OBEC LIPOVICE
Lipovice 44, 384 22 Vlachovo Březí

ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 28. prosince 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,Veronika Pavlíková, Jan Pikl, Simona
Carvanová, Jan Toman
Přítomní občané:
0
Spolky, sdružení:
0
Omluven:
Eduard Šejna
Konstatování:
Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
PROGRAM:
1)
Zahájení
2)

Navržení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu

3)

Projednání - schválení příspěvků pro občany /životní jubileum, narození dítěte/ pro rok 2021

4)

Projednání – schválení dohod o provedení práce pro rok 2021

5)

Projednání – vyhlášení ceny vodného a stočného od 1.1.2021 do 31.12.2021

6)

Projednání – OZV č. 2/2020 obce Lipovice o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství

7)

Projednání – stanovení podmínek pro prodej popelnic občanům obce Lipovice

8)

Projednání – žádost o vyjádření k umístění a provedení stavby na p.č. 378/3, k.ú. Lipovice –
Simona a Lukáš Korbelovi

9)

Na vědomí – dotační programy MMR pro rok 2021

10)

Na vědomí – grantové programy Jihočeského kraje 2021

11)

Na vědomí – protokol o zkoušce č. 105567/2020 ze dne 9.12.2020 (pitná voda Konopiště)

12)

Na vědomí – rozpočtové opatření č. 14/2020

13)

Na vědomí – informace o legislativních změnách v oblasti odpadového hospodářství

1.

ZAHÁJENÍ

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 19:00 hodin, Bylo konstatováno, že zastupitelstvo je
usnášeníschopné.

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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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, Simona Carvanová
Hlasování
PRO:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu: Jiřího Webera, Simonu Carvanovou
Schválení, popř. doplnění programu schůze
Připomínky členů zastupitelstva obce k předloženému programu zasedání nebyly vzneseny.

Hlasování
PRO:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Program zasedání zastupitelstva byl schválen.
Schválení zápisu zastupitelstva obce Lipovice ze dne 30.11. 2020
Zastupitelstvu obce byl předložen zápisu z předchozího zastupitelstva obce. Určení
ověřovatelé ověřili zápis z předchozího jednání zastupitelstva dne 30.11.2020, 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) Projednání - schválení příspěvků pro občany /životní jubileum, narození dítěte/
pro rok 2021
Zastupitelstvu obce byl předložen tento návrh na poskytnutí příspěvku pro občany s trvalým pobytem v obci pro rok 2021.

2

Strana 3 (celkem 7) „zápis ze zastupitelstva obce Lipovice“

Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku pro občany s trvalým pobytem v obci pro rok
2021: Příspěvek v souvislosti s životním jubileem – 65 let, 70 let, 75 let, 80 let a následně každý
další rok – ve výši 1.000 Kč a narození dítěte s trvalým pobytem v obci Lipovice – 3.000 Kč.

Hlasování:
PRO:

PROTI:

6

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku pro občany s trvalým pobytem v obci pro rok
2021: Příspěvek v souvislosti s životním jubileem – 65 let, 70 let, 75 let, 80 let a následně každý
další rok – ve výši 1.000 Kč a narození dítěte s trvalým pobytem v obci Lipovice – 3.000 Kč.
4) Projednání – schválení dohod o provedení práce pro rok 2021
Návrh k hlasování:
a) DPP pro rok 2021






Ing. Hana Slancová– účetní – 1.1.-31.12.2021 – odměna 7.500 Kč/měsíčně
Jan Toman – úprava vody v Lipovicích a v Konopišti – 1.1.-31.12.2021 – odměna 4.000 Kč/
měsíčně
Jaroslava Weberová – knihovnice – 1.1.-31.12.2021 – odměna 500 Kč/měsíčně
Simona Carvanová – správce hřiště Lipovice – 1.1.-31.12.2021 – odměna 500 Kč/měsíčně
Eduard Šejna – správce hřiště Konopiště – 1.1.-31.12.2021 – odměna 500 Kč/měsíčně



Simona Carvanová – obsluha (správce) RE-USE centrum – 1.1.-31.12.2021 – odměna
100 Kč/měsíčně



Eduard Šejna – obluha (správce) RE-USE centrum – 1.1.-31.12.2021 – odměna 100 Kč/měsíčně

b) Poskytnutí odměny pro rok 2021:


Eva Prášková – člen kontrolního výboru – 1.1.-31.12.2021 – odměna 300 Kč/čtvrtletně

Hlasování :
PRO:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje
Uzavření DPP pro rok 2021:




Ing. Hana Slancová– účetní – 1.1.-31.12.2021 – odměna 7.500 Kč/měsíčně
Jan Toman – úprava vody v Lipovicích a v Konopišti – 1.1.-31.12.2021 – odměna 4.000 Kč/
měsíčně
Jaroslava Weberová – knihovnice – 1.1.-31.12.2021 – odměna 500 Kč/měsíčně
3
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Simona Carvanová – správce hřiště Lipovice – 1.1.-31.12.2021 – odměna 500 Kč/měsíčně
Eduard Šejna – správce hřiště Konopiště – 1.1.-31.12.2021 – odměna 500 Kč/měsíčně



Simona Carvanová – obsluha (správce) RE-USE centrum – 1.1.-31.12.2021 – odměna
100 Kč/měsíčně



Eduard Šejna – obluha (správce) RE-USE centrum – 1.1.-31.12.2021 – odměna 100 Kč/měsíčně
Poskytnutí odměny pro rok 2021:



Eva Prášková – člen kontrolního výboru – 1.1.-31.12.2021 – odměna 300 Kč/čtvrt-

letně

5) Projednání – vyhlášení ceny vodného a stočného od 1.1.2021 do 31.12.2021
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s kalkulací pro výpočet ceny vodného a stočného.
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje ceny vodného a stočného pro období 1.1.2021-31.12.2021:
1) cena pro odběratele fyzickou osobu nepodnikatele /jedná se o FO trvale bydlící v obci nebo
přípojku pro nemovitost určenou k rekreaci, kde smluvním odběratelem je majitel FO/
- vodné 30 Kč/1 m3
- stočné 5 Kč/ 1 m3
- paušál dle profilu vodovodní přípojky a vodoměru DN do 32mm 200 Kč/ročně
2) cena pro podnikatelské subjekty /IČ/, odběr vody je určen pro podnikání, nerozhoduje sídlo/místo
podnikání podnikatelského subjektu, řeší se přípojka v obci
- vodné 60 Kč/1 m3
- stočné 6 Kč/ 1 m3
- paušál dle profilu vodovodní přípojky a vodoměru DN do 32mm 200 Kč/ročně
- paušál dle profilu vodovodní přípojky a vodoměru DN větší než 32mm 820 Kč/ročně

Hlasování:
PRO:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje ceny vodného a stočného pro období 1.1.2021-31.12.2021:
1) cena pro odběratele fyzickou osobu nepodnikatele /jedná se o FO trvale bydlící v obci nebo
přípojku pro nemovitost určenou k rekreaci, kde smluvním odběratelem je majitel FO/
- vodné 30 Kč/1 m3
- stočné 5 Kč/ 1 m3
- paušál dle profilu vodovodní přípojky a vodoměru DN do 32mm 200 Kč/ročně
2) cena pro podnikatelské subjekty /IČ/, odběr vody je určen pro podnikání, nerozhoduje sídlo/místo
podnikání podnikatelského subjektu, řeší se přípojka v obci
- vodné 60 Kč/1 m3
4
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- stočné 6 Kč/ 1 m3
- paušál dle profilu vodovodní přípojky a vodoměru DN do 32mm 200 Kč/ročně
- paušál dle profilu vodovodní přípojky a vodoměru DN větší než 32mm 820 Kč/ročně
6)

Projednání – OZV č. 2/2020 obce Lipovice o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství

Zastupitelstvu obce byl v souladu s jednacím řádem předložen ke schválení návrh na OZV č. 2/2020
obce Lipovice o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce schvaluje OZV č. 2/2020 obce Lipovice o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství.

Hlasování:
PRO:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje OZV č. 2/2020 obce Lipovice o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství.
7)

Projednání – stanovení podmínek pro prodej popelnic občanům obce Lipovice

Obec Lipovice zakoupila ve výběrovém řízení celkem 110 ks a následně za zvýhodněnou cenu ještě
dalších 10 ks popelnic.
Pořizovací cena 1ks popelnice (plastová, černá, 120 l) činí 567,49 Kč. Občané by měli mít možnost
zakoupit si popelnici za zvýhodněnou cenu od obce. Navrhovaná cena pro prodej občanům obce
Lipovice činí 300 Kč/1 ks, s tím, že je počítáno 1 ks ke každému čp, ev.č. , u bytových domů 1 ks
pro každou bytovou jednotku. Zavedením nového obecního systému odpadového hospodářství v
obci od ledna 2021 bude nově směsný komunální odpad ukládán do popelnic, které budou 2 x v
měsíci sváženy. Velkoobjemové kontejnery budou postupně zrušeny.
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej celkem 120 ks popelnic (plastová, černá, 120 l)občanům obce
Lipovice za zvýhodněnou cenu 300 Kč/1 ks. Přednostně budou popelnice prodány tak, aby připadl
1 ks ke každému č.p., ev.č., u bytových domů 1 ks pro každou bytovou jednotku. Zbylé kusy budou
prodány případným zájemcům dle pořadí, v jakém se o prodej přihlásí.
Hlasování:
PRO:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
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Zastupitelstvo obce schvaluje prodej celkem 120 ks popelnic (plastová, černá, 120 l)občanům obce
Lipovice za zvýhodněnou cenu 300 Kč/1 ks. Přednostně budou popelnice prodány tak, aby připadl
1 ks ke každému č.p., ev.č., u bytových domů 1 ks pro každou bytovou jednotku. Zbylé kusy budou
prodány případným zájemcům dle pořadí, v jakém se o prodej přihlásí.
8)

Projednání – žádost o vyjádření k umístění a provedení stavby na p.č. 378/3, k.ú. Lipovi ce – Simona a Lukáš Korbelovi

Zastupitelstvu obce byla předložena žádost o vyjádření k umístění a provedení stavby na p.č.378/3,
k.ú. Lipovice, žadatelé Simona a Lukáš Korbelovi. Jedná se o žádost o souhlas obce Lipovice jako
vlastníka lesního pozemku p.č. 377 v k.ú. Lipovice s umístněním stavby v ochranném pásmu lesa.
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce jako vlastník lesního pozemku p.č. 377 v k.ú. Lipovice souhlasí s umístěním
stavby – novostavba RD Korbelovi k.ú. Lipovice, p.č.378/3 v ochranném pásmu lesa.

Hlasování:
PRO:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce jako vlastník lesního pozemku p.č. 377 v k.ú. Lipovice souhlasí s umístěním
stavby – novostavba RD Korbelovi k.ú. Lipovice, p.č.378/3 v ochranném pásmu lesa.
9)

Na vědomí – dotační programy MMR pro rok 2021

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace k vyhlášeným dotačním programům MMR pro rok
2021.
10) Na vědomí – grantové programy Jihočeského kraje 2021
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace k vyhlášeným grantovým programům Jihočeského
kraje pro rok 2021.
11)

Na vědomí – protokol o zkoušce č. 105567/2020 ze dne 9.12.2020 (pitná voda Konopiště)

Zastupitelstvo obce bere na vědomí protokol o zkoušce č. 105567/2020 ze dne 9.12.2020
(pitná voda v Konopišti).
12)

Na vědomí – rozpočtové opatření č. 14/2020

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 14/2020.
13)

Na vědomí – informace o legislativních změnách v oblasti odpadového hospodářství

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o legislativních změnách v oblasti odpadového hospodářství. Konkrétně jde o dopady do stanovení systému nakládání s komunálním odpadem a zpo-
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platnění svozu komunálního odpadu. Obce mají v současné době pouze možnost ponechat pro rok
2021 stávající způsob zpoplatnění a v průběhu roku 2021 vydat s účinností od 1.1.2022 obecně závaznou vyhlášku, kterou obec zavede některý ze dvou možných místních poplatků a zruší stávající
obecně závaznou vyhlášku se zavedeným druhem poplatku. Z tohoto důvodu zůstává pro rok 2021 v
platnosti již vydaná OZV č. 2/2019 o místním poplatku za odpad.

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 28.prosince 2020.
Zapsal:

Veronika PAVLÍKOVÁ

Ověřovatelé zápisu:

Jiří WEBER
Simona CARVANOVÁ

Starostka:

Ing. Anna PÍCHOVÁ
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