OBEC LIPOVICE
Lipovice 44, 384 22 Vlachovo Březí

ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 11. března 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
Přítomní občané:
0
Spolky, sdružení:
0
Omluven:
Jan Toman
Konstatování:
Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
PROGRAM:
1)

Zahájení

2)

Navržení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu

3)

Projednání – stanovení ceny pro samovýrobu dřeva a pro prodej palivového dřeva obce
Lipovice

4)

Projednání – návrh dotačního programu obce Lipovice Domácí čističky odpadních vod

5)

Na vědomí – lesní hospodářství bilance 2019

6)

Projednání – odborný zástupce pro provozování vodovodu a kanalizace obce Lipovice

7)

Projednání – žádost o povolení sjezdu – p.č. 505/2, k.ú. Lipovice – žadatel Miroslav Hraše a
Michaela Květoňová

8)

Projednání – žádost o povolení sjezdu – p.č. 505/3, k.ú. Lipovice – žadatel Jan Kašper a Lucie
Kašparová

9)

Projednání - účast v soutěži Vesnice roku 2020

10)

Projednání – Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 14.5.2014 na poskytování technické
podpory geografického informačního systému MISYS – GEOPLAN Prachatice s.r.o.

11)

Projednání – OZV č. 1/2020 obce Lipovice o místním poplatku z pobytu

12)

Na vědomí – rozpočtové opatření č.1/2020

13)

Na vědomí – rozpočtové opatření č. 2/2020

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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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:

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.
Byl vznesen návrh na doplnění programu:
- na vědomí – rozpočtové opatření č. 3/2020
- projednání – žádost o finanční příspěvek – Linka bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8
- projednání – žádost o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci Dotačních programů
Jihočeského kraje pro rok 2020 – Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí
Jihočeského kraje
Hlasování
PRO:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Program zasedání zastupitelstva včetně jeho doplnění byl schválen.
Schválení zápisu zastupitelstva obce Lipovice ze dne 28. 1. 2020
Zastupitelstvu obce byl předložen zápisu z předchozího zastupitelstva obce. Určení
ověřovatelé ověřili zápis z předchozího jednání zastupitelstva dne 28.1.2020, námitky proti zápisu
nebyly vzneseny.
Hlasování o schválení předešlého zápisu ze zastupitelstva:
PRO:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

0
2
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Usnesení: Zápis z předchozího zasedání zastupitelstva se pokládá za schválený.
3. Projednání – stanovení ceny pro samovýrobu dřeva a pro prodej palivového dřeva obce
Lipovice
V souvislosti s vývojem cen na trhu dřeva byl zastupitelstvu obce předložen návrh na úpravu ceníku
pro samovýrobu a pro prodej palivového dřeva obce Lipovice.
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje tyto ceny pro samovýrobu dřeva a pro prodej palivového
dřeva:
* cena pro samovýrobu dřeva činí 50 Kč/ 1 prm
* cena pro prodej palivového dřeva – zpracovaného v metrech činí 355 Kč/1 prm bez dopravy
* cena palivového dřeva v délce činí 155 Kč/1 prm
Ceny jsou platné od 12.3.2020.
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje tyto ceny pro samovýrobu dřeva a pro prodej palivového
dřeva:
* cena pro samovýrobu dřeva činí 50 Kč/ 1 prm
* cena pro prodej palivového dřeva – zpracovaného v metrech činí 355 Kč/1 prm bez dopravy
* cena palivového dřeva v délce činí 155 Kč/1 prm
Ceny jsou platné od 12.3.2020.

Hlasování:
PRO:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje tyto ceny pro samovýrobu dřeva a pro prodej palivového
dřeva:
* cena pro samovýrobu dřeva činí 50 Kč/ 1 prm
* cena pro prodej palivového dřeva – zpracovaného v metrech činí 355 Kč/1 prm bez dopravy
* cena palivového dřeva v délce činí 155 Kč/1 prm
Ceny jsou platné od 12.3.2020.
4) Projednání – návrh dotačního programu obce Lipovice Domácí čističky odpadních vod
3
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Zastupitelstvo obce projednalo možnost vytvořit dotační program obce Lipovice na podporu
výstavby domovních čističek odpadu. Dotační program by podpořil obyvatele obce, vlastníky
nemovitostí v obci vybudovat domácí čističku odpadních vod.
Zastupitelstvo obce bere tuto možnost na vědomí, nebyl podán žádný návrh k hlasování.
Na následujícím zasedání zastupitelstva bude projednán konkrétní návrh dotačního programu.
5) Na vědomí – lesní hospodářství bilance 2019
Zastupitelstvo obce bere na vědomí bilanci lesního hospodářství za rok 2019. Příjmy činily 337.751
Kč, výdaje 625.435 Kč, rozdíl činí – 287.684 Kč. Záporný výsledek je důsledkem kůrovcové
kalamity. Klesají výkupní ceny dřeva. Dochází k neplánované těžbě, se kterou jsou spojené další
náklady (zalesnění, oplocenky). Výkupní ceny dřeva nepokrývají vynaložené náklady.
Obec Lipovice požádala o příspěvky, dotace na kompenzaci nákladů:
1) žádost o dotaci – Jihočeský kraj – zřizování nových oplocenek – požádáno o 42.800 Kč (02/2020)
2) žádost o finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity – MZE- požádáno o 173.249
Kč (12/2019)
3) žádost o poskytnutí finančního příspěvku na zalesnění – MZE – požádáno 212.600 Kč (03/2020)
4) žádost o poskytnutí finančního příspěvku na ekologické a k přírodě šetrné technologie při
hospodaření v lese (přibližování dřeva koněm) – MZE – 24.910 Kč (03/2020)
6) Projednání – odborný zástupce pro provozování vodovodu a kanalizace obce Lipovice
Zastupitelstvo obce byl předložen návrh:
a) ukončit dohodou ke dni 31.3.2020 Smlouvu na obstarání dílčích provozních činností spojených s
provozem vodovodu a kanalizace ze dne 20.6.2015 uzavřenou s Ing. Martinem Sellnerem,
b) od 1.4.2020 ustanovit i nadále odborným zástupcem provozovatele (a vlastníka) vodovodu a
kanalizace dle zákona - viz par. 6 zákona o vodovodech a kanalizacích Ing. Martina Sellnera,
- odborný zástupce zajišťuje pro vlastníka vodovodu a kanalizace dle zákona potřebnou kvalifikaci
na provozování, správu a rozvoj vodovodů nebo kanalizací
- Ing. Martin Sellner splňuje potřebnou kvalifikaci na provozování, správu a rozvoj vodovodů nebo
kanalizací, zároveň dosud bezchybně plnil své povinnosti plynoucí ze Smlouvy na obstarání dílčích
provozních činností spojených s provozem vodovodu a kanalizace ze dne 20.6.2015
c) uzavření Smlouvy o poskytování odborného zástupce provozovatele v oblasti provozování
vodovodu a kanalizace s Ing. Ing. Martinem Sellnerem,
, s účinností od 1.4.2020.
- zastupitelstvu byl zároveň předložen návrh smlouvy o vykonávání této činnosti pro obec,
navrhovaná odměna za výkon činnosti činí 400 Kč/měsíčně
a) Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce schvaluje ukončení Smlouvy na obstarání dílčích provozních činností spojených
s provozem vodovodu a kanalizace ze dne 20.6.2015 uzavřenou s Ing. Martinem Sellnerem,
4
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. dohodou ke dni 31.3.2020.

Hlasování:
PRO:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje ukončení Smlouvy na obstarání dílčích provozních činností spojených
s provozem vodovodu a kanalizace ze dne 20.6.2015 uzavřenou s Ing. Martinem Sellnerem,
dohodou ke dni 31.3.2020.
b) Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce schvaluje ustanovit od 1.4.2020 odborným zástupcem provozovatele (a
vlastníka) vodovodu a kanalizace dle zákona - viz par. 6 zákona o vodovodech a kanalizacích Ing.
Martina Sellnera,
.

Hlasování:
PRO:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje ustanovit od 1.4.2020 odborným zástupcem provozovatele (a
vlastníka) vodovodu a kanalizace dle zákona - viz par. 6 zákona o vodovodech a kanalizacích Ing.
Martina Sellnera,
c) Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování odborného zástupce provozovatele v
oblasti provozování vodovodu a kanalizace s Ing. Ing. Martinem Sellnerem,
, s účinností od 1.4.2020, dle předloženého návrhu.
Pověřuje starostku Ing. Annu Píchovou jejím uzavřením.

Hlasování:
PRO:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování odborného zástupce provozovatele v
5
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oblasti provozování vodovodu a kanalizace s Ing. Ing. Martinem Sellnerem,
, s účinností od 1.4.2020, dle předloženého návrhu.
Pověřuje starostku Ing. Annu Píchovou jejím uzavřením.
7) Projednání – žádost o povolení sjezdu – p.č. 505/2, k.ú. Lipovice – žadatel Miroslav Hraše a
Michaela Květoňová
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí p. Miroslava Hrašeho a Michaely Květoňové ze dne
12.2.2020, jedná se o žádost o povolení sjezdu – pozemek p.č. 505/2, k.ú. Lipovice. Žadatel žádá o
vyjádření ohledně povolení sjezdu ze svého pozemku na místní komunikaci p.č.630, k.ú. Lipovice,
která je ve vlastnictví obce Lipovice. Žadatel žádá o stavební povolení na stavbu RD na p.č. 505/2,
k.ú. Lipovice. Komunikace – p.č.630, k.ú. Lipovice je přístupovou cestou.
Návrh k hlasování:
Obec Lipovice jako vlastník dotčené pozemní komunikace p.č.630, k.ú. Lipovice souhlasí se
zřízením sjezdu z p.č. 505/2, k.ú. Lipovice za účelem připojení nemovitosti k místní komunikaci,
k zajíždění a sjíždění vozidel.

Hlasování:
PRO:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Obec Lipovice jako vlastník dotčené pozemní komunikace p.č.630, k.ú. Lipovice souhlasí se
zřízením sjezdu z p.č. 505/2, k.ú. Lipovice za účelem připojení nemovitosti k místní komunikaci,
k zajíždění a sjíždění vozidel.
8) Projednání – žádost o povolení sjezdu – p.č. 505/3, k.ú. Lipovice – žadatel Jan Kašper a
Lucie Kašparová
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí p. Jana Kašpera a Lucie Kašparové ze dne
12.2.2020, jedná se o žádost o povolení sjezdu – pozemek p.č. 505/3, k.ú. Lipovice. Žadatel žádá o
vyjádření ohledně povolení sjezdu ze svého pozemku na místní komunikaci p.č. 630, k.ú. Lipovice,
která je ve vlastnictví obce Lipovice. Žadatel žádá o stavební povolení na stavbu RD na p.č. 505/3,
k.ú. Lipovice. Komunikace – p.č.630, k.ú. Lipovice je přístupovou cestou.
Návrh k hlasování:
Obec Lipovice jako vlastník dotčené pozemní komunikace p.č. 630, k.ú. Lipovice souhlasí se
zřízením sjezdu z p.č. 505/3, k.ú. Lipovice za účelem připojení nemovitosti k místní komunikaci,
6
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k zajíždění a sjíždění vozidel.

Hlasování:
PRO:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Obec Lipovice jako vlastník dotčené pozemní komunikace p.č. 630, k.ú. Lipovice souhlasí se
zřízením sjezdu z p.č. 505/3, k.ú. Lipovice za účelem připojení nemovitosti k místní komunikaci,
k zajíždění a sjíždění vozidel.
9) Projednání - účast v soutěži Vesnice roku 2020
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem zúčastnit se soutěže Vesnice roku 2020 v Programu
obnovy venkova, kterou vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo zemědělství,
Spolek pro obnovu venkova ČR a Svaz měst a obcí ČR. Zároveň bylo seznámeno s podmínkami
soutěže.
Cílem soutěže je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova.
Přihláška se podává do 30.4.2020. Registrační poplatek činí 2 Kč za každého občana.
Pro oceněné obce jsou připravené finanční odměny, formou dotace z Ministerstva pro místní rozvoj
ČR, Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí.
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje účast obce Lipovice v soutěži Vesnice roku 2020 v
Programu obnovy venkova, kterou vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo
zemědělství, Spolek pro obnovu venkova ČR a Svaz měst a obcí ČR.

Hlasování:
PRO:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje účast obce Lipovice v soutěži Vesnice roku 2020 v
Programu obnovy venkova, kterou vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo
zemědělství, Spolek pro obnovu venkova ČR a Svaz měst a obcí ČR.
7
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10)

Projednání – Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 14.5.2014 na poskytování technické
podpory geografického informačního systému MISYS – GEOPLAN Prachatice s.r.o.

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 14.5.2014 na
poskytování technické podpory geografického informačního systému MISYS uzavřenou s firmou
GEOPLAN Prachatice s.r.o., Družstevní 92, 383 01 Prachatice, IČ: 25163876.
Dodatek řeší změnu ceny v bodě V.b – celková cena za velký aktualizační cyklus 1 x ročně, paušální
cena za rok 3.800 Kč, celková cena za malý aktualizační cyklus 1 x ročně, paušální cena za rok
2.200 Kč.
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 14.5.2014 na
poskytování technické podpory geografického informačního systému MISYS, zhotovitel
GEOPLAN Prachatice s.r.o., Družstevní 92, 383 01 Prachatice, IČ: 25163876. Pověřuje starostku
Ing. Annu Píchovou jeho uzavřením.

Hlasování:
PRO:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 14.5.2014 na
poskytování technické podpory geografického informačního systému MISYS, zhotovitel
GEOPLAN Prachatice s.r.o., Družstevní 92, 383 01 Prachatice, IČ: 25163876. Pověřuje starostku
Ing. Annu Píchovou jeho uzavřením.
11)

Projednání – OZV č. 1/2020 obce Lipovice o místním poplatku z pobytu

Zastupitelstvu obce byl v souladu s jednacím řádem předložen ke schválení návrh na OZV č. 1/2020
obce Lipovice o místním poplatku z pobytu.

Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce schvaluje OZV č. 1/2020 obce Lipovice o místním poplatku z pobytu.

Hlasování:
PRO:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje OZV č. 1/2020 obce Lipovice o místním poplatku z pobytu.
8
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12)

Na vědomí – rozpočtové opatření č.1/2020

Zastupitelstvo obce Lipovice bere na vědomí rozpočtové opatření č.1/2020.
13)

Na vědomí – rozpočtové opatření č. 2/2020

Zastupitelstvo obce Lipovice bere na vědomí rozpočtové opatření č.2/2020.
14)

Na vědomí – rozpočtové opatření č. 3/2020

Zastupitelstvo obce Lipovice bere na vědomí rozpočtové opatření č.3/2020.
15) Projednání – žádost o finanční příspěvek – Linka bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí o finanční příspěvek ve výši 2.000 Kč, žadatel Linka
bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8, žádost ze dne 5.3.2020.
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce zamítá poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.000 Kč – žadatel Linka
bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8, žádost ze dne 5.3.2020.

Hlasování:
PRO:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce zamítá poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.000 Kč – žadatel Linka
bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8, žádost ze dne 5.3.2020.
16) Projednání – žádost o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci Dotačních programů
Jihočeského kraje pro rok 2020 – Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů
obcí Jihočeského kraje
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem podat žádost o poskytnutí dotace Jihočeského kraje
v rámci Dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2020 – Neinvestiční dotace pro jednotky
sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, opatření č.2, podopatření č.4 – ostatní uznatelné
náklady mimo dotace na opravy a údržbu požárních zbrojnic (nákup vybavení) – název projektu:
Pořízení motorové pily pro SDH Lipovice.
Termín podání: 20.3.2020
Požadovaná dotace: 27.300,Celkové náklady: 39.000 Kč
Návrh k hlasování
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci
Dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2020 – Neinvestiční dotace pro jednotky sborů
dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, opatření č.2, podopatření č.4 – ostatní uznatelné
náklady mimo dotace na opravy a údržbu požárních zbrojnic (nákup vybavení) – název projektu:
Pořízení motorové pily pro SDH Lipovice. Zároveň schvaluje realizaci projektu.
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Hlasování:
PRO:

PROTI:

6

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci
Dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2020 – Neinvestiční dotace pro jednotky sborů
dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, opatření č.2, podopatření č.4 – ostatní uznatelné
náklady mimo dotace na opravy a údržbu požárních zbrojnic (nákup vybavení) – název projektu:
Pořízení motorové pily pro SDH Lipovice. Zároveň schvaluje realizaci projektu.
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 11. března 2020.
Zapsal:

Veronika PAVLÍKOVÁ

Ověřovatelé zápisu:

Jiří WEBER
Eduard ŠEJNA

Starostka:

Ing. Anna PÍCHOVÁ
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