OBEC LIPOVICE
Lipovice 44, 384 22 Vlachovo Březí

ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 24. 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:
Jan Toman
Konstatování:
Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
PROGRAM:
1)
Zahájení
2)

Navržení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu

3)

Projednání – vyhodnocení záměru na prodej movitého majetku ve vlastnictví obce – 4 x
velkoobjemový kontejner

4)

Projednání – Fond na obnovu vodohospodářského majetku

5)

Projednání – zadání výběrového řízení /výzvy k podání nabídky na plnění zakázky malého
rozsahu/ - pro projekt: “Stavební úpravy retenční nádrže v obci Lipovice, č.kat.30 – etapa
č.2“

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, Simona Carvanová
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:

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.
Byl vznesen návrh na doplnění programu:
- projednání – splátkový kalendář – dlužné vodné a stočné – Lipovice čp. 25
- projednání – inventarizační zpráva za rok 2020
- na vědomí – rozpočtové opatření č. 1/2021
- na vědomí – Rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové
kalamity za rok 2019
- projednání – souhlas vlastníka se stavebním záměrem – Konopiště -rekonstrukce NN, pod vsí,
č.stavby 1040017614
- projednání – souhlas vlastníka s plánovaným záměrem – Žabrakov – veřejné osvětlení (trasa
kabelu VO, umístění kapliček)
- projednání – návrh dotačního programu obce Lipovice Domácí čističky odpadních vod
Hlasování
PRO:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Program zasedání zastupitelstva byl schválen.
Schválení zápisu zastupitelstva obce Lipovice ze dne 8.2. 2021
Zastupitelstvu obce byl předložen zápisu z předchozího zastupitelstva obce. Určení
ověřovatelé ověřili zápis z předchozího jednání zastupitelstva dne 8.2.2021, 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 – vyhodnocení záměru na prodej movitého majetku ve vlastnictví obce – 4 x
velkoobjemový kontejner
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 8.2.2021 rozhodlo o zveřejnění záměru na prodej movitého majetku, konkrétně se jedná 4 ks – velkoobjemový kontejner na komunální 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
2
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Záměr na prodej byl zveřejněn na úřední desce od 8.2.2021 do 24.2.2021.
Nebyla doručena žádná nabídka na odkup. Kontejnery budou řádně zlikvidovány jako odpad.
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje vyřazení 4ks velkoobjemových kontejnerů na komunální
odpad, kontejnery budou řádně zlikvidovány jako odpad.

Hlasování:
PRO:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje vyřazení 4ks velkoobjemových kontejnerů na komunální
odpad, kontejnery budou řádně zlikvidovány jako odpad.
4) Projednání – Fond na obnovu vodohospodářského majetku
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem na zřízení fondu na obnovu vodohospodářského
majetku v souladu s Plánem financování obnovy vodovodů a kanalizací obce Lipovice a v souladu s
ustanovením §5 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Tvorba peněžního fondu bude vedena zvlášť na fondovém účtu, tento účet bude založen u ČSOB,
a.s., Prachatice. Zároveň byla zastupitelstvu obce předložena pravidla pro tvorbu a čerpání fondu na
obnovu vodohospodářského majetku.
Návrh k hlasování:
a) Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje zřízení fondu na obnovu vodohospodářského
majetku v souladu s Plánem financování obnovy vodovodů a kanalizací obce Lipovice a v souladu s
ustanovením §5 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Tvorba peněžního fondu bude vedena na fondovém účtu, tento účet bude založen u ČSOB, a.s.,
Prachatice a to do 30.4.2021.

Hlasování:
PRO:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje zřízení fondu na obnovu vodohospodářského
majetku v souladu s Plánem financování obnovy vodovodů a kanalizací obce Lipovice a v souladu s
ustanovením §5 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Tvorba peněžního fondu bude vedena na fondovém účtu, tento účet bude založen u ČSOB, a.s., Prachatice a to do 30.4.2021.
b) Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje převod částky ve výši 80.000 Kč z účtu obce č.
17225281/0100 na nově založený bankovní účet určený pro fond obnovy u ČSOB, a.s, Prachatice.
Jedná se o částku pro rok 2021, převod bude uskutečněn do 30.4.2021.
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Hlasování:
PRO:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje převod částky ve výši 80.000 Kč z účtu obce č.
17225281/0100 na nově založený bankovní účet určený pro fond obnovy u ČSOB, a.s., Prachatice.
Jedná se o částku pro rok 2021, převod bude uskutečněn do 30.4.2021.
c) Zastupitelstvo obce schvaluje Pravidla pro tvorbu a čerpání fondu na obnovu vodohospodářského
majetku.

