OBEC LIPOVICE
Lipovice 44, 384 22 Vlachovo Březí

ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 18. května 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:
Přítomní občané:
Spolky, sdružení:
Omluven:
Konstatování:

Ing. Anna Píchová, Jiří Weber, Eduard Šejna, Veronika Pavlíková, Jan Pikl,
0
0
Jan Toman, Simona Carvanová
Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.

PROGRAM:
1)

Zahájení

2)

Navržení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu

3)

Projednání – vyhodnocení výběrového řízení /výzvy k podání nabídky na plnění zakázky
malého rozsahu/ - pro projekt: „Lipovice – kabel VO, ZD“

4)

Projednání – záměr na prodej movitého majetku ve vlastnictví obce – 2 x plastová okna

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

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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Hlasování
PRO:

5

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 – Rozhodnutí KÚ Jihočeského kraje o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění
dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období 1.10.2017.-31.1.2018 ve výši 173.249 Kč
- na vědomí – protokol č. 30937/2020 ze dne 28.4.2020 (zkouška pitná voda Lipovice) a protokol č.
30936/2020 ze dne 28.4.2020 (zkouška pitná voda Konopiště)
- na vědomí – zahájení řízení o vydán Změny č. 1 Územního plánu Dub u Prachatic + pozvánka k
veřejnému projednání návrhu změny územního plánu
- na vědomí – rozpočtové opatření č.5/2020
- projednání – Provozní řád pro společenské místnosti Obce Lipovice v objektu občanské
vybavenosti Lipovice čp.44

Hlasování
PRO:

5

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Program zasedání zastupitelstva včetně jeho doplnění byl schválen.
Schválení zápisu zastupitelstva obce Lipovice ze dne 29. 4. 2020
Zastupitelstvu obce byl předložen zápisu z předchozího zastupitelstva obce. Určení
ověřovatelé ověřili zápis z předchozího jednání zastupitelstva dne 29.4.2020, námitky proti zápisu
nebyly vzneseny.
Hlasování o schválení předešlého zápisu ze zastupitelstva:
PRO:

5

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zápis z předchozího zasedání zastupitelstva se pokládá za schválený.
3. Projednání – vyhodnocení výběrového řízení /výzvy k podání nabídky na plnění zakázky
malého rozsahu/ - pro projekt: „Lipovice – kabel VO, ZD“
Zastupitelstvo obce Lipovice na svém zasedání dne 29.4.2020 schválilo zadání výběrového

řízení/výzvy k podání nabídky na plnění zakázky malého rozsahu pro projekt: „Lipovice – kabel
V.O., ZD.“

Obec Lipovice ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., veřejných zakázkách v platném znění vyhlásila
zakázku malého rozsahu „Lipovice – kabel V.O., ZD.“
2

Strana 3 (celkem 5) „zápis ze zastupitelstva obce Lipovice“

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledkem vyhodnocení nabídek zadávacího řízení /zakázka
malého rozsahu/ - projekt „Lipovice – kabel V.O., ZD.“
Obec Lipovice obdržela celkem 1 nabídku:
Nabídka č.1
Firma: Jaroslav Pokorný
Sídlo: Kozinova 191, 384 22 Vlachovo Březí
IČ: 41937732
Nabídková cena včetně DPH: 430.711 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 – Jiří Weber, Eduard
Šejna, Ing. Anna Píchová/ hodnocení všech aspektů nabídky.
Po zhodnocení nabídky byl ustanovenou komisí podán návrh na výběr nabídky: č. 1: Firma: Jaroslav
Pokorný sídlo: Kozinova 191, IČ: 41937732, nabídková cena včetně DPH: 430.711 Kč
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje výběr nabídky: č. 1: Jaroslav Pokorný sídlo: Kozinova 191,
IČ: 41937732, nabídková cena včetně DPH: 430.711 Kč

Hlasování:
PRO:

5

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje výběr nabídky: č. 1: Jaroslav Pokorný sídlo: Kozinova 191,
IČ: 41937732, nabídková cena včetně DPH: 430.711 Kč
4) Projednání – záměr na prodej movitého majetku ve vlastnictví obce – 2 x plastová okna
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem na zveřejnění záměru na prodej movitého majetku,
konkrétně se jedná o 2 x plastové okno (výměna v budově OÚ Lipovice 44 - použité), rozměry 550
mm x 1200 mm
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru na prodej movitého majetku – 2 x plastové okno
(výměna v budově OÚ Lipovice 44 - použité), rozměry 550 mm x 1200 mm. Záměr bude zveřejněn
po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, aby se
k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Předložené nabídky zastupitelstvo obce
projedná na nejbližším zasedání zastupitelstva.
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Hlasování:
PRO:

5

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru na prodej movitého majetku – 2 x plastové okno
(výměna v budově OÚ Lipovice 44 - použité), rozměry 550 mm x 1200 mm. Záměr bude zveřejněn
po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, aby se
k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Předložené nabídky zastupitelstvo obce
projedná na nejbližším zasedání zastupitelstva.
5) Na vědomí - Rozhodnutí KÚ Jihočeského kraje o poskytnutí finančního příspěvku na
zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období 1.10.2017 - 31.1.2018 ve výši
173.249 Kč
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s Rozhodnutím KÚ Jihočeského kraje č.j. 1443/LP/2019-K103
ze dne 21.4.2020 o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v
lesích za období 1.10.2017 - 31.1.2018 ve výši 173.249 Kč.
Příspěvek byl poskytnut ve 100% výši dle podané žádosti Obce Lipovice.
Zastupitelstvo obce bere uvedené informace na vědomí.
6) Na vědomí – protokol č. 30937/2020 ze dne 28.4.2020 (zkouška pitná voda Lipovice) a
protokol č. 30936/2020 ze dne 28.4.2020 (zkouška pitná voda Konopiště)
Zastupitelstvo obce bere na vědomí protokol č. 30937/2020 ze dne 28.4.2020 (zkouška pitná voda
Lipovice) a protokol č. 30936/2020 ze dne 28.4.2020 (zkouška pitná voda Konopiště)
7) Na vědomí – zahájení řízení o vydán Změny č. 1 Územního plánu Dub u Prachatic +
pozvánka k veřejnému projednání návrhu změny územního plánu
Zastupitelstvo obce Lipovice bylo seznámeno s informací Měú Prachatice o zahájení řízení o vydání
Změny č. 1 Územního plánu Dub u Prachatic. Zároveň bylo informováno o termínu veřejného
projednání návrhu změny územního plánu – 18.6.2020 od 09.00 hod.
Zastupitelstvo bere uvedené informace na vědomí.
8) Na vědomí – rozpočtové opatření č. 5/2020
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2020.
9) Projednání – Provozní řád pro společenské místnosti Obce Lipovice v objektu občanské
vybavenosti Lipovice čp.44
Zastupitelstvu obce Lipovice byl předložen návrh na projednání aktualizovaného Provozního řádu
pro společenskou místnost v objektu občanské vybavenosti Lipovice čp.44.
4
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Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce schvaluje Provozní řád - společenské místnosti Obce Lipovice - objekt občanské
vybavenosti Lipovice čp.44.
Hlasování:
5
PRO:
Usnesení:

PROTI:

0

Zastupitelstvo obce schvaluje Provozní řád občanské vybavenosti Lipovice čp.44.

Zdržel se:

0

společenské místnosti Obce Lipovice - objekt

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 18. května 2020.
Zapsal:

Veronika PAVLÍKOVÁ

Ověřovatelé zápisu:

Jiří WEBER
Eduard ŠEJNA

Starostka:

Ing. Anna PÍCHOVÁ
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