OBEC LIPOVICE
Lipovice 44, 384 22 Vlachovo Březí

ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 8. února 2021
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, Eduard Šejna
Přítomní občané:
0
Spolky, sdružení:
0
Omluven:
0
Konstatování:
Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
PROGRAM:
1)
Zahájení
2)

Navržení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu

3)

Na vědomí – rozpočtové opatření č. 15/2020

4)

Na vědomí – rozpočtové opatření č. 16/2020

5)

Na vědomí – žádost o poskytnutí finančních prostředků na hospodaření v lesích
poskytovaných z rozpočtu MZE

6)

Na vědomí – společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru
– Miroslav Hraše a Michaela Květoňová - RD Konopiště na p.č. 505/2 k.ú. Lipovice

7)

Na vědomí – oznámení o zahájení vodoprávního řízení – domovní ČOV a vsakovací prvek na
p.č. 387/3 k.ú. Lipovice – Korbelovi

8)

Na vědomí – oznámení o zahájení vodoprávního řízení – vrtaná studna LP1 na pozemku
p.č.387/3 k.ú. Lipovice - Korbelovi

9)

Na vědomí – informace o dílčí novele zákona o místních poplatcích

10)

Projednání – schválení OZV č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu

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:

7

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.
Byl vznesen návrh na doplnění programu:
- projednání - záměr na prodej movitého majetku ve vlastnictví obce – 4 x velkoobjemový kontejner
na komunální odpad
Hlasování
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Program zasedání zastupitelstva byl schválen.
Schválení zápisu zastupitelstva obce Lipovice ze dne 28.12. 2020
Zastupitelstvu obce byl předložen zápisu z předchozího zastupitelstva obce. Určení
ověřovatelé ověřili zápis z předchozího jednání zastupitelstva dne 28.12.2020, 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) Na vědomí – rozpočtové opatření č. 15/2020
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 15/2020.
4) Na vědomí – rozpočtové opatření č. 16/2020
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 16/2020.
5) Na vědomí – žádost o poskytnutí finančních prostředků na hospodaření v lesích
poskytovaných z rozpočtu MZE
2
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Zastupitelstvo obce bere na vědomí podání žádosti o poskytnutí finančních prostředků na
hospodaření v lesích poskytovaných z rozpočtu MZE. Žádost byla podána dne 7.1.2021, požadovaná
výše příspěvku činí 51.968 Kč.
6) Na vědomí – společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního
záměru – Miroslav Hraše a Michaela Květoňová - RD Konopiště na p.č. 505/2 k.ú. Lipovice
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného
stavebního záměru – Miroslav Hraše a Michaela Květoňová - RD Konopiště na p.č. 505/2 k.ú.
Lipovice – změna rozestavění stavby RD před jejím dokončení, vydaný dne 18.1.2021 Měú
Prachatice pod čj. MUPt/02498/2021, spisová značka SSRR: 00830/2021/Pech.
7) Na vědomí – oznámení o zahájení vodoprávního řízení – domovní ČOV a vsakovací prvek
na p.č. 387/3 k.ú. Lipovice – Korbelovi
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Oznámení o zahájení vodoprávního řízení – domovní ČOV a
vsakovací prvek na p.č. 387/3 k.ú. Lipovice – žadatelé Simona a Lukáš Korbelovi, vydané dne
22.1.2021 Měú Prachatice pod čj. ŽP:Vod.231/1/02401/2021.
8)
Na vědomí – oznámení o zahájení vodoprávního řízení – vrtaná studna LP1 na pozemku
p.č.387/3 k.ú. Lipovice - Korbelovi
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Oznámení o zahájení vodoprávního řízení – vrtaná studna LP1
na pozemku p.č. 387/3 k.ú. Lipovice – žadatelé Simona a Lukáš Korbelovi, vydané dne 21.1.2021
Měú Prachatice pod čj. ŽP: Vod.231/1/83118/2020.
9)

Na vědomí – informace o dílčí novele zákona o místních poplatcích

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o dílčí novele zákona o místních poplatcích a nutnosti
přijetí nové obecně závazné přihlášky o místním poplatku z pobytu.
10) Projednání – schválení OZV č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu
Zastupitelstvu obce byl v souladu s jednacím řádem předložen ke schválení návrh na OZV č. 1/2021
obce Lipovice o místním poplatku z pobytu.
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce schvaluje OZV č. 1/2021 obce Lipovice o místním poplatku z pobytu.

Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje OZV č. 1/2021 obce Lipovice o místním poplatku z pobytu.

3

Strana 4 (celkem 4) „zápis ze zastupitelstva obce Lipovice“

11) - Projednání - záměr na prodej movitého majetku ve vlastnictví obce – 4 x velkoobjemový
kontejner na komunální odpad
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem na zveřejnění záměru na prodej movitého majetku,
konkrétně se jedná 4 ks – velkoobjemový kontejner na komunální odpad.
Obec Lipovice změnila systém odpadového hospodářství, jedná se o použité kontejnery v nepříliš
dobrém technickém stavu (díry, značné opotřebení). Nicméně kontejnery budou nabídnuty k prodeji,
pokud nebude zájem o jejich prodej, budou řádně zlikvidovány jako odpad.
Jedná se o:
1 x kontejner – přistavený v Konopišti u č. popisného 25
1 x kontejner – přistavený v Konopišti u č. popisného 11
1 x kontejner – přistavený v Lipovicích u č. popisného 44
1 x kontejner – přistavený v Lipovicích u kapličky
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru na prodej movitého majetku 4 ks – velkoobjemový
kontejner na komunální odpad. 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. Zájemce může podat nabídku na jeden či více kusů. Předložené nabídky zastupitelstvo obce
projedná na nejbližším zasedání zastupitelstva.

Hlasování:
PRO:

PROTI:

7

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru na prodej movitého majetku 4 ks – velkoobjemový
kontejner na komunální odpad. 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. Zájemce může podat nabídku na jeden či více kusů. Předložené nabídky zastupitelstvo obce
projedná na nejbližším zasedání zastupitelstva.
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 8. února 2021.
Zapsal:

Veronika PAVLÍKOVÁ

Ověřovatelé zápisu:

Jiří WEBER
Simona CARVANOVÁ

Starostka:

Ing. Anna PÍCHOVÁ
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