Hlasování:
PRO:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Pravidla pro tvorbu a čerpání fondu na obnovu vodohospodářského
majetku.
5) Projednání – zadání výběrového řízení /výzvy k podání nabídky na plnění zakázky
malého rozsahu/ - pro projekt: “Stavební úpravy retenční nádrže v obci Lipovice, č.kat.30 –
etapa č.2“
Zastupitelstvu obce Lipovice byl předložen návrh na zadání výběrového řízení/výzvy k podání
nabídky na plnění zakázky malého rozsahu pro projekt: „Stavební úpravy retenční nádrže v obci
Lipovice, č.kat.30 – etapa č.2“.
Termíny: zveřejnění výzvy 1.3.2021, lhůta pro podání nabídek 31.3.2021 v 17.00 hod. podpis
smlouvy do 9.4.2021, realizace /předání a převzetí díla/ do 4 měsíců od pokynu zadavatele
k zahájení realizace díla, maximálně do 30.11.2021.
Předpokládaná hodnota: 1.253.551,- Kč včetně DPH.
Firmy navržené k oslovení:
KVINT Vlachovo Březí s.r.o., Konopiště 45,384 22 Vlachovo Březí
POTENEC s.r.o., Oldřichov 6, 397 01 Dobev
RENO ŠUMAVA a.s., Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí
VKB stavby s.r.o., Buk 51, 383 01 Prachatice
STRABAG a.s. Vodňanská 333, 383 01 Prachatice
AGROM-KJ, s.r.o.,U Sirkárny 250/1, 370 01 České Budějovice
Výběrová /hodnotící/ komise:
Eduard Šejna, Konopiště 5 - předseda komise
Jiří Weber, Lipovice 39
Ing Anna Píchová, Konopiště 46
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Návrh k hlasování
Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje zadání výběrového řízení/výzvy k podání nabídky na plnění
zakázky malého rozsahu pro projekt: „Stavební úpravy retenční nádrže v obci Lipovice, č.kat.30 –
etapa č.2“ 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: „Stavební úpravy retenční nádrže v obci Lipovice, č.kat.30 –
etapa č.2“ dle předloženého návrhu.
6) Projednání – žádost p. Šárky Pivoňkové o splátkový kalendář – úhrada vodné a stočné za
rok 2020 – Lipovice čp. 25
Zastupitelstvo obce Lipovice bylo seznámeno se žádostí p. Šárky Pivoňkové (Lipovice čp.25) o
splátkový kalendář na úhradu dluhu za vodné a stočné (2020) ve výši 3.418 Kč s tím, že dluh bude
hrazen v pravidelných měsíčních splátkách po 500 Kč počínaje březnem 2021.
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje žádost p. Šárky Pivoňkové (Lipovice čp.25) o splátkový
kalendář na úhradu dluhu za vodné a stočné (2020) ve výši 3.418 Kč s tím, že dluh bude hrazen v
pravidelných měsíčních splátkách po 500 Kč počínaje březnem 2021.

Hlasování:
PRO:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje žádost p. Šárky Pivoňkové (Lipovice čp.25) o splátkový
kalendář na úhradu dluhu za vodné a stočné (2020) ve výši 3.418 Kč s tím, že dluh bude hrazen v
pravidelných měsíčních splátkách ve výši 500 Kč počínaje březnem 2021.
7) Projednání – inventarizační zpráva za rok 2020
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledky inventarizace za rok 2020 a s inventarizační zprávou
za rok 2020. Nebyly zjištěny rozdíly.
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje inventarizační zprávu za rok 2020.
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Hlasování:
PRO:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje inventarizační zprávu za rok 2020.
8) Na vědomí – rozpočtové opatření č. 1/2021
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2021
9) Na vědomí – Rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové
kalamity za rok 2019
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019 ve výši 186.444 Kč ze dne 16.2.2021 čj.
996/LK/2020-K103, sp.značka OZZL 113622/2020.
10) Projednání – souhlas vlastníka se stavebním záměrem – Konopiště -rekonstrukce NN,
pod vsí, č.stavby 1040017614
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí o poskytnutí souhlasu vlastníka se stavebním
záměrem pro stavbu č. 1040017614 - „Konopiště – rekonstrukce NN, pod vsí“ ze dne 17.2.2021,
žadatel ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o., Katovická 175, 386 01 Strakonice.
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce Lipovice souhlasí se stavebním záměrem pro stavbu č. 1040017614 „Konopiště – rekonstrukce NN, pod vsí“ ze dne 17.2.2021, žadatel ELEKTROINVEST
STRAKONICE s.r.o., Katovická 175, 386 01 Strakonice.

Hlasování:
PRO:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Lipovice souhlasí se stavebním záměrem pro stavbu č. 1040017614 „Konopiště – rekonstrukce NN, pod vsí“ ze dne 17.2.2021, žadatel ELEKTROINVEST
STRAKONICE s.r.o., Katovická 175, 386 01 Strakonice.
11) Projednání – souhlas vlastníka s plánovaným záměrem – Žabrakov – veřejné osvětlení
(trasa kabelu VO, umístění kapliček)
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí o souhlas vlastníka s plánovaným záměrem pro stavbu „Žabrakov – veřejné osvětlení“ - trasa kabelu VO, umístnění kapliček ze dne 22.2.2021, žadatel
ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o., Katovická 175, 386 01 Strakonice.
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Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce souhlasí s plánovaným záměrem pro stavbu „Žabrakov – veřejné osvětlení“ trasa kabelu VO, umístnění kapliček ze dne 22.2.2021, žadatel ELEKTROINVEST STRAKONICE
s.r.o., Katovická 175, 386 01 Strakonice.

Hlasování:
PRO:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s plánovaným záměrem pro stavbu „Žabrakov – veřejné osvětlení“ trasa kabelu VO, umístnění kapliček ze dne 22.2.2021, žadatel ELEKTROINVEST STRAKONICE
s.r.o., Katovická 175, 386 01 Strakonice.
12) Projednání – návrh dotačního programu obce Lipovice Domácí čističky odpadních vod
Zastupitelé projednali možnosti návrhu dotačního programu obce Lipovice Domácí čističky
odpadních vod. Nebylo hlasováno o konečné podobě ani realizaci. Na dalším zasedání
zastupitelstva budou projednány návrhy, námitky či úpravy předloženého návrhu.
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 24. února 2021.
Zapsal:

Veronika PAVLÍKOVÁ

Ověřovatelé zápisu:

Jiří WEBER
Simona CARVANOVÁ

Starostka:

Ing. Anna PÍCHOVÁ
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