OBEC LIPOVICE
Lipovice 44, 384 22 Vlachovo Březí

ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 27. listopadu 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, Eduard Šejna, Jan
Toman,Jan Pikl
Přítomní občané:
1
Spolky, sdružení:
0
Omluven:
Veronika Pavlíková
Konstatování:
Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
PROGRAM:
1)

Zahájení

2)

Navržení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu

3)

Projednání – žádost o dotaci – PREVENT 99 z.ú.,Heydukova 349, 386 01 Strakonice

4)

Na vědomí – rozpočtové opatření č. 12/2019

5)

Projednání – žádost o vyjádření se k hydrogeologickému průzkumu a záměru stavby – GPL –
INVEST s.r.o., Povážská 358, 386 01 Strakonice – hydrogeologický průzkumný vrt Lipovice
p.č. 378/3, k.ú. Lipovice a vrtaná studna pro individuální zásobování vodou p.č. 378/3 k.ú.
Lipovice

6)

Na vědomí – protokol č. 119955/2019 (odpadní voda Konopiště), protokol č. 119954/2019
(odpadní voda Lipovice), protokol č. 119113/2019 (pitná voda Lipovice), protokol č.
119114/2019 (pitná voda Konopiště)

7)

Projednání – schválení rozpočtu Obce Lipovice pro rok 2020

8)

Projednání – schválení střednědobého výhledu rozpočtu Obce Lipovice pro období 2021-2022

9)

Na vědomí - Program obnovy venkova Jihočeského kraje pro rok 2020

10)

Projednání – podání žádosti do Programu obnovy venkova Jihočeského kraje pro rok 2020

1.

ZAHÁJENÍ

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18:00 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: Jan Toman
Ověřovateli zápisu byli navrženi zastupitelé: Jiří Weber, Eduard Šejna

Hlasování
PRO:

6

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 finanční dar na provoz pro rok 2020 – SH ČMS okrsek
Strunkovice nad Blanicí

Hlasování:
PRO:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Program zasedání zastupitelstva včetně jeho doplnění byl schválen.
Schválení zápisu zastupitelstva obce Lipovice ze dne 30. 10. 2019
Zastupitelstvu obce byl předložen zápisu z předchozího zastupitelstva obce. Určení
ověřovatelé ověřili zápis z předchozího jednání zastupitelstva dne 30.10. 2019, námitky proti zápisu
nebyly vzneseny.
Hlasování o schválení předešlého zápisu ze zastupitelstva:
PRO:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zápis z předchozího zasedání zastupitelstva se pokládá za schválený.
3. Projednání – žádost o dotaci – PREVENT 99 z.ú.,Heydukova 349, 386 01 Strakonice
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí o dotaci – žadatel PREVENT 99 z.ú., Heydukova
349, 386 01 Strakonice ve výši 2.162 Kč na spolufinancování protidrogových služeb na území
Jihočeského kraje – žádost ze dne 18.11.2019.
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Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace – žadatel PREVENT 99 z.ú., Heydukova 349, 386
01 Strakonice ve výši 2.162 Kč na spolufinancování protidrogových služeb na území Jihočeského
kraje – žádost ze dne 18.11.2019.
Hlasování:
PRO:

0

PROTI:

6

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce zamítá poskytnutí dotace – žadatel PREVENT 99 z.ú., Heydukova 349, 386 01
Strakonice ve výši 2.162 Kč na spolufinancování protidrogových služeb na území Jihočeského kraje
– žádost ze dne 18.11.2019.
4)

Na vědomí – rozpočtové opatření č. 12/2019

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 12/2019.
5)
Projednání – žádost o vyjádření se k hydrogeologickému průzkumu a záměru stavby –
GPL – INVEST s.r.o., Povážská 358, 386 01 Strakonice – hydrogeologický průzkumný vrt
Lipovice p.č. 378/3, k.ú. Lipovice a vrtaná studna pro individuální zásobování vodou p.č. 378/3
k.ú. Lipovice
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí o vyjádření se k hydrogeologickému průzkumu a
záměru stavby – GPL – INVEST s.r.o., Povážská 358, 386 01 Strakonice – hydrogeologický
průzkumný vrt Lipovice p.č. 378/3, k.ú. Lipovice a vrtaná studna pro individuální zásobování vodou
p.č. 378/3 k.ú. Lipovice.
Návrh k hlasování:
Vyjádření se k hydrogeologickému průzkumu a k záměru stavby a vyjádření k existenci sítí v
zájmovém území stavby
1) hydrogeologický průzkumný vrt – Lipovice p.č. 378/3, k.ú. Lipovice
2) vrtná studna pro individuální zásobování vodou – k.ú. Lipovice p.č.378/3
V zájmovém území stavby (p.č.378/3 k.ú. Lipovice) nejsou žádné existující sítě, které spadají do
majetku obce Lipovice.
Obec Lipovice bere uvedený záměr stavby na vědomí a v souvislosti s tímto záměrem nemá obec
Lipovice námitky. V tomto případě posouzení a povolení stavby spadá do kompetence příslušného
odboru ORP, tj. Městský úřad Prachatice (odbor životního prostředí + odbor stavebně správní a
regionálního rozvoje).
Hlasování:
PRO:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

