OBEC LIPOVICE
Lipovice 44, 384 22 Vlachovo Březí

ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 28. 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 – vyhodnocení výběrového řízení a výběr dodavatele/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“

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, Jan Toman

www.obeclipovice.cz

Lipovice 44
384 22 Vlachovo Březí
Tel.: +420 605 265 425 (606 260 221)
Email: podatelna@obeclipovice.cz

Strana 2 (celkem 6) „zápis ze zastupitelstva obce Lipovice“

Hlasování
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu: Jiřího Webera, Jana Tomana
Schválení, popř. doplnění programu schůze
Připomínky členů zastupitelstva obce k předloženému programu zasedání nebyly vzneseny.
Byl vznesen návrh na doplnění programu:
- na vědomí – rozpočtové opatření č. 15/2019
- projednání – stanovení výše odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva obce s účinností od
1.2.2020 /viz novela Nařízení vlády č.318/20017 Sb./
Hlasování
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Program zasedání zastupitelstva byl schválen.
Schválení zápisu zastupitelstva obce Lipovice ze dne 13. 1. 2020
Zastupitelstvu obce byl předložen zápisu z předchozího zastupitelstva obce. Určení
ověřovatelé ověřili zápis z předchozího jednání zastupitelstva dne 13.1.2020, 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 – vyhodnocení výběrového řízení a výběr dodavatele/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“
Zastupitelstvo obce Lipovice na svém zasedání dne 13.1.2020 schválilo 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“.
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledkem vyhodnocení nabídek zadávacího řízení /zakázka
malého rozsahu/ - projekt “Stavební úpravy retenční nádrže v obci Lipovice, č.kat.30 – etapa č.1 –
odbahnění nádrže“.
Obec Lipovice ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., veřejných zakázkách v platném znění vyhlásila
zakázku malého rozsahu “Stavební úpravy retenční nádrže v obci Lipovice, č.kat.30 – etapa č.1 –
odbahnění nádrže“.
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Obec Lipovice obdržela celkem 4 nabídky:
Nabídka č.1
Firma: POTENEC s.r.o.
Sídlo: Oldřichov 6, 397 01 Dobev
IČ: 28154801
DIČ: CZ28154801
Nabídková cena včetně DPH: 518.267,Nabídka č.2
Firma: KVINT Vlachovo Březí spol. s r.o.
Sídlo: Konopiště 45, 384 22 Vlachovo Březí
IČ: 60647621
DIČ: CZ60647621
Nabídková cena včetně DPH: 372.668,63 Kč
Nabídka č. 3
Firma: RENO ŠUMAVA stavby s.r.o.
Sídlo: Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí
IČ: 28138236
DIČ: CZ28138236
Nabídková cena včetně DPH: 565.690,. Kč
Nabídka č. 4
Firma: AGROM-KJ, s.r.o.
Sídlo: U Sirkárny 250/1, 370 01 České Budějovice
IČ: 25174495
DIČ: CZ25174495
Nabídková cena včetně DPH: 336.376,37 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 – Eduard Šejna, Ing.
Anna Píchová, Jan Toman/ hodnocení všech aspektů nabídky.
Po zhodnocení nabídky byl ustanovenou komisí podán návrh na výběr nabídky č. 4 – AGROM – KJ,
s.r.o., U Sirkárny 250/1, 370 01 České Budějovice, IČ: 25174495, nabídková cena včetně DPH
336.376,37 Kč.
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Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje výběr nabídky: č. 4: firma AGROM – KJ, s.r.o., U Sirkárny
250/1, 370 01 České Budějovice, IČ: 25174495, nabídková cena včetně DPH 336.376,37 Kč.

Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje výběr nabídky: č. 4: firma AGROM – KJ, s.r.o., U Sirkárny
250/1, 370 01 České Budějovice, IČ: 25174495, nabídková cena včetně DPH 336.376,37 Kč.
4) Na vědomí – rozpočtové opatření č. 15/2019
Zastupitelstvu obce Lipovice bere na vědomí rozpočtové opatření č.15/2019
5) Projednání – stanovení výše odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva obce s účinností od
1.2.2020 /viz novela Nařízení vlády č.318/20017 Sb./
a) Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce Lipovice v souladu s §72 odst.2 a §84 odst.2 písm.n) zákona o obcích stanoví
odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce bez dalších funkcí ve výši 1.289
Kč za měsíc. Odměna bude poskytována od 1.2.2020. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný
mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě
budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení
do příslušné funkce.

Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Lipovice v souladu s §72 odst.2 a §84 odst.2 písm.n) zákona o obcích stanoví
odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce bez dalších funkcí ve výši 1.289
Kč za měsíc. Odměna bude poskytována od 1.2.2020. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný
mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné
funkce.
b) Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce Lipovice v souladu s §72 odst.2 a §84 odst.2 písm.n) zákona o obcích stanoví
odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 6.600
Kč za měsíc. Odměna bude poskytována od 1.2.2020. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.
4

Strana 5 (celkem 6) „zápis ze zastupitelstva obce Lipovice“

Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Lipovice v souladu s §72 odst.2 a §84 odst.2 písm.n) zákona o obcích stanoví
odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 6.600
Kč za měsíc. Odměna bude poskytována od 1.2.2020. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.
c) Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce Lipovice v souladu s §72 odst.2 a §84 odst.2 písm.n) zákona o obcích stanoví
odměnu za výkon funkce předsedy finančního/kontrolního výboru zastupitelstva ve výši 2.577 Kč
za měsíc. Odměna bude poskytována od 1.2.2020. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.

Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Lipovice v souladu s §72 odst.2 a §84 odst.2 písm.n) zákona o obcích stanoví
odměnu za výkon funkce předsedy finančního/kontrolního výboru zastupitelstva ve výši 2.577 Kč
za měsíc. Odměna bude poskytována od 1.2.2020. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.
d) Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce Lipovice v souladu s §72 odst.2 a §84 odst.2 písm.n) zákona o obcích stanoví
odměnu za výkon člena finančního/kontrolního výboru zastupitelstva ve výši 2.148 Kč za měsíc.
Odměna bude poskytována od 1.2.2020. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí
bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.

Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Lipovice v souladu s §72 odst.2 a §84 odst.2 písm.n) zákona o obcích stanoví
odměnu za výkon člena finančního/kontrolního výboru zastupitelstva ve výši 2.148 Kč za měsíc.
Odměna bude poskytována od 1.2.2020. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí
bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.
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e) Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce Lipovice v souladu s §77 odst.3 zákona o obcích stanoví, že při souběhu výkonu
několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon
funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.

Hlasování:
PRO:

PROTI:

7

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Lipovice v souladu s §77 odst.3 zákona o obcích stanoví, že při souběhu výkonu
několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon
funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.
Termín dalšího zasedání zastupitelstva nebyl stanoven. Informace o konání následujícího
zastupitelstva bude zveřejněna v zákonem stanovené lhůtě na úřední desce obce Lipovice.
V Lipovicích dne 28. ledna 2020.
Zapsal:

Veronika PAVLÍKOVÁ

Ověřovatelé zápisu:

Jiří WEBER
Jan TOMAN

Starostka:

Ing. Anna PÍCHOVÁ
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