OBEC LIPOVICE
Lipovice 44, 384 22 Vlachovo Březí

ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 29. dubna 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 – zadání výběrového řízení /výzvy k podání nabídky na plnění zakázky malého
rozsahu/ - pro projekt: „Lipovice – kabel VO, ZD“

4)

Projednání – poskytnutí finančního daru – STROOM DUB o.p.s, Dub 26

5)

Na vědomí – rozpočtové opatření č.3/2020

6)

Na vědomí – rozpočtové opatření č. 4/2020

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
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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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.
Byl vznesen návrh na doplnění programu:
- na vědomí – územní souhlas - „Stavba domovní ČOV pro novostavbu rodinného domu „
Jan Kašper, Lucie Kašparová
-na vědomí – územní souhlas - „Stavba domovní ČOV pro novostavbu rodinného domu „
Miroslav Hraše, Michaela Květoňová
- na vědomí – územní rozhodnutí – umístění stavby „Lipovice – kabel V.O, ZD“
- na vědomí – informace o práci obecní knihovny za rok 2019
- projednání - projednání inventarizační zprávy za rok 2019
- na vědomí – zrušení soutěže „Vesnice roku 2020“ v Programu obnovy venkova
- projednání - Žádost o souhlas vlastníka se stavebním záměrem – stavba „Žabrakov –
kabel NN, Korbel“
- projednání – Smlouva č. 1030056178/010 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – E.ON.
Distribuce , a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
- projednání – kalkulace cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2020
- na vědomí – Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů
za kalendářní rok 2019

Hlasování
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Program zasedání zastupitelstva včetně jeho doplnění byl schválen.
Schválení zápisu zastupitelstva obce Lipovice ze dne 11. 3. 2020
Zastupitelstvu obce byl předložen zápisu z předchozího zastupitelstva obce. Určení
ověřovatelé ověřili zápis z předchozího jednání zastupitelstva dne 11.3.2020, námitky proti zápisu
nebyly vzneseny.
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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 –zadání výběrového řízení /výzvy k podání nabídky na plnění zakázky malého
rozsahu/ - pro projekt: „Lipovice – kabel VO, ZD“
Zastupitelstvu obce Lipovice byl předložen návrh na zadání výběrového řízení/výzvy k podání
nabídky na plnění zakázky malého rozsahu pro projekt: „Lipovice – kabel V.O., ZD.“
Termíny: zveřejnění výzvy 30.4.2020, lhůta pro podání nabídek 15.5.2020 v 17.00 hod. podpis
smlouvy do 31.5.2020, realizace /předání a převzetí díla/ do 31.08.2020.
Předpokládaná hodnota: 430.000 Kč včetně DPH.
Firmy navržené k oslovení:
Jaroslav Pokorný, Kozinova 191, 384 22 Vlachovo Březí, IČ: 41937732
OTO ELEKTRO s.r.o., Kolovratská 58/1, Praha 10 – Strašnice, IČ: 26502305
Milan Stehlík, Na Sadech 383, 384 02 Lhenice, IČ:4 7214708

Výběrová /hodnotící/ komise:
Jiří Weber, Lipovice 39 - předseda komise
Eduard Šejna
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: „Lipovice - kabel V.O., ZD“ dle předloženého návrhu.

Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje zadání výběrového řízení/výzvy k podání nabídky na plnění
zakázky malého rozsahu pro projekt: „Lipovice - kabel V.O., ZD“ dle předloženého návrhu.
4) Projednání – poskytnutí finančního daru – STROOM DUB o.p.s, Dub 26
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem na poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč pro
rok 2020 pro centrum sociálních služeb STROOM DUB o.p.s., Dub 26, 384 25 Dub u Prachatic.
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Centrum v době nouzového stavu vyhlášeného v březnu 2020 šilo látkové roušky, které darovalo
zdarma obci Lipovice. Obecní úřad poté distribuoval poskytnuté roušky občanům obce Lipovice.
Centrum poskytuje lidem se zdravotním postižením pomoc a podporu, kterou potřebují pro
plnohodnotný život. Pořádají zájmové akce, provozují sociálně terapeutické dílny, vedou různé
kroužky.
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje poskytnutí finančního daru pro centrum sociálních služeb
STROOM DUB o.p.s., Dub 26, 384 25 Dub u Prachatic pro rok 2020 ve výši 5.000 Kč.
Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje poskytnutí finančního daru pro centrum sociálních služeb
STROOM DUB o.p.s., Dub 26, 384 25 Dub u Prachatic pro rok 2020 ve výši 5.000 Kč.
5) Na vědomí – rozpočtové opatření č.3/2020
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2020.
6) Na vědomí – rozpočtové opatření č.4/2020
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2020
7) Na vědomí – územní souhlas - „Stavba domovní ČOV pro novostavbu rodinného domu „
Jan Kašper, Lucie Kašparová
Zastupitelstvo obce bere na vědomí územní souhlas č.j. MUPt/13087/2020 ze dne 27.4.2020 vydaný
Měú Prachatice - Stavba domovní ČOV pro novostavbu rodinného domu (Jan Kašper, Lucie
Kašparová) na pozemkové parcele KN č.505/3, k.ú. Lipovice.
8) Na vědomí – územní souhlas - „Stavba domovní ČOV pro novostavbu rodinného domu „
Miroslav Hraše, Michaela Květoňová
Zastupitelstvo obce bere na vědomí územní souhlas č.j. MUPt/13124/2020 ze dne 27.4.2020 vydaný
Měú Prachatice – Stavba domovní ČOV pro novostavbu rodinného domu (Miroslav Hraše,
Michaela Květoňová) na pozemkové parcele KN č. 505/2, 630 v k.ú. Lipovice.
9) Na vědomí – územní rozhodnutí – umístění stavby „Lipovice – kabel V.O, ZD“
Zastupitelstvo obce bere na vědomí územní rozhodnutí – umístění stavby „Lipovice – kabel V.O.,
ZD“ žadatel Obec Lipovice, č.j. MUPt/12472/2020 ze dne 21.4.2020 vydané Měú Prachatice.
10)

Na vědomí – informace o práci obecní knihovny za rok 2019

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s prací Obecní knihovny Lipovice za rok 2019, respektive se
zprávou Městské knihovny Prachatice.
4
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V roce 2019 bylo do Obecní knihovny Lipovice zapůjčeno z Městské knihovny Prachatice celkem
144 svazků v hodnotě 35.127 Kč. Došlo sice ke snížení návštěvníků a výpůjček, avšak knihovnice,
paní Jaroslava Weberová se snaží tento proces zvrátit aktivním vyzvedáváním výměnných souborů
knih a objednáváním konkrétních knížek. Zároveň aktivně spolupracuje s Regionálním střediskem
Městské knihovny Prachatice.
Zastupitelstvo obce bere uvedené informace na vědomí.
11)

Projednání inventarizační zprávy za rok 2019

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledky inventarizace za rok 2019 a s inventarizační zprávou
za rok 2019. Nebyly zjištěny rozdíly.
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce schvaluje inventarizační zprávu za rok 2019.

Hlasování:
7
PRO:
Usnesení:

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Zastupitelstvo obce schvaluje inventarizační zprávu za rok 2019.
12)

Na vědomí – zrušení soutěže „Vesnice roku 2020“ v Programu obnovy venkova

Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že vyhlašovatelé soutěže rozhodli ke dni .4.2020 o
zrušení soutěže „Vesnice roku 2020“.
13)

Projednání - Žádost o souhlas vlastníka se stavebním záměrem – stavba „Žabrakov –

kabel NN, Korbel“
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí o souhlas vlastníka se stavebním záměrem – stavba
„Žabrakov – kabel NN, Korbel“ ze dne 28.4.2020 podanou společností ELEKTROINVEST
STRAKONICE s.r.o., Strakonice. Jedná se o stavbu, která řeší náhradu vzdušného venkovního
vedení nízkého napětí zemním kabelovým vedením NN. Stávající objekty budou přepojeny na tento
nově pokládaný zemní kabel NN. Pokládka zemního kabelu NN řeší zároveň připojení nového
odběrného místa na distribuční síť na základě podané žádosti o připojení. Po přepojení stávajících
odběrů dojde k demontáži. venkovního vedení NN včetně podpěrných bodů.
Pokládka nového zemního kabelového vedení NN se bude dotýkat pozemku p.č. 378/13, k.ú.
Lipovice ve vlastnictví Obce Lipovice.
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce Lipovice souhlasí se stavebním záměrem – stavba „Žabrakov – kabel NN,
Korbel“ dle podané žádosti ze dne 28.42020 společností ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o.
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Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Lipovice souhlasí se stavebním záměrem – stavba „Žabrakov – kabel NN,
Korbel“ dle podané žádosti ze dne 28.42020 společností ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o.
14) Projednání – Smlouva č. 1030056178/010 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene –
E.ON. Distribuce , a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem Smlouvy č. 1030056178/010o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene, žadatel E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České
Budějovice .
Předmětem smlouvy je sjednání závazku obou smluvních stran uzavřít nejpozději do 12 měsíců od
správního rozhodnutí, tj. nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí nebo vydání kolaudačního
souhlasu, případně od dokončení – resp. Převzetí dokončené stavby smlouvu o zřízení věcného
břemene, nejpozději však do pěti let o uzavření této smlouvy. Věcné břemeno bude svou povahou
osobní služebnosti energetického vedení zřízenou ve prospěch budoucí oprávněné (E.ON. Distribuce
, a.s.) jako PDS. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena za účelem umístění distribuční
soustavy – zemní kabelové vedení NN na pozemku p.č.378/13, k.ú. Lipovice, jehož výlučným
vlastníkem je Obec Lipovice. Budoucí oprávněná bude na pozemku realizovat stavbu s názvem
„Žabrakov – kabel NN, Korbel“. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně a to za jednorázovou
náhradu v celkové výši 1.000 Kč.
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce Lipovice souhlasí s uzavřením Smlouvy č. 1030056178/010 o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene se společností E.ON. Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01
České Budějovice, IČ: 28085400 dle předloženého návrhu. Pověřuje starostku Ing. Annu Píchovou
jejím uzavřením.

Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Lipovice souhlasí s uzavřením Smlouvy č. 1030056178/010 o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene se společností E.ON. Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01
České Budějovice, IČ: 28085400 dle předloženého návrhu. Pověřuje starostku Ing. Annu Píchovou
jejím uzavřením.
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16) Projednání – kalkulace cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2020
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s kalkulací cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok
2020 tj. s výsledkem kalkulace pro rok 2020.
Ceny jsou kalkulovány ve stejné výši, jako byly schváleny zastupitelstvem obce dne
16.12.2019.
Kalkulace bude zveřejněna na úřední desce obce Lipovice. Zároveň bude k dispozici k nahlédnutí na
OÚ Lipovice v úředních hodinách.
Zastupitelstvo nemá výhrady k předložené kalkulaci.
Návrh k hlasování
Zastupitelstvo obce schvaluje kalkulaci cen pro vodné a stočné pro rok 2020 a ponechává
v platnosti ceny schválené zastupitelstvem obce dne 16.12.2019.

Hlasování:
7
PRO:
Usnesení:

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Zastupitelstvo obce schvaluje kalkulaci cen pro vodné a stočné pro rok 2020 a ponechává
v platnosti ceny schválené zastupitelstvem obce dne 16.12.2019.
17) na vědomí – Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových
předpisů za kalendářní rok 2019.
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s Porovnáním všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné
podle cenových předpisů pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019.
Zastupitelstvo bere uvedenou informaci na vědomí.

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 29. dubna 2020.
Zapsal:

Veronika PAVLÍKOVÁ

Ověřovatelé zápisu:

Jiří WEBER
Eduard ŠEJNA

Starostka:

Ing. Anna PÍCHOVÁ
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