0
3
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Usnesení:
Vyjádření se k hydrogeologickému průzkumu a k záměru stavby a vyjádření k existenci sítí v
zájmovém území stavby
1) hydrogeologický průzkumný vrt – Lipovice p.č. 378/3, k.ú. Lipovice
2) vrtná studna pro individuální zásobování vodou – k.ú. Lipovice p.č.378/3
V zájmovém území stavby (p.č.378/3 k.ú. Lipovice) nejsou žádné existující sítě, které spadají do
majetku obce Lipovice.
Obec Lipovice bere uvedený záměr stavby na vědomí a v souvislosti s tímto záměrem nemá obec
Lipovice námitky. V tomto případě posouzení a povolení stavby spadá do kompetence příslušného
odboru ORP, tj. Městský úřad Prachatice (odbor životního prostředí + odbor stavebně správní a
regionálního rozvoje).
6)

Na vědomí – protokol č. 119955/2019 (odpadní voda Konopiště), protokol č. 119954/2019
(odpadní voda Lipovice), protokol č. 119113/2019 (pitná voda Lipovice), protokol č.
119114/2019 (pitná voda Konopiště)

Zastupitelstvo obce bere na vědomí protokol č. 119955/2019 (odpadní voda Konopiště ze dne
6.11.2019), protokol č. 119954/2019 (odpadní voda Lipovice ze dne 6.11.2019), protokol
č. 119113/2019 (pitná voda Lipovice ze dne 5.11.2019), protokol č. 119114/2019 (pitná voda
Konopiště ze dne 5.11.2019).
7)

Projednání – schválení rozpočtu Obce Lipovice pro rok 2020

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s předloženým návrhem rozpočtu pro rok 2020. Návrh rozpočtu
pro rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu pro období 2021-2022 byl již projednán bez
připomínek na zasedání zastupitelstva obce dne 30.10.2019 a vyvěšen na úřední desce dne
5.11.2019 do 31.12.2019. Přítomní zastupitelé byli vyzváni, aby se vyjádřili ke zveřejněnému
návrhu a vznesli doplňující požadavky či připomínky. Žádné připomínky ani požadavky vzneseny
nebyly. Návrh rozpočtu byl předložen ke schválení.
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Lipovice pro rok 2020 v částce příjmu 3.794.000 Kč,
výdajů v částce 3.794.000 Kč. Rozpočet je schválený jako vyrovnaný.

Hlasování:
PRO:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Lipovice pro rok 2020 v částce příjmu 3.794.000 Kč,
výdajů v částce 3.794.000 Kč. Rozpočet je schválený jako vyrovnaný.
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8) Projednání – schválení střednědobého výhledu rozpočtu Obce Lipovice pro období 20212022
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s předloženým návrhem střednědobého výhledu rozpočtu obce
pro období 2021-2022. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce pro období 2021-2022 byl již
projednán bez připomínek na zasedání zastupitelstva obce dne 30.10.2019 a vyvěšen na úřední
desce dne 5.11.2019 do 31.12.2019. Přítomní zastupitelé byli vyzváni, aby se vyjádřili ke
zveřejněnému návrhu a vznesli doplňující požadavky či připomínky. Žádné připomínky ani
požadavky vzneseny nebyly. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce pro období 2021-2022
byl předložen ke schválení
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Lipovice pro období 2021-2022.

Hlasování:
PRO:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Lipovice pro období 2021-2022.
9) Na vědomí - Program obnovy venkova Jihočeského kraje pro rok 2020
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s nově vyhlášeným Programem obnovy venkova Jihočeského
kraje v roce 2020. Zastupitelstvo bere uvedenou informaci na vědomí.
10) Projednání – podání žádosti do Programu obnovy venkova Jihočeského kraje pro rok
2020
Podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020 – opatření 1 –
dotační titul č. 1: Projekt obce – projekt “Lipovice – kabel VO, ZD“.
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje realizaci projektu a podání žádosti o dotaci z Programu
obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020 – opatření 1 – dotační titul č. 1: Projekt obce –
projekt “Lipovice – kabel VO, ZD“

Hlasování:
PRO:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje realizaci projektu a podání žádosti o dotaci z Programu
obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020 – opatření 1 – dotační titul č. 1: Projekt obce –
projekt “Lipovice – kabel VO, ZD“
5
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11) Projednání – žádost o finanční dar na provoz pro rok 2020 – SH ČMS okrsek
Strunkovice nad Blanicí
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí o finanční dar na provoz pro rok 2020 /zajištění chodu
okrsku, organizační náklady spojené s okrskovými soutěžemi, koordinaci při školeních, soutěžích/ –
SH ČMS okrsek Strunkovice nad Blanicí, 384 26 Strunkovice nad Blanicí 86
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje poskytnutí finančního daru SH ČMS – okrsek Strunkovice
nad Blanicí,384 26 Strunkovice nad Blanicí 86, ve výši 2.500 Kč na podporu činnosti pro rok 2020.

Hlasování:
PRO:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje poskytnutí finančního daru SH ČMS – okrsek Strunkovice
nad Blanicí,384 26 Strunkovice nad Blanicí 86, ve výši 2.500 Kč na podporu činnosti pro rok 2020.
Termín dalšího zasedání zastupitelstva nebyl stanoven. Termín konání následujícího
zastupitelstva bude zveřejněn v zákonem stanovené lhůtě na úřední desce obce Lipovice.
V Lipovicích dne 27. listopadu 2019.
Zapsal:

Jan TOMAN

Ověřovatelé zápisu:

Jiří WEBER
Eduard ŠEJNA

Starostka:

Ing. Anna PÍCHOVÁ
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