OBEC LIPOVICE
Lipovice 44, 384 22 Vlachovo Březí

ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 30. listopadu 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, 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 - schválení rozpočtu Obce Lipovice pro rok 2021

4)

Projednání – schválení střednědobého výhledu rozpočtu Obce Lipovice pro období 2022-2023

5)

Projednání – vyhodnocení výběrového řízení a výběr dodavatele /výzva k podání nabídky na
plnění zakázky malého rozsahu/ - pro projekt: “Zajištění svozu a likvidace směsného
komunálního odpadu v obci Lipovice“

6)

Projednání – vyhodnocení výběrového řízení a výběr dodavatele /výzva k podání nabídky na
plnění zakázky malého rozsahu/ - pro projekt:“Výběr dodavatele pro nákup popelnic na
směsný komunální odpad“

7)

Projednání – žádost o finanční dar – Hospic sv. Jana Neumanna, o.ps. Neumannova 144,
Prachatice

8)

Projednání – žádost o finanční dar – SDH Lipovice

9)

Projednání – žádost o finanční dar – IMPAKT společnost pro aktivizaci periferií, Dub

10)

Projednání – žádost o finanční dar – SH ČMS okrsek Strunkovice nad Blanicí

11)

Projednání – vyhodnocení – záměr na prodej movitého majetku – chodníková dlažba

12)

Projednání – vyhodnocení – záměr na prodej movitého majetku – sekací nástavec

13)

Projednání – vyhodnocení – záměr na prodej movitého majetku – radlice na sníh

14)

Projednání – zřízení věcného břemene – stavba „Lipovice – kabel NN, ZD“ – p,č. 601, 1, 25,
33/1, 33/8, 34/17, 32, st.93 k.ú. Lipovice

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 – návrh na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.. PI-014330064845/002
– E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice – stavba „Lipovice –
kabel NN, ZD.“

16)

Na vědomí – žádost o poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích poskytovaných
z rozpočtu Ministerstva zemědělství (práce 08/2020)

17) Na vědomí – žádost o dotaci – MZE - program 129390 Podpora opatření na drobných vodních
tocích a malých vodních nádržích – 2.etapa – Podprogram 129393 Podpora opatřená na rybnících a
malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí – 2.etapa
18) Na vědomí – rozpočtové opatření č. 10/2020
19) Na vědomí – rozpočtové opatření č, 11/2020
20) Na vědomí – rozpočtové opatření č. 12/2020
21) Na vědomí – rozpočtové opatření č. 13/2020
22) Projednání - pravomoc k provádění a schvalování rozpočtových opatření
23) Na vědomí – Protokol o zkoušce č. 90711/2020 (pitná voda Lipovice) ze dne 13.10.2020 a
protokol o zkoušce č. 90712/2020 (pitná voda Konopiště) ze dne 13.10.2020
24) Na vědomí – Protokol o zkoušce č. 90735/2020 (odpadní voda Lipovice) ze dne 13.10.2020 a
protokol o zkoušce č. 90736/2020 (odpadní voda Konopiště) ze dne 13.10.2020
25) Na vědomí – Protokol o zkoušce č. 96557/2020 (pitná voda Lipovice) ze dne 9.11.2020 a
protokol o zkoušce č. 96558/2020 (pitná voda Konopiště) ze dne 9.11.2020
26)Na vědomí - Rozhodnutí KÚ České Budějovice ze dne 3.11.2020 o poskytnutí finančního
příspěvku ve výši 24.910,40 Kč – ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v
lesích
27) Na vědomí – Kolaudační souhlas s užíváním stavby – Konopiště – kabel NN, p. Kašper, č.st.
1030056245
28) Na vědomí – Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2020 obce Lipovice ze dne
1.10.2020
29) Na vědomí – Kolaudační souhlas užíváním stavby – Lipovice – kabel V.O., ZD
30) Na vědomí – Rozhodnutí KÚ České Budějovice ze dne 12.10.2020 o poskytnutí finančního
příspěvku ve výši 212.600 Kč na zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku
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
2
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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:
- projednání – žádost o finanční příspěvek pro rok 2021 – Jihočeské centrum pro zdravotně
postižené a seniory, Prachatice
- projednání – žádost o finanční příspěvek pro rok 2021 – Oblastní charita Strakonice
- projednání – žádost o finanční příspěvek pro rok 2021 – PREVENT 99 z.ú., Strakonice
Hlasování
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Program zasedání zastupitelstva včetně jeho doplnění byl schválen.
Schválení zápisu zastupitelstva obce Lipovice ze dne 7. 10. 2020
Zastupitelstvu obce byl předložen zápisu z předchozího zastupitelstva obce. Určení
ověřovatelé ověřili zápis z předchozího jednání zastupitelstva dne 7.10.2020, 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 - schválení rozpočtu Obce Lipovice pro rok 2021

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s předloženým návrhem rozpočtu pro rok 2021. Návrh rozpočtu
pro rok 2021 byl již projednán bez připomínek na zasedání zastupitelstva obce dne 7.10.2020 a
vyvěšen na úřední desce dne 8.10.2020 do 31.12.2020. Přítomní zastupitelé byli vyzváni, aby se
vyjádřili ke zveřejněnému návrhu a vznesli doplňující požadavky či připomínky. Žádné připomínky
ani požadavky vzneseny nebyly. Návrh rozpočtu byl předložen ke schválení.
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Lipovice pro rok 2021 v částce příjmu 3.306.000 Kč,
výdajů v částce 3.306.000 Kč. Rozpočet je schválený jako vyrovnaný.
3
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Hlasování:
PRO:

PROTI:

7

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Lipovice pro rok 2021 v částce příjmu 3.306.000 Kč,
výdajů v částce 3.306.000 Kč. Rozpočet je schválený jako vyrovnaný.
4)

Projednání – schválení střednědobého výhledu rozpočtu Obce Lipovice pro období

2022-2023
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s předloženým návrhem střednědobého výhledu rozpočtu obce
pro období 2022-2023. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce pro období 2022-2023 byl již
projednán bez připomínek na zasedání zastupitelstva obce dne 7.10.2020 a vyvěšen na úřední desce
dne 8.10.2020 do 31.12.2020. Přítomní zastupitelé byli vyzváni, aby se vyjádřili ke zveřejněnému
návrhu a vznesli doplňující požadavky či připomínky. Žádné připomínky ani požadavky vzneseny
nebyly. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce pro období 2022-2023 byl předložen ke
schválení
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Lipovice pro období 2022-2023.
Hlasování :
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Lipovice pro období 2022-2023.
5)

Projednání – vyhodnocení výběrového řízení a výběr dodavatele /výzva k podání na bídky na plnění zakázky malého rozsahu/ - pro projekt: “Zajištění svozu a likvidace
směsného komunálního odpadu v obci Lipovice“

Zastupitelstvu obce Lipovice na svém zasedání dne 7.10.2020 schválilo zadání výběrového
řízení/výzvy k podání nabídky na plnění zakázky malého rozsahu pro projekt: “Zajištění svozu a
likvidace směsného komunálního odpadu v obci Lipovice“. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno
s výsledkem vyhodnocení nabídek zadávacího řízení. Obec Lipovice ve smyslu zákona č. 134/2016
Sb., veřejných zakázkách v platném znění vyhlásila zakázku malého rozsahu pro tento projekt.
Obec Lipovice obdržela celkem 2 nabídky:
Nabídka č.1
Firma: RUMPOLD 01 – Vodňany s.r.o.
Sídlo: Stožická 1333, 389 01 Vodňany
4
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IČ: 49023098
DIČ: CZ49023098

Nabídnutá cena včetně DPH: a) cena za svoz

2.185 Kč

b) cena likvidace

1.408,50 Kč

Nabídka č.2
Firma: TECHNICKÉ SLUŽBY PRACHATICE s.r.o.
Sídlo: Krumlovská 749, 383 01 Prachatice
IČ: 62501623
DIČ: CZ62501623

Nabídnutá cena včetně DPH: a) cena za svoz

2.415 Kč

b) cena likvidace

1.408,50 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, Jiří
Weber, Ing. Anna Píchová / hodnocení všech aspektů nabídky.
Po zhodnocení nabídky byl ustanovenou komisí podán návrh na výběr nabídky č. 1 – firmy
RUMPOLD 01 – Vodňany s.r.o., Stožická 1333, 389 01 Vodňany, IČ: 49023098.
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje výběr nabídky: č. 1: – firmy RUMPOLD 01 – Vodňany
s.r.o., Stožická 1333, 389 01 Vodňany, IČ: 49023098.

Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje výběr nabídky: č. 1: – firmy RUMPOLD 01 – Vodňany
s.r.o., Stožická 1333, 389 01 Vodňany, IČ: 49023098.
6)

Projednání – vyhodnocení výběrového řízení a výběr dodavatele /výzva k podání
nabídky na plnění zakázky malého rozsahu/ - pro projekt:“Výběr dodavatele pro
nákup popelnic na směsný komunální odpad“

Zastupitelstvu obce Lipovice na svém zasedání dne 7.10.2020 schválilo zadání výběrového
řízení/výzvy k podání nabídky na plnění zakázky malého rozsahu pro projekt: “Výběr dodavatele
pro nákup popelnic na směsný komunální odpad“. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledkem
vyhodnocení nabídek zadávacího řízení. Obec Lipovice ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.,
veřejných zakázkách v platném znění vyhlásila zakázku malého rozsahu pro tento projekt.

5
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Obec Lipovice obdržela celkem 5 nabídek:
Nabídka č. 1
Firma: TBA Plastové obaly s.r.o.
Sídlo: Leština 45, 580 01 Havlíčkův Brod
IČ: 27518949
DIČ: CZ27518949

Nabídnutá cena včetně DPH: 62.423,90 Kč
Nabídka č. 2
Firma: RUMPOLD 01 – Vodňany s.r.o.
Sídlo: Stožická 1333, 389 01 Vodňany
IČ: 49023098
DIČ: CZ49023098

Nabídnutá cena včetně DPH: 69.212 Kč
Nabídka č. 3
Firma: NAODPAD s.r.o.
Sídlo: Nádražní 158, 549 31 Hronov
IČ: 05822726
DIČ: CZ05822726

Nabídnutá cena včetně DPH: 64.373,82 Kč
Nabídka č. 4
Firma: JRK Česká republika s.r.o.
Sídlo: Bolzanova 1615/1, 110 00 Praha 1
IČ: 24853640
DIČ: CZ24853640

Nabídnutá cena včetně DPH: 65.485,20Kč
Nabídka č.5
Firma: MEVA – TEC s.r.o.
Sídlo: Chelčického 1228, 413 01 Roudnice nad Labem - Bezděkov
IČ: 62742951
DIČ: CZ62742951

Nabídnutá cena včetně DPH: 78.529,- Kč

6
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Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje výběr nabídky: č. 1 firmy TBA Plastové obaly s.r.o. ,
Leština 45, 580 01 Havlíčkův Brod IČ: 27518949.

Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje výběr nabídky: č. 1 firmy TBA Plastové obaly s.r.o. ,
Leština 45, 580 01 Havlíčkův Brod IČ: 27518949.
7)

Projednání – žádost o finanční dar – Hospic sv. Jana Neumanna, o.ps. Neumannova 144,
Prachatice

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí o finanční dar na provoz pro rok 2021 – Hospic
sv.Jana Neumanna, o.p.s., Neumannova 144, 383 01 Prachatic ve výši 3.000 Kč
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce zamítá poskytnutí finančního daru na provoz pro rok 2021 – Hospic sv. Jana
Neumanna, o.p.s., Neumannova 144, 383 01 Prachatic ve výši 3.000 Kč.
Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce zamítá poskytnutí finančního daru na provoz pro rok 2021 – Hospic sv. Jana
Neumanna, o.p.s., Neumannova 144, 383 01 Prachatic ve výši 3.000 Kč.
8)

Projednání – žádost o finanční dar – SDH Lipovice

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí SDH Lipovice o poskytnutí finančního daru ve výši
12.000 Kč pro rok 2021.
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje poskytnutí finančního daru SDH Lipovice pro rok 2021 ve
výši 12.000 Kč.

7
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Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje poskytnutí finančního daru SDH Lipovice pro rok 2021
ve výši 12.000 Kč.
9)

Projednání – žádost o finanční dar – IMPAKT společnost pro aktivizaci periferií, Dub

IMPAKT společnost pro aktivizaci periférií, se sídlem Mlýn čp.33, Dub, IČ: 22664157 provozuje
Mateřské a komunitní centrum Dupy Dub. Jeho činnost je zaměřena na volnočasové aktivity dětí a
mládeže, projektový management, lektorskou činnost v oblasti neziskového sektoru, cvičení maminek s dětmi atd..
MKC není podporováno dotačními tituly. Obrací se tedy se žádostí o poskytnutí finančního daru na
okolní obce, jejichž občané a děti se aktivně volnočasových aktivit zúčastňují.
Zastupitelům obce Lipovice byla navržena částka ve výši 10.000 Kč pro rok 2021.
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru společnosti IMPAKT společnost pro aktivizaci periférií, se sídlem Mlýn čp.33, 384 25 Dub ve výši 10.000 Kč na podporu činnosti pro rok
2021.

Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru společnosti IMPAKT společnost pro aktivizaci periférií, se sídlem Mlýn čp.33, 384 25 Dub ve výši 10.000 Kč na podporu činnosti pro rok
2021.
10)

Projednání – žádost o finanční dar – SH ČMS okrsek Strunkovice nad Blanicí

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí o finanční dar na provoz pro rok 2021 /zajištění chodu
okrsku, organizační náklady spojené s okrskovými soutěžemi, koordinaci při školeních, soutěžích/ –
SH ČMS okrsek Strunkovice nad Blanicí, 384 26 Strunkovice nad Blanicí 86 .
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje poskytnutí finančního daru SH ČMS – okrsek Strunkovice
nad Blanicí,384 26 Strunkovice nad Blanicí 86, ve výši 2.500 Kč na podporu činnosti pro rok 2021.

8
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Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje poskytnutí finančního daru SH ČMS – okrsek Strunkovice
nad Blanicí,384 26 Strunkovice nad Blanicí 86, ve výši 2.500 Kč na podporu činnosti pro rok 2021
11)

Projednání – vyhodnocení – záměr na prodej movitého majetku – chodníková dlažba

Zastupitelstvo obce na svém zasedání 7.10.2020 schválilo zveřejnění záměru na prodej movitého
majetku, konkrétně se jedná o velkoformátovou chodníkovou dlažbu 40 x 40 cm, celkem 20 ks.
Záměr byl zveřejněn na úřední desce od 12.10.2020 do 29.11.2020.
Obec Lipovice obdržela celkem 1 nabídku:
Václav Novák
384 25 Dub 69
nabízená cena celkem 1.108 Kč.
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej movitého majetku velkoformátovou chodníkovou dlažbu 40 x
40 cm, celkem 20 ks p. Václavu Novákovi, bytem 384 25 Dub 69 za celkovou cenu 1.108 Kč.
Zároveň pověřuje starostku Ing. Annu Píchovou uzavřením kupní smlouvy.

Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej movitého majetku velkoformátovou chodníkovou dlažbu 40 x
40 cm, celkem 20 ks p. Václavu Novákovi, bytem 384 25 Dub 69 za celkovou cenu 1.108 Kč.
Zároveň pověřuje starostku Ing. Annu Píchovou uzavřením kupní smlouvy.
12)

Projednání – vyhodnocení – záměr na prodej movitého majetku – sekací nástavec

Zastupitelstvo obce na svém zasedání 7.10.2020 schválilo zveřejnění záměru na prodej sekacího nástavce (Terra). Záměr byl zveřejněn na úřední desce od 12.10.2020 do 29.11.2020.
Obec Lipovice obdržela celkem 1 nabídku:
Václav Dejmek
384 22 Lipovice 10
nabízená cena celkem 1.800 Kč
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Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej movitého majetku – sekací nástavec (Terra) – p.Václavu
Dejmkovi, bytem 384 22 Lipovice 10 za celkovou cenu 1.800 Kč. Zároveň pověřuje starostku Ing.
Annu Píchovou uzavřením kupní smlouvy.

Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej movitého majetku – sekací nástavec (Terra) – p.Václavu Dejmkovi, bytem 384 22 Lipovice 10 za celkovou cenu 1.800 Kč. Zároveň pověřuje starostku Ing. Annu
Píchovou uzavřením kupní smlouvy.
13)

Projednání – vyhodnocení – záměr na prodej movitého majetku – radlice na sníh

Zastupitelstvo obce na svém zasedání 7.10.2020 schválilo zveřejnění záměru na prodej radlice na
sníh. Záměr byl zveřejněn na úřední desce od 12.10.2020 do 29.11.2020.
Obec Lipovice obdržela celkem 1 nabídku:
Pavel Přída
Oseky 6
383 01 Prachatice
nabízená cena celkem 5.000 Kč
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej movitého majetku – radlice na sníh – p. Pavlovi Přídovi, bytem
Oseky 6, 383 01 Prachatice za celkovou cenu 5.000 Kč. Zároveň pověřuje starostku Ing. Annu Píchovou uzavřením kupní smlouvy.

Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej movitého majetku – radlice na sníh – p. Pavlovi Přídovi, bytem
Oseky 6, 383 01 Prachatice za celkovou cenu 5.000 Kč. Zároveň pověřuje starostku Ing. Annu Píchovou uzavřením kupní smlouvy.
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14)

Projednání – zřízení věcného břemene – stavba „Lipovice – kabel NN, ZD“ – p,č. 601, 1,
25, 33/1, 33/8, 34/17, 32, st.93 k.ú. Lipovice

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem na zřízení věcného břemene pro stavbu „Lipovice –
kabel NN, ZD“ ve prospěch E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice,
IČ: 28085400. K této stavbě již obec Lipovice v září 2019 schválila uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí.
Jedná se o zřízení a vymezení věcného břemene podle §25 odst. 4 energetického zákona a to jako
osobní služebnost ve prospěch PDS dle tohoto zákona. Obsahem věcného břemene je právo zřídit,
provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu na pozemku p.č.601, 1, 25, 33/1, 33/8, 34/17,
32, st.93 v k.ú. Lipovice, které jsou ve vlastnictví obce Lipovice.
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje zřízení věcného břemene pro stavbu „Lipovice – kabel NN,
ZD“ ve prospěch E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ:
28085400. Jedná se o zřízení a vymezení věcného břemene podle §25 odst. 4 energetického zákona
a to jako osobní služebnost ve prospěch PDS dle tohoto zákona. Obsahem věcného břemene je právo
zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu na pozemku p.č.601, 1, 25, 33/1, 33/8,
34/17, 32, st.93 v k.ú. Lipovice, které jsou ve vlastnictví obce Lipovice.

Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje zřízení věcného břemene pro stavbu „Lipovice – kabel NN,
ZD“ ve prospěch E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ:
28085400. Jedná se o zřízení a vymezení věcného břemene podle §25 odst. 4 energetického zákona
a to jako osobní služebnost ve prospěch PDS dle tohoto zákona. Obsahem věcného břemene je právo
zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu na pozemku p.č.601, 1, 25, 33/1, 33/8,
34/17, 32, st.93 v k.ú. Lipovice, které jsou ve vlastnictví obce Lipovice.
15)

Projednání – návrh na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.. PI014330064845/002 – E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice –
stavba „Lipovice – kabel NN, ZD.“

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem Smlouvy o zřízení věcného břemene č. PI014330064845/002 pro stavbu „Lipovice – kabel NN, ZD“ ve prospěch E.ON Distribuce, a.s.,
F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ: 28085400.
Jedná se o zřízení a vymezení věcného břemene podle §25 odst. 4 energetického zákona a to jako
osobní služebnost ve prospěch PDS dle tohoto zákona. Obsahem věcného břemene je právo zřídit,
provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu na pozemku p.č.601, 1, 25, 33/1, 33/8, 34/17,
32, st.93 v k.ú. Lipovice, které jsou ve vlastnictví obce Lipovice.
Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene ve výši 3.600 Kč.
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Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy zřízení věcného břemene č. PI-014330064845/002
pro stavbu „Lipovice – kabel NN, ZD“ ve prospěch E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6,
370 01 České Budějovice, IČ: 28085400. Uzavřením pověřuje starostku Ing. Annu Píchovou.

Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy zřízení věcného břemene č. PI-014330064845/002
pro stavbu „Lipovice – kabel NN, ZD“ ve prospěch E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6,
370 01 České Budějovice, IČ: 28085400. Uzavřením pověřuje starostku Ing. Annu Píchovou.
16)
Na vědomí – žádost o poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích
poskytovaných z rozpočtu Ministerstva zemědělství (práce 08/2020)
Zastupitelstvo bere na vědomí podání žádosti o poskytnutí finančních příspěvků ve výši 37.562 Kč
na hospodaření v lesích poskytovaných z rozpočtu Ministerstva zemědělství. Žádost byla podána
dne 5.11.2020.
17) Na vědomí – žádost o dotaci – MZE - program 129390 Podpora opatření na drobných
vodních tocích a malých vodních nádržích – 2.etapa – Podprogram 129393 Podpora opatřená
na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí – 2.etapa
Zastupitelstvo bere na vědomí podání žádosti o poskytnutí finančních příspěvků ve výši 877.486 Kč
na realizaci projektu: „Stavební úpravy retenční nádrže v obci Lipovice, č.kat.30“. Jedná se o žádost
o dotaci Ministerstva zemědělství - program 129390 Podpora opatření na drobných vodních tocích a
malých vodních nádržích – 2.etapa – Podprogram 129393 Podpora opatřená na rybnících a malých
vodních nádržích ve vlastnictví obcí – 2.etapa.
Žádost byla podána dne 19.10.2020.
18) Na vědomí – rozpočtové opatření č. 10/2020
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10/2020.
19) Na vědomí – rozpočtové opatření č, 11/2020
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 11/2020.
20) Na vědomí – rozpočtové opatření č. 12/2020
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 12/2020.
21) Na vědomí – rozpočtové opatření č. 13/2020
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 13/2020.
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22) Projednání - pravomoc k provádění a schvalování rozpočtových opatření
Starostka obce požádala zastupitelstvo obce o změnu pravomocí k provádění a schvalování
rozpočtových opatření. Zastupitelstvu obce byl podán návrh stanovit pravomoc starostky obce k
provádění a schvalování rozpočtových opatření takto:
- příjmová část - neomezeně
- výdajová část – snižování výdajů neomezeně, navyšování výdajů do 200.000 Kč na každé
rozpočtové opatření
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce schvaluje pravomoc starostky obce k provádění a schvalování rozpočtových
opatření takto:
- příjmová část - neomezeně
- výdajová část – snižování výdajů neomezeně, navyšování výdajů do 200.000 Kč na každé
rozpočtové opatření

Hlasování:
PRO:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

1

Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pravomoc starostky obce k provádění a schvalování rozpočtových
opatření takto:
- příjmová část - neomezeně
- výdajová část – snižování výdajů neomezeně, navyšování výdajů do 200.000 Kč na každé
rozpočtové opatření
23) Na vědomí – Protokol o zkoušce č. 90711/2020 (pitná voda Lipovice) ze dne 13.10.2020 a
protokol o zkoušce č. 90712/2020 (pitná voda Konopiště) ze dne 13.10.2020
Zastupitelstvo obce bere na vědomí protokol o zkoušce č. 90711/2020 (pitná voda Lipovice) ze dne
13.10.2020 a protokol o zkoušce č. 90712/2020 (pitná voda Konopiště) ze dne 13.10.2020
24) Na vědomí – Protokol o zkoušce č. 90735/2020 (odpadní voda Lipovice) ze dne 13.10.2020 a
protokol o zkoušce č. 90736/2020 (odpadní voda Konopiště) ze dne 13.10.2020
Zastupitelstvo bere na vědomí protokol o zkoušce č. 90735/2020 (odpadní voda Lipovice) ze dne
13.10.2020 a protokol o zkoušce č. 90736/2020 (odpadní voda Konopiště) ze dne 13.10.2020
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25) Na vědomí – Protokol o zkoušce č. 96557/2020 (pitná voda Lipovice) ze dne 9.11.2020 a
protokol o zkoušce č. 96558/2020 (pitná voda Konopiště) ze dne 9.11.2020
Zastupitelstvo obce bere na vědomí protokol o zkoušce č. 96557/2020 (pitná voda Lipovice) ze dne
9.11.2020 a protokol o zkoušce č. 96558/2020 (pitná voda Konopiště) ze dne 9.11.2020
26)Na vědomí - Rozhodnutí KÚ České Budějovice ze dne 3.11.2020 o poskytnutí finančního
příspěvku ve výši 24.910,40 Kč – ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření
v lesích
Zastupitelstvo bere na vědomí Rozhodnutí KÚ České Budějovice ze dne 3.11.2020 o poskytnutí
finančního příspěvku ve výši 24.910,40 Kč – ekologické a k přírodě šetrné technologie při
hospodaření v lesích.
27) Na vědomí – Kolaudační souhlas s užíváním stavby – Konopiště – kabel NN, p. Kašper,
č.st. 1030056245
Zastupitelstvo bere na vědomí Kolaudační souhlas s užíváním stavby – Konopiště – kabel NN, p.
Kašper, č.st.1030056245 vydaný 9.11.2020 Měú Prachatice.
28) Na vědomí – Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2020 obce Lipovice ze dne
1.10.2020
Zastupitelstvo bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2020 obce Lipovice
ze dne 1.10.2020, nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
29) Na vědomí – Kolaudační souhlas užíváním stavby – Lipovice – kabel V.O., ZD
Zastupitelstvo bere na vědomí Kolaudační souhlas s užíváním stavby – Lipovice – kabel V.O., ZD
ze dne 9.10.2020 vydaný Měú Prachatice.
30) Na vědomí – Rozhodnutí KÚ České Budějovice ze dne 12.10.2020 o poskytnutí finančního
příspěvku ve výši 212.600 Kč na zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozhodnutí KÚ České Budějovice ze dne 12.10.2020 poskytnutí
finančního příspěvku obci Lipovice ve výši 212.600 Kč na zajištění a výchovu lesních porostů do 40
let věku (žádost obce Lipovice 03/2020).
31) Projednání – žádost o finanční příspěvek pro rok 2021 – Jihočeské centrum pro zdravotně
postižené a seniory, Prachatice
Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o finanční příspěvek pro rok 2021 - žadatel – Jihočeské
centrum pro zdravotně postižené a seniory, SNP 559, 383 01 Prachatice.
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce zamítá žádost o poskytnutí finančního příspěvku pro rok 2021- žadatel –
Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, SNP 559, 383 01 Prachatice.
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Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce zamítá žádost o poskytnutí finančního příspěvku pro rok 2021- , žadatel –
Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, SNP 559, 383 01 Prachatice.
32) Projednání – žádost o finanční příspěvek pro rok 2021 – Oblastní charita Strakonice
Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o finanční příspěvek pro rok 2021 - žadatel –Oblastní
charita Strakonice, Sousedovice 40, 386 01 Strakonice.
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce zamítá žádost o poskytnutí finančního příspěvku pro rok 2021 - žadatel –
Oblastní charita Strakonice, Sousedovice 40, 386 01 Strakonice.

Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce zamítá žádost o poskytnutí finančního příspěvku pro rok 2021 - žadatel –
Oblastní charita Strakonice, Sousedovice 40, 386 01 Strakonice.
33) Projednání – žádost o finanční příspěvek pro rok 2021 – PREVENT 99 z.ú., Strakonice
Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o finanční příspěvek pro rok 2021 - žadatel PREVENT 99
z.ú., Heydukova 349, 386 01 Strakonice.
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce zamítá žádost o poskytnutí finančního příspěvku pro rok 2021- žadatel
PREVENT 99 z.ú., Heydukova 349, 386 01 Strakonice.

Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce zamítá žádost o poskytnutí finančního příspěvku pro rok 2021- žadatel
PREVENT 99 z.ú., Heydukova 349, 386 01 Strakonice.
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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 30. listopadu 2020.
Zapsal:

Veronika PAVLÍKOVÁ

Ověřovatelé zápisu:

Jiří WEBER
Eduard ŠEJNA

Starostka:

Ing. Anna PÍCHOVÁ
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