OBEC LIPOVICE
Lipovice 44, 384 22 Vlachovo Březí

ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 7. října 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, Eduard Šejna, Veronika Pavlíková, Jan Pikl,
Simona Carvanová
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)

Na vědomí – Oznámení o poskytnutí dotace reg. č. 201/20 DP zřizování nových oplocenek

4)

Projednání – Smlouva o poskytnutí dotace SSDO/OZZL/267/2020 č.reg. 201/2020, Jihočeský
kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice

5)

Na vědomí - Program obnovy venkova Jihočeského kraje pro rok 2021

6)

Projednání – podání žádosti do Programu obnovy venkova Jihočeského kraje pro rok 2021

7)

Projednání – zajištění zimní údržby MK a veřejných prostranství

8)

Projednání – návrh rozpočtu obce Lipovice pro rok 2021 a výhledu rozpočtu obce Lipovice
pro období 2022-2023

9)

Projednání – návrh na složení inventarizační komise a stanovení provedení inventarizace

10)

Na vědomí – Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru – „Lipovice č.p.1 – Tvrz,
obnova fasád tvrze + ohradní zeď na stavební parcele KN č.1/1 v katastrálním území
Lipovice“, vyjádřen k dokumentaci k této akci

11)

Na vědomí – rozpočtové opatření č. 9/2020

12)

Na vědomí – Zápis ze zasedání Valného shromáždění Svazu měst a obcí Jihočeského kraje ze
dne 17.7.2020

13)

Na vědomí – protokol o zkoušce č. 74815/2020 ze dne 26.8.2020 (pitná voda Lipovice) a
protokol o zkoušce č. 74816/2020 ze dne 26.8.2020 (pitná voda Konopiště)

14)

Projednání – Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na zmínění dopadů kůrovcové
kalamity v nestátních lesích za rok 2019

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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15)

Projednání – Nastavení systému shromažďování, sběru a přepravy směsného komunálního
odpadu v obci Lipovice - zadání výběrového řízení /výzvy k podání nabídky na plnění
zakázky malého rozsahu/ - pro projekt: “Zajištění svozu a likvidace směsného komunálního
odpadu v obci Lipovice“

16)

Projednání – Nastavení systému shromažďování, sběru a přepravy směsného komunálního
odpadu v obci Lipovice - zadání výběrového řízení /výzvy k podání nabídky na plnění
zakázky malého rozsahu/ - pro projekt: “Výběr dodavatele pro nákup popelnic na směsný
komunální odpad“

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:
- projednání – Aktualizace strategického rozvojového dokumentu – Seznam plánovaných projektů
akcí obce v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje pro období 2018-2022
- projednání – Spisový řád obce Lipovice
- projednání – záměr na prodej movitého majetku ve vlastnictví obce – velkoformátová dlažba
- projednání – záměr na prodej movitého majetku ve vlastnictví obce – sekací nástavec
- projednání - záměr na prodej movitého majetku ve vlastnictví obce – radlice na sníh
- projednání – Smlouva o dílo na zhotovení obecních symbolů – znaku a vlajky obce Lipovice
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Hlasování
PRO:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Program zasedání zastupitelstva včetně jeho doplnění byl schválen.
Schválení zápisu zastupitelstva obce Lipovice ze dne 26. 8. 2020
Zastupitelstvu obce byl předložen zápisu z předchozího zastupitelstva obce. Určení
ověřovatelé ověřili zápis z předchozího jednání zastupitelstva dne 26.8.2020, námitky proti zápisu
nebyly vzneseny.
Hlasování o schválení předešlého zápisu ze zastupitelstva:
PRO:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zápis z předchozího zasedání zastupitelstva se pokládá za schválený.
3. Na vědomí – Oznámení o poskytnutí dotace reg. č. 201/20 DP zřizování nových oplocenek
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Oznámení o poskytnutí dotace reg.č.201/20 DP zřizování
nových oplocenek. Účelem dotace je poskytnutí peněžních prostředků na zřizování nových oplocenek, žádost podaná obcí Lipovice dne 2.3.2020. Celková výše dotace činí 42.800 Kč. Poskytovatelem je Jihočeský kraj.
4) Projednání – Smlouva o poskytnutí dotace SSDO/OZZL/267/2020 č.reg. 201/2020, Jihočeský
kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace SSDO/OZZL/
267/2020 č.reg. 201/2020, poskytovatel Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice. Účelem dotace je poskytnutí peněžních prostředků na zřizování nových oplocenek, žádost
podaná obcí Lipovice dne 2.3.2020. Celková výše dotace činí 42.800 Kč.
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace SSDO/OZZL/267/2020 č.reg.
201/2020, poskytovatel Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice. Účelem dotace je poskytnutí peněžních prostředků na zřizování nových oplocenek. Celková výše dotace činí
42.800 Kč. Zároveň pověřuje starostku Ing. Annu Píchovou jejím uzavřením.
Hlasování o schválení předešlého zápisu ze zastupitelstva:
PRO:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace SSDO/OZZL/267/2020 č.reg.
201/2020, poskytovatel Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice. Účelem dotace je poskytnutí peněžních prostředků na zřizování nových oplocenek. Celková výše dotace činí
42.800 Kč. Zároveň pověřuje starostku Ing. Annu Píchovou jejím uzavřením.
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5) Na vědomí - Program obnovy venkova Jihočeského kraje pro rok 2021
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s podmínkami Programu obnovy venkova Jihočeského kraje
pro rok 2021. Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
6) Projednání – podání žádosti do Programu obnovy venkova Jihočeského kraje pro rok 2021
Podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2021 – opatření 1:
Dotace na projekt obce – projekt “Žabrakov – kabel VO“.
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje realizaci projektu a podání žádosti o dotaci z Programu
obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2021 – opatření 1:Dotace na projekt obce – projekt
“Žabrakov – kabel VO, ZD“

Hlasování:
PRO:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje realizaci projektu a podání žádosti o dotaci z Programu
obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2021 – opatření 1:Dotace na projekt obce – projekt
“Žabrakov – kabel VO, ZD“.
7) Projednání – zajištění zimní údržby MK a veřejných prostranství
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno nutností zajistit provádění zimní údržby pro nadcházející zimní
období. V minulém období zajišťoval prohrnování sněhu a pluhování Městys Dub, Dub 4,
IČ:00250406. Městys Dub prováděl zimní údržbu na základě Smlouvy o provádění zimní údržby ze
dne 1.12.2015, smluvní cena za 1 hod provedené práce činila 400 Kč/ hod bez DPH. Za stejných
podmínek prováděl Městys Dub údržbu i v minulém roce.
Pro nové období nabízí Městys Dub provádění zimní údržby za stejných podmínek a to na základě
uzavření dodatku k výše uvedené smlouvě s tím, že platnost Smlouvy o provádění zimní údržby ze
dne 1.12.2015 by nově byla na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. S návrhem dodatku
bylo zastupitelstvo obce seznámeno.
Zastupitelstvu obce je předložen návrh uzavřít dodatek č. 5 ke Smlouvě o provádění zimní údržby ze
dne 1.12.2015 a zajistit zimní údržbu místních komunikací a veřejných prostranství v obci Lipovice
ve spolupráci s Městysem Dub, Dub 4, IČ: 00250406.
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce je schvaluje návrh uzavřít dodatek č. 5 ke Smlouvě o provádění zimní údržby ze
dne 1.12.2015 a zajistit zimní údržbu místních komunikací a veřejných prostranství v obci Lipovice
ve spolupráci s Městysem Dub, Dub 4, IČ: 00250406. Pověřuje starostku obce Ing. Annu Píchovou
podpisem dodatku č.5.
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Hlasování:
PRO:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce je schvaluje návrh uzavřít dodatek č. 5 ke Smlouvě o provádění zimní údržby ze
dne 1.12.2015 a zajistit zimní údržbu místních komunikací a veřejných prostranství v obci Lipovice
ve spolupráci s Městysem Dub, Dub 4, IČ: 00250406. Pověřuje starostku obce Ing. Annu Píchovou
podpisem dodatku č.5.
8) Projednání – návrh rozpočtu obce Lipovice pro rok 2021 a výhledu rozpočtu obce Lipovice
pro období 2022-2023
Zastupitelstvu obce bylo seznámeno s předloženým návrhem rozpočtu obce Lipovice pro rok 2021 a
výhledem rozpočtu obce Lipovice pro období 2022-2023. Rozpočet pro rok 2021 je navržen jako
vyrovnaný. Návrh rozpočtu pro rok 2021 a výhled rozpočtu pro období 2022-2023 byl předložen k
připomínkovému řízení.
Zastupitelstvo obce nemá připomínek k předloženému návrhu rozpočtu pro rok 2021 a nemá
připomínek k předloženému návrhu výhledu rozpočtu pro období 2022-2023. Předložené návrhy
budou zveřejněny na úřední desce.
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje návrh rozpočtu pro rok 2021 a nemá připomínek k
předloženému návrhu výhledu rozpočtu pro období 2022-2023. Předložené návrhy budou
zveřejněny na úřední desce.

Hlasování:
6
PRO:
Usnesení:

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje návrh rozpočtu pro rok 2021 a nemá připomínek k
předloženému návrhu výhledu rozpočtu pro období 2022-2023. Předložené návrhy budou
zveřejněny na úřední desce.
9)

Projednání – návrh na složení inventarizační komise a stanovení provedení
inventarizace

Návrh k hlasování:



Složení inventarizační komise pro provedení inventarizace: předseda komise: Simona
Carvanová, členové komise: Jiří Weber, Veronika Pavlíková
Provedení inventarizace s termínem provedení inventarizace 15.12.2020 – 31.1.2021.
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Hlasování:
PRO:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje složení inventarizační komise pro provedení inventarizace:
předseda komise: Simona Carvanová, členové komise: Jiří Weber, Veronika Pavlíková. Současně
schvaluje provedení inventarizace s termínem provedení inventarizace 15.12.2020 – 31.1.2021.
10)
Na vědomí – Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru – „Lipovice č.p.1 –
Tvrz, obnova fasád tvrze + ohradní zeď na stavební parcele KN č.1/1 v katastrálním území
Lipovice“, vyjádření k dokumentaci k této akci
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se Souhlasem s provedením ohlášeného stavebního záměru –
„Lipovice č.p.1 – Tvrz, obnova fasád tvrze + ohradní zeď na stavební parcele KN č.1/1 v
katastrálním území Lipovice“, včetně vyjádření k dokumentaci k této akci.
Zastupitelstvo bere uvedené informace na vědomí.
11)

Na vědomí – rozpočtové opatření č. 9/2020

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.9/2020
12)
Na vědomí – Zápis ze zasedání Valného shromáždění Svazu měst a obcí Jihočeského
kraje ze dne 17.7.2020
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zápis ze zasedání Valného shromáždění Svazu měst a obcí
Jihočeského kraje ze dne 17.7.2020.
13) Na vědomí – protokol o zkoušce č. 74815/2020 ze dne 26.8.2020 (pitná voda Lipovice) a
protokol o zkoušce č. 74816/2020 ze dne 26.8.2020 (pitná voda Konopiště)
Zastupitelstvo obce bere na vědomí protokol o zkoušce č. 74815/2020 ze dne 26.8.2020 (pitná voda
Lipovice) a protokol o zkoušce č. 74816/2020 ze dne 26.8.2020 (pitná voda Konopiště).
14) Projednání – Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na zmínění dopadů kůrovcové
kalamity v nestátních lesích za rok 2019
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh na podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na
zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019, podací místo Krajský úřad
Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, České Budějovice.
Požadovaná výše finančního příspěvku 247.349 Kč.
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů
kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019, podací místo Krajský úřad Jihočeského kraje,
odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, České Budějovice. Požadovaná výše finančního
příspěvku 247.349 Kč.
6
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Hlasování:
PRO:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů
kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019, podací místo Krajský úřad Jihočeského kraje,
odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, České Budějovice. Požadovaná výše finančního
příspěvku 247.349 Kč.
15) Projednání – Nastavení systému shromažďování, sběru a přepravy směsného
komunálního odpadu v obci Lipovice - zadání výběrového řízení /výzvy k podání nabídky na
plnění zakázky malého rozsahu/ - pro projekt: “Zajištění svozu a likvidace směsného
komunálního odpadu v obci Lipovice“
Zastupitelstvu obce Lipovice byl předložen návrh na zadání výběrového řízení/výzvy k podání
nabídky na plnění zakázky malého rozsahu pro projekt: “Zajištění svozu a likvidace směsného
komunálního odpadu v obci Lipovice“
Termíny: zveřejnění výzvy do 31.10.2020, lhůta pro podání nabídek 27.11.2020 v 13.00 hod.
podpis smlouvy do 31.12.2020, realizace od 1.1.2021.
Předpokládaná hodnota: 180.000 Kč
Firmy navržené k oslovení:
1) RUMPOLD 01 – Vodňany s.r.o., Stožická 1333, 389 01 Vodňany
2) Technické služby Prachatice s.r.o., Krumlovská 749, 383 01 Prachatice
3) Radim Kučera, Boubínská 223, 385 01 Vimperk
Výběrová /hodnotící/ komise:
Eduard Šejna, Konopiště 5 - předseda komise
Jiří Weber, Lipovice 39
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: “Zajištění svozu a likvidace směsného komunálního odpadu v
obci Lipovice“ dle předloženého návrhu.

Hlasování:
PRO:

6

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: “Zajištění svozu a likvidace směsného komunálního odpadu v
obci Lipovice“ dle předloženého návrhu.
16) Projednání – Nastavení systému shromažďování, sběru a přepravy směsného
komunálního odpadu v obci Lipovice - zadání výběrového řízení /výzvy k podání nabídky na
plnění zakázky malého rozsahu/ - pro projekt: “Výběr dodavatele pro nákup popelnic na
směsný komunální odpad“
Zastupitelstvu obce Lipovice byl předložen návrh na zadání výběrového řízení/výzvy k podání
nabídky na plnění zakázky malého rozsahu pro projekt: “Výběr dodavatele pro nákup popelnic na
směsný komunální odpad“
Termíny: zveřejnění výzvy do 31.10.2020, lhůta pro podání nabídek 27.11.2020 v 17.00 hod.
podpis smlouvy do 31.12.2020, realizace od 1.1.2021.
Předpokládaná hodnota: 110.000 Kč
Firmy navržené k oslovení:
1) RUMPOLD 01 – Vodňany s.r.o., Stožická 1333, 389 01 Vodňany
2) Technické služby Prachatice s.r.o., Krumlovská 749, 383 01 Prachatice
3) Radim Kučera, Boubínská 223, 385 01 Vimperk
4) MEVA a.s., Na Urbance 632, 413 13 Roudnice nad Labem
5) NAKO Kolín s.r.o., Čáslavská 225, 284 01 Kutná Hora
Výběrová /hodnotící/ komise:
Eduard Šejna, Konopiště 5 - předseda komise
Jiří Weber, Lipovice 39
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: “Výběr dodavatele pro nákup popelnic na směsný komunální
odpad“ dle předloženého návrhu

Hlasování:
PRO:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje zadání výběrového řízení/výzvy k podání nabídky na plnění
zakázky malého rozsahu pro projekt: “Výběr dodavatele pro nákup popelnic na směsný komunální
odpad“ dle předloženého návrhu.
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17) - Projednání – Aktualizace strategického rozvojového dokumentu – Seznam plánovaných
projektů akcí obce v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje pro období 20182022
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem na aktualizaci, doplnění strategického rozvojového
dokumentu – Seznam plánovaných projektů akcí obce v rámci Programu obnovy venkova
Jihočeského kraje pro období 2018-2022.
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje aktualizovanou podobu strategického rozvojového
dokumentu – Seznam plánovaných projektů akcí obce v rámci Programu obnovy venkova
Jihočeského kraje pro období 2018-2022.

Hlasování:
PRO:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje aktualizovanou podobu strategického rozvojového
dokumentu – Seznam plánovaných projektů akcí obce v rámci Programu obnovy venkova
Jihočeského kraje pro období 2018-2022.
18) Projednání – Spisový řád obce Lipovice
Zastupitelstvu obce Lipovice byl předložen návrh na schválení nového Spisového řádu obce
Lipovice s platností a účinnosti od 1.1.2021.
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce schvaluje Spisový řád obce Lipovice s platností a účinností od 1.1.2021.

Hlasování:
PRO:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Spisový řád obce Lipovice s platností a účinností od 1.1.2021.
19) Projednání – záměr na prodej movitého majetku ve vlastnictví obce – velkoformátová
dlažba
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem na zveřejnění záměru na prodej movitého majetku,
konkrétně se jedná o velkoformátovou chodníkovou dlažbu 40 x 40 cm, celkem 20 ks
9
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Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru na prodej movitého majetku velkoformátovou
chodníkovou dlažbu 40 x 40 cm, celkem 20 ks. 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.

Hlasování:
PRO:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru na prodej movitého majetku velkoformátovou
chodníkovou dlažbu 40 x 40 cm, celkem 20 ks. 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.
20) Projednání – záměr na prodej movitého majetku ve vlastnictví obce – sekací nástavec
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem na zveřejnění záměru na prodej movitého majetku,
konkrétně se jedná 1 ks – sekací nástavec Terra
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru na prodej movitého majetku 1 ks – sekací nástavec
Terra. 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.

Hlasování:
6
PRO:
PROTI:
0
Zdržel se:
0
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru na prodej movitého majetku 1 ks – sekací nástavec
Terra. 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.

21) Projednání – záměr na prodej movitého majetku ve vlastnictví obce – radlice na sníh
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem na zveřejnění záměru na prodej movitého majetku,
konkrétně se jedná 1 ks – radlice na sníh.
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Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru na prodej movitého majetku 1 ks – radlice na sníh.
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.

Hlasování:
PRO:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru na prodej movitého majetku 1 ks – radlice na sníh.
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.
22) Projednání – Smlouva o dílo na zhotovení obecních symbolů – znaku a vlajky obce
Lipovice
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem Smlouvy o dílo na zhotovení obecních symbolů –
znaku a vlajky obce Lipovice, zhotovitel Mgr. Tomáš Pokorný, Březinova 657/43, 616 00 Brno –
Žabovřesky. Předmětem smlouvy je vytvoření heraldicky a vexilologicky způsobilého návrhu znaku
a vlajky obce Lipovice v souladu se zásadami pro tvorbu nových komunálních symbolů stanovených
Podvýborem pro heraldiku a vexilologii PS Parlamentu ČR. Cena díla činí 14.000 Kč.
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení obecních symbolů –
znaku a vlajky obce Lipovice, zhotovitel Mgr. Tomáš Pokorný, Březinova 657/43, 616 00 Brno –
Žabovřesky. Předmětem smlouvy je vytvoření heraldicky a vexilologicky způsobilého návrhu znaku
a vlajky obce Lipovice v souladu se zásadami pro tvorbu nových komunálních symbolů stanovených
Podvýborem pro heraldiku a vexilologii PS Parlamentu ČR. Cena díla činí 14.000 Kč. Zároveň
pověřuje starostku Ing. Annu Píchovou jejím uzavřením.

Hlasování:
PRO:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení obecních symbolů –
znaku a vlajky obce Lipovice, zhotovitel Mgr. Tomáš Pokorný, Březinova 657/43, 616 00 Brno –
Žabovřesky. Předmětem smlouvy je vytvoření heraldicky a vexilologicky způsobilého návrhu znaku
a vlajky obce Lipovice v souladu se zásadami pro tvorbu nových komunálních symbolů stanovených
Podvýborem pro heraldiku a vexilologii PS Parlamentu ČR. Cena díla činí 14.000 Kč. Zároveň
pověřuje starostku Ing. Annu Píchovou jejím uzavřením.
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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 7. října 2020.
Zapsal:

Veronika PAVLÍKOVÁ

Ověřovatelé zápisu:

Jiří WEBER
Eduard ŠEJNA

Starostka:

Ing. Anna PÍCHOVÁ
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