č. 505/2, k.ú.
Lipovice.
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce schvaluje stanovisko:
„Souhlasíme s napojením kanalizační přípojky pro RD na stávající kanalizační řád, s podmínkou
instalace domovní čistírny odpadních vod a přepadem již přečištěné odpadní vody.
Souhlasíme s připojením na stávající vodovodní řád.
Materiál, dimenze kanalizace a vodovodu v místě stavby s Vámi budou řešeny individuálně na místě
stavby – kontaktní osoby Jan Toman tel. 607 102 694, Martin Sellner tel.606 633 023.“

Hlasování:
PRO:

5

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje stanovisko:
„Souhlasíme s napojením kanalizační přípojky pro RD na stávající kanalizační řád, s podmínkou
instalace domovní čistírny odpadních vod a přepadem již přečištěné odpadní vody.
Souhlasíme s připojením na stávající vodovodní řád.
Materiál, dimenze kanalizace a vodovodu v místě stavby s Vámi budou řešeny individuálně na místě
stavby – kontaktní osoby Jan Toman tel. 607 102 694, Martin Sellner tel.606 633 023.“
5) Projednání – schválení příspěvků pro občany /životní jubileum, narození dítěte/ pro rok
2020
Zastupitelstvu obce byl předložen tento návrh na poskytnutí příspěvku pro občany s trvalým pobytem v obci pro rok 2020.
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku pro občany s trvalým pobytem v obci pro rok
2020: Příspěvek v souvislosti s životním jubileem – 65 let, 70 let, 75 let, 80 let a následně každý
další rok – ve výši 1.000 Kč a narození dítěte s trvalým pobytem v obci Lipovice – 3.000 Kč.
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Hlasování:
PRO:

5

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku pro občany s trvalým pobytem v obci pro rok
2020: Příspěvek v souvislosti s životním jubileem – 65 let, 70 let, 75 let, 80 let a následně každý
další rok – ve výši 1.000 Kč a narození dítěte s trvalým pobytem v obci Lipovice – 3.000 Kč.
6)

Na vědomí – Seznámení s průběhem odvolacího řízení proti společnému povolení MěÚ

Prachatice, odboru stavebně správního a regionálního rozvoje, čj. MUPt/297/19/2019, spisové
značky: SSRR: 28822/2018/Sta ze dne 9.9.2019 („Modernizace farmy -FARMA LIPOVICE
k.ú. Lipovice)
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s průběhem odvolacího řízení proti společnému povolení MěÚ
Prachatice, odboru stavebně správního a regionálního rozvoje, čj. MUPt/297/19/2019, spisové
značky: SSRR: 28822/2018/Sta ze dne 9.9.2019 („Modernizace farmy -FARMA LIPOVICE k.ú.
Lipovice).
Na základě podané námitky odvolatele (Obec Lipovice) vůči závaznému stanovisku Krajského
úřadu Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví, ze dne 30.8.2018, bylo
toto závazné stanovisko označeno s ohledem na skutečnosti obsažené v odůvodnění za
nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů.
Správní orgán požádal nadřízený odvolací správní orgán, který vydal závazné stanovisko, tj.
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy II, České Budějovice, ve smyslu §149
odst.5 správního řádu o potvrzení nebo změnu uvedeného závazného stanoviska.
Zastupitelstvo obce bere uvedené informace na vědomí.
7) Na vědomí – rozpočtové opatření č. 13
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 13/2019.

8) Projednání – rozpočtové opatření č.14
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno návrhem rozpočtového opatření č.14/2019.
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2019.

Hlasování:
PRO:

5

PROTI:

0

Zdržel se:

0
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Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2019.
9) Na vědomí – Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Prachatice na období 20202022
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Prachatice na
období 2020-2022.
10) Projednání – schválení dohod o provedení práce pro rok 2020
Návrh k hlasování:
a) DPP pro rok 2020






Ing. Hana Slancová– účetní – 1.1.-31.12.2020 – odměna 7.500 Kč/měsíčně
Jan Toman – úprava vody v Lipovicích a v Konopišti – 1.1.-31.12.2020 – odměna 4.000 Kč/
měsíčně
Jaroslava Weberová – knihovnice – 1.1.-31.12.2020 – odměna 500 Kč/měsíčně
Simona Carvanová – správce hřiště Lipovice – 1.1.-31.12.2020 – odměna 500 Kč/měsíčně
Eduard Šejna – správce hřiště Konopiště – 1.1.-31.12.2020 – odměna 500 Kč/měsíčně



Simona Carvanová – obsluha (správce) RE-USE centrum – 1.1.-31.12.2020 – odměna
100 Kč/měsíčně



Eduard Šejna – obluha (správce) RE-USE centrum – 1.1.-31.12.2020 – odměna 100 Kč/měsíčně

b) Poskytnutí odměny pro rok 2020:


Eva Prášková – člen kontrolního výboru – 1.1.-31.12.2020 – odměna 300 Kč/čtvrtletně

Hlasování:
PRO:

5

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) Uzavření DPP pro rok 2020






Ing. Hana Slancová– účetní – 1.1.-31.12.2020 – odměna 7.500 Kč/měsíčně
Jan Toman – úprava vody v Lipovicích a v Konopišti – 1.1.-31.12.2020 – odměna 4.000 Kč/
měsíčně
Jaroslava Weberová – knihovnice – 1.1.-31.12.2020 – odměna 500 Kč/měsíčně
Simona Carvanová – správce hřiště Lipovice – 1.1.-31.12.2020 – odměna 500 Kč/měsíčně
Eduard Šejna – správce hřiště Konopiště – 1.1.-31.12.2020 – odměna 500 Kč/měsíčně



Simona Carvanová – obsluha (správce) RE-USE centrum – 1.1.-31.12.2020 – odměna 100
Kč/měsíčně



Eduard Šejna – obluha (správce) RE-USE centrum – 1.1.-31.12.2020 – odměna 100 Kč/měsíčně
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b) Poskytnutí odměny pro rok 2020:


Eva Prášková – člen kontrolního výboru – 1.1.-31.12.2020 – odměna 300 Kč/čtvrtletně

11) Projednání – žádost o finanční dar – SDH Lipovice
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí SDH Lipovice o poskytnutí finančního daru ve výši
12.000 Kč pro rok 2020.
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje poskytnutí finančního daru SDH Lipovice pro rok 2020 ve
výši 12.000 Kč.

Hlasování:
PRO:

5

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje poskytnutí finančního daru SDH Lipovice pro rok 2020 ve
výši 12.000 Kč.
12) Projednání – žádost o finanční dar – IMPAKT společnost pro aktivizaci periferií, Dub
IMPAKT společnost pro aktivizaci periférií, se sídlem Mlýn čp.33, Dub, IČ: 22664157 provozuje
Mateřské a komunitní centrum Dupy Dub. Jeho činnost je zaměřena na volnočasové aktivity dětí a
mládeže, projektový management, lektorskou činnost v oblasti neziskového sektoru, cvičení maminek s dětmi atd..
MKC není podporováno dotačními tituly. Obrací se tedy se žádostí o poskytnutí finančního daru na
okolní obce, jejichž občané a děti se aktivně volnočasových aktivit zúčastňují.
Zastupitelům obce Lipovice byla navržena částka ve výši 10.000 Kč pro rok 2020.
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru společnosti IMPAKT společnost pro aktivizaci periférií, se sídlem Mlýn čp.33, 384 25 Dub ve výši 10.000 Kč na podporu činnosti pro rok
2020.

Hlasování:
PRO:

5

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru společnosti IMPAKT společnost pro aktivizaci periférií, se sídlem Mlýn čp.33, 384 25 Dub ve výši 10.000 Kč na podporu činnosti pro rok
2020.
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13) Projednání - vyhlášení ceny vodného a stočného od 1.1.2020 do 31.12.2020
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s kalkulací pro výpočet ceny vodného a stočného.
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje ceny vodného a stočného pro období 1.1.2020-31.12.2020:
1) cena pro odběratele fyzickou osobu nepodnikatele /jedná se o FO trvale bydlící v obci nebo
přípojku pro nemovitost určenou k rekreaci, kde smluvním odběratelem je majitel FO/
- vodné 25 Kč/1 m3
- stočné 5 Kč/ 1 m3
- paušál dle profilu vodovodní přípojky a vodoměru DN do 32mm 200 Kč/ročně
2) cena pro podnikatelské subjekty /IČ/, odběr vody je určen pro podnikání, nerozhoduje sídlo/místo
podnikání podnikatelského subjektu, řeší se přípojka v obci
- vodné 60 Kč/1 m3
- stočné 6 Kč/ 1 m3
- paušál dle profilu vodovodní přípojky a vodoměru DN do 32mm 200 Kč/ročně
- paušál dle profilu vodovodní přípojky a vodoměru DN větší než 32mm 820 Kč/ročně

Hlasování:
PRO:

5

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje ceny vodného a stočného pro období 1.1.2020-31.12.2020:
1) cena pro odběratele fyzickou osobu nepodnikatele /jedná se o FO trvale bydlící v obci nebo
přípojku pro nemovitost určenou k rekreaci, kde smluvním odběratelem je majitel FO/
- vodné 25 Kč/1 m3
- stočné 5 Kč/ 1 m3
- paušál dle profilu vodovodní přípojky a vodoměru DN do 32mm 200 Kč/ročně
2) cena pro podnikatelské subjekty /IČ/, odběr vody je určen pro podnikání, nerozhoduje sídlo/místo
podnikání podnikatelského subjektu, řeší se přípojka v obci
- vodné 60 Kč/1 m3
- stočné 6 Kč/ 1 m3
- paušál dle profilu vodovodní přípojky a vodoměru DN do 32mm 200 Kč/ročně
- paušál dle profilu vodovodní přípojky a vodoměru DN větší než 32mm 820 Kč/ročně
14) Projednání - OZV č. 2/2019 obce Lipovice o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Zastupitelstvu obce byl v souladu s jednacím řádem předložen ke schválení návrh na OZV č.
2/2019obce Lipovice o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Návrh k hlasování: Zastupitelstvo obce schvaluje OZV č. 2/2019 obce Lipovice o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
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Hlasování:
PRO:

5

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje OZV č. 2/2019 obce Lipovice o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
15) Projednání - OZV č. 3/2019 obce Lipovice o místním poplatku ze psů
Zastupitelstvu obce byl v souladu s jednacím řádem předložen ke schválení návrh na OZV č.
3/2019obce Lipovice o místním poplatku ze psů.
Návrh k hlasování: Zastupitelstvo obce schvaluje OZV č. 3/2019 obce Lipovice o místním poplatku
z psů.
Hlasování:
PRO:

5

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje OZV č. 3/2019 obce Lipovice o místním poplatku z psů.
16) Projednání - OZV č. 4/2019 obce Lipovice o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Lipovice
Zastupitelstvu obce byl v souladu s jednacím řádem předložen ke schválení návrh na OZV č. 4/2019
obce Lipovice o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Lipovice.
Návrh k hlasování: Zastupitelstvo obce schvaluje OZV č. 4/2019 obce Lipovice o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území obce Lipovice.
Hlasování:
PRO:

5

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje OZV č. 4/2019 obce Lipovice o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Lipovice.
17) Projednání - Provozní řád RE-USE centrum – Konopiště + Lipovice
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem provozního řádu pro RE-USE centrum v Konopišti a
v Lipovicích.
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Návrh k hlasování:
a) Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje Provozní řád pro RE-USE centrum Konopiště, účinnost
od 1.1.2020.
b) Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje Provozní řád pro RE-USE centrum Konopiště, účinnost
od 1.1.2020.
Hlasování:
PRO:

5

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
a) Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje Provozní řád pro RE-USE centrum Konopiště, účinnost
od 1.1.2020.
b) Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje Provozní řád pro RE-USE centrum Konopiště, účinnost
od 1.1.2020.
18) Projednání – žádost o souhlas vlastníka se stavebním záměrem (situace) – projektová
příprava stavby „Konopiště-kabel NN, Kašper“, žadatel: ELEKTROINVEST STRAKONICE
s.r.o., Katovická 175/I, Strakonice, investor stavby: E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera
2151/6, 370 01 České Budějovice 6
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí o souhlas vlastníka se stavebním záměrem (situace,
projektová příprava stavby „Konopiště-kabel NN, Kašper“, žadatel: ELEKTROINVEST
STRAKONICE s.r.o., Katovická 175/I, Strakonice, investor stavby: E.ON Distribuce, a.s., F.A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 6 ze dne 27.8.2019, číslo stavby 1030048667.
Záměr stavby řeší připojení nového odběrného místa na základě podané žádosti o připojení. Kabel
NN bude vyveden ze stávajícího sloupu do nově osazeného pilíře – pozemek p.č.505/2 505/3.
Zemní kabel NN zároveň přepojí stávající oděr – objekt st.35 z venkovního vedení NN do nově
osazené kabelové skříně na objekt, dojde k přepojení stávajícího elektroměrového rozvaděče. Po
přepojení objektu bude venkovní NN z tohoto objektu demontováno včetně zední konzoly.
Pokládka nového zemního kabelového vedení NN se bude dotýkat pozemku ve vlastnictví obce
Lipovice – p.č.630, k.ú. Lipovice.
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce souhlasí s předloženým stavebním záměrem (situací) – projektová příprava
stavby „Konopiště-kabel NN, Kašper“, žadatel: ELEKTROINVEST STRAKONICE
s.r.o., Katovická 175/I, Strakonice, investor stavby: E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6,
370 01 České Budějovice 6 ze dne 9.12.2019, číslo stavby 1030056245.
Hlasování:
PRO:

5

PROTI:

0

Zdržel se:

0
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Usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s předloženým stavebním záměrem (situací) – projektová příprava
stavby „Konopiště-kabel NN, Kašper“, žadatel: ELEKTROINVEST STRAKONICE
s.r.o., Katovická 175/I, Strakonice, investor stavby: E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6,
370 01 České Budějovice 6 ze dne 9.12.2019, číslo stavby 1030056245.
19) Projednání – – návrh na uzavření Smlouvy č. 1030056245/001 o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene – E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice – stavba
„Konopiště – kabel NN, Kašper“
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh smlouvy č. 1030056245/001 o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene – stavba „Konopiště -kabel NN, Kašper“ na p.č. 630 v k.ú. Lipovice , budoucí
oprávněná smluvní strana: E.ON Distribuce , a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice.
Předmětem smlouvy o smlouvě budoucí je zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví
obce Lipovice, konkrétně na p.č. 630 v k.ú. Lipovice, zapsaných na LV č. 10001 pro k.ú. Lipovice.
E.ON. Distribuce, a.s., (budoucí oprávněná) bude realizovat na pozemcích stavbu „Lipovice –
kabel NN, Kašper). Jedná se o síť technického vybavení, která je zřizována a provozována ve
veřejném zájmu.
Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena za účelem umístění distribuční soustavy – zemní
kabelové vedení NN a za účelem jejího provozování, jejímž obsahem bude právo zřídit, provozovat,
opravovat a udržovat distribuční soustavu na pozemku. Věcné břemeno bude rovněž zahrnovat
právo provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměn, modernizace nebo
zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění.
Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena nejpozději do 12 měsíců od správního
rozhodnutí, tj nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí nebo vydání kolaudačního souhlasu,
případně od dokončení , resp. převzetí dokončené stavby.
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně , za jednorázovou úhradu v celkové výši 1.000 Kč. Právo
věcného břemene bude zřízeno jako časově neomezené, které zaniká pouze v případech stanovených
zákonem.
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy č. 1030056245/001 o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene se společností E.ON Distribuce , a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01
České Budějovice 6, IČ: 28085400. Uzavřením pověřuje starostku Ing. Annu Píchovou.
Hlasování:
PRO:

5

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy č. 1030056245/001 o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene se společností E.ON Distribuce , a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01
České Budějovice 6, IČ: 28085400. Uzavřením pověřuje starostku Ing. Annu Píchovou.
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20) Na vědomí – Územní souhlas – stavba „Lipovice – kabel NN, ZD, č.st. 1030048667“ - E.ON
Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice
Zastupitelstvo obce bere na vědomí územní souhlas ke stavbě - „Lipovice – kabel NN, ZD,
č.st.1030048667, ze dne 6.12.2019, čj. MUPt/40160/2019, žadatel E.ON Distribuce, a.s., F.A.
Gerstnera 2151/6, České Budějovice.
Termín dalšího zasedání zastupitelstva nebyl stanoven. Termín konání následujícího
zastupitelstva bude zveřejněn v zákonem stanovené lhůtě na úřední desce obce Lipovice.
V Lipovicích dne 16. prosince 2019.
Zapsal:

Veronika PAVLÍKOVÁ

Ověřovatelé zápisu:

Jiří WEBER
Eduard ŠEJNA

Starostka:

Ing. Anna PÍCHOVÁ
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