OBEC LIPOVICE
Lipovice 44, 384 22 Vlachovo Březí

ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 31. března 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, 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 - vyhodnocení výběrového řízení /zakázky malého rozsahu/ - pro projekt:
“Stavební úpravy retenční nádrže v obci Lipovice, č.kat.30 – etapa č.2“

4)

Projednání – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě – Správa a
údržba silnic Jihočeského kraje (pokládka zemního kabelu veřejného osvětlení v Žabrakově)

5)

Na vědomí - rozpočtové opatření č. 2/2021

6)

Projednání – rozpočtové opatření č. 3/2021

7)

Na vědomí – Územní rozhodnutí – stavba: Žabrakov – kabel NN, Korbel, č.st.1030056178 ze
dne 3.3.2021

8)

Na vědomí – Společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru
- Novostavba RD Korbelovi – ze dne 15.3.2021

9)

Na vědomí – Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí pro stavbu: Domovní ČOV a
vsakovací prvek na p.č.387/3 k.ú. Lipovice

10)

Na vědomí – Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí pro stavbu: Vrtaná studna LP1 na
pozemku p.č. 387/3 k.ú. Lipovice

11)

Projednání – návrh dotačního programu obce Lipovice „Domácí čističky odpadních vod“

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 – žádost o finanční příspěvek – Linka bezpečí, z.s.
- na vědomí – informace o Obecní knihovně za rok 2020
- projednání – záměr na prodej movitého majetku – ztracené bednění
Hlasování
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Program zasedání zastupitelstva včetně jeho doplnění byl schválen.
Schválení zápisu zastupitelstva obce Lipovice ze dne 24.2. 2021
Zastupitelstvu obce byl předložen zápisu z předchozího zastupitelstva obce. Určení
ověřovatelé ověřili zápis z předchozího jednání zastupitelstva dne 24.2.2021, 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 - vyhodnocení výběrového řízení /zakázky malého rozsahu/ - pro projekt:
“Stavební úpravy retenční nádrže v obci Lipovice, č.kat.30 – etapa č.2“
Zastupitelstvo obce Lipovice na svém zasedání dne 24.2.2021 schválilo 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“.
2
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Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledkem vyhodnocení nabídek zadávacího řízení /zakázka
malého rozsahu/ - projekt “Stavební úpravy retenční nádrže v obci Lipovice, č.kat.30 – etapa č.2“.
Obec Lipovice ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., veřejných zakázkách v platném znění vyhlásila
zakázku malého rozsahu “Stavební úpravy retenční nádrže v obci Lipovice, č.kat.30 – etapa č.2“.
Obec Lipovice obdržela celkem 8 nabídek:
Nabídka č.1
Podáno: 25.3.2021
Č.j.: LIP/132/2021

Firma: POTENEC s.r.o.
Sídlo: Oldřichov 6, 397 01 Dobev
IČ: 28154801
DIČ: CZ28154801

Nabídnutá cena včetně DPH: 881.591,66 Kč
Nabídka č. 2
Podáno: 26.3.2021
Č.j.: LIP/136/2021

Firma: DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.
Sídlo: Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov
IČ: 26071584
DIČ: CZ26071584

Nabídnutá cena včetně DPH: 1.121.107,29 Kč
Nabídka č. 3
Podáno: 31.3.2021 11.30 hod
Č.j.: LIP/137/2021

Firma: AKORA s.r.o.
Sídlo: U Sokolovny 398, 370 10 Hrdějovice
IČ: 25174495
DIČ: CZ25174495

Nabídnutá cena včetně DPH: 1.116.830 Kč
Nabídka č. 4
Podáno: 31.3.2021 12.50 hod
Č.j.: LIP/138/2021

Firma: KVINT Vlachovo Březí spol. s r.o.
3
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Sídlo: Konopiště 45, 384 22 Vlachovo Březí
IČ: 60647621
DIČ: CZ60647621

Nabídnutá cena včetně DPH: 967.631,17 Kč
Nabídka č. 5
Podáno: 31.3.2021 13.05 hod
Č.j.: LIP/139/2021

Firma: REKON INSTA spol. s.r.o.
Sídlo: Budějovická 632, 384 51 Volary
IČ: 60070897
DIČ: CZ60070897

Nabídnutá cena včetně DPH: 965.272,19 Kč
Nabídka č. 6
Podáno: 31.3.2021 14.00 hod
Č.j.: LIP/140/2021

Firma: Lesostavby Třeboň a.s.
Sídlo: Novohradská 226, 379 01 Třeboň
IČ: 47239328
DIČ: CZ47239328

Nabídnutá cena včetně DPH: 1.193.079,84 Kč
Nabídka č. 7
Podáno: 31.3.2021 15.00 hod
Č.j.: LIP/141/2021

Firma: STRABAG a.s.
Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Nabídnutá cena včetně DPH: 892.258,09 Kč
Nabídka č. 8
Podáno: 31.3.2021 15.18 hod
Č.j.: LIP/142/2021

Firma: Stavební firma HUKO s.r.o.
Sídlo: Náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5
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IČ: 25174533
DIČ: CZ25174533

Nabídnutá cena včetně DPH: 1.132.430,47 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, Ing.
Anna Píchová, Jiří Weber/ hodnocení všech aspektů nabídky.
Po zhodnocení nabídky byl ustanovenou komisí podán návrh na výběr nabídky č. 1 – POTENEC
s.r.o., Oldřichov 6, 397 01 Dobev, IČ: 28154801, nabídková cena včetně DPH 881.591,66 Kč.
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje výběr nabídky: č. 1: POTENEC s.r.o., Oldřichov 6, 397 01
Dobev, IČ: 28154801, nabídková cena včetně DPH 881.591,66 Kč.

Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje výběr nabídky: č. 1: POTENEC s.r.o., Oldřichov 6, 397 01
Dobev, IČ: 28154801, nabídková cena včetně DPH 881.591,66 Kč.
4) Projednání – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě – Správa a
údržba silnic Jihočeského kraje (pokládka zemního kabelu veřejného osvětlení v Žabrakově)
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
inženýrské sítě - Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, České Budějovice.
Jde o zřízení služebnosti inženýrských sítí, kterým bude zatížen pozemek p.č. 603/1 k.ú. Lipovice v
souvislosti se stavbou „Žabrakov – veřejné osvětlení“. Investorem stavby bude Obec Lipovice.
Výlučným vlastníkem předmětného pozemku je Jihočeský kraj, s tímto pozemkem hospodaří Správa
a údržba silnic Jihočeského kraje a je oprávněna za Jihočeský kraj uzavřít tuto smlouvu.
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské
sítě - Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, České Budějovice dle
předloženého návrhu a zároveň pověřuje starostku Ing. Annu Píchovou jejím podpisem.

Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0
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Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské
sítě - Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, České Budějovice dle
předloženého návrhu a zároveň pověřuje starostku Ing. Annu Píchovou jejím podpisem.
5)

Na vědomí - rozpočtové opatření č. 2/2021

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2021
6)

Projednání - rozpočtové opatření č. 3/2021

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem rozpočtového opatření č. 3/2021.
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2021.

Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2021.
7)
Na vědomí – Územní rozhodnutí – stavba: Žabrakov – kabel NN, Korbel,
č.st.1030056178 ze dne 3.3.2021
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Územní rozhodnutí pro stