OBEC LIPOVICE
Lipovice 44, 384 22 Vlachovo Březí

ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 13. ledna 2020
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, Jan Pikl, Jan Toman
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 – žádost o finanční příspěvek na rok 2020 – Oblastní charita Strakonice

4)

Projednání – zadání výběrového řízení /výzvy k podání nabídky na plnění zakázky malého
rozsahu/ - pro projekt: “Stavební úpravy retenční nádrže v obci Lipovice, č.kat.30 – etapa č.1
– odbahnění nádrže“

5)

Na vědomí - Informace k novele nařízení vlády č. 318/2017 Sb., a informace k novele zákonů
o obcích, krajích a hl. Městě Praze (zákon č. 263/2019 Sb.)

6)

Na vědomí – Dotační programy Jihočeského kraje pro rok 2020

7)

Na vědomí – rozpočtové opatření č. 13

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: Jiří Weber, Eduard Šejna

Hlasování
PRO:

7

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. Nebyly
vzneseny návrhy na doplnění programu.
Hlasování
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Program zasedání zastupitelstva byl schválen.
Schválení zápisu zastupitelstva obce Lipovice ze dne 16. 12. 2019
Zastupitelstvu obce byl předložen zápisu z předchozího zastupitelstva obce. Určení
ověřovatelé ověřili zápis z předchozího jednání zastupitelstva dne 16.12. 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 – žádost o finanční příspěvek na rok 2020 – Oblastní charita Strakonice
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí o finanční příspěvek na rok 2020 – žadatel Oblastní
charita Strakonice, Sousedovice 40, 386 01 Strakonice.
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce zamítá poskytnutí finančního příspěvku na rok 2020 pro žadatele Oblastní
charita Strakonice, Sousedovice 40, 386 01 Strakonice.
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Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce zamítá poskytnutí finančního příspěvku na rok 2020 pro žadatele Oblastní
charita Strakonice, Sousedovice 40, 386 01 Strakonice.
4) Projednání – zadání výběrového řízení /výzvy k podání nabídky na plnění zakázky malého
rozsahu/ - pro projekt: “Stavební úpravy retenční nádrže v obci Lipovice, č.kat.30 – etapa č.1
– odbahnění nádrže“
Zastupitelstvu obce Lipovice byl předložen návrh na zadání výběrového řízení/výzvy k podání
nabídky na plnění zakázky malého rozsahu pro projekt: „Stavební úpravy retenční nádrže v obci
Lipovice, č.kat.30 – etapa č.1 – odbahnění nádrže“.
Termíny: zveřejnění výzvy 14.1.2020, lhůta pro podání nabídek 28.1.2020 v 13.00 hod. podpis
smlouvy do 5.2.2020, realizace /předání a převzetí díla/ do 30.10.2020.
Předpokládaná hodnota: 566.296 Kč včetně DPH.
Firmy navržené k oslovení:
KVINT Vlachovo Březí s.r.o., Konopiště 45,384 22 Vlachovo Březí
Lesy České republiky, LZ Boubín, Zámecká 254/35, 385 01 Vimperk
RENO ŠUMAVA a.s., Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí
Výběrová /hodnotící/ komise:
Eduard Šejna, Konopiště 5 - předseda komise
Jan Toman, Lipovice 10
Ing Anna Píchová, Konopiště 46
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje zadání výběrového řízení/výzvy k podání nabídky na plnění
zakázky malého rozsahu pro projekt: „Stavební úpravy retenční nádrže v obci Lipovice, č.kat.30 –
etapa č.1 – odbahnění nádrže““ dle předloženého návrhu.

Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0
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Usnesení:
Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje zadání výběrového řízení/výzvy k podání nabídky na plnění
zakázky malého rozsahu pro projekt: „Stavební úpravy retenční nádrže v obci Lipovice, č.kat.30 –
etapa č.1 – odbahnění nádrže““ dle předloženého návrhu.
5) Na vědomí - Informace k novele nařízení vlády č. 318/2017 Sb., a informace k novele
zákonů o obcích, krajích a hl. Městě Praze (zákon č. 263/2019 Sb.)
Zastupitelstvu obce bere na vědomí informace k novele nařízení vlády č. 318/2017 Sb., a informace
k novele zákonů o obcích, krajích a hl. Městě Praze (zákon č. 263/2019 Sb.)
6)

Dotační programy Jihočeského kraje pro rok 2020

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s vyhlášenými dotačními programy Jihočeského kraje pro rok
2020. Zastupitelstvo bere uvedené informace na vědomí.
Termín dalšího zasedání zastupitelstva byl stanoven na 28.1.2020 od 19.00 hod. Informace o
konání následujícího zastupitelstva bude zveřejněna v zákonem stanovené lhůtě na úřední desce
obce Lipovice.
V Lipovicích dne 13. ledna 2020.
Zapsal:

Veronika PAVLÍKOVÁ

Ověřovatelé zápisu:

Jiří WEBER
Eduard ŠEJNA

Starostka:

Ing. Anna PÍCHOVÁ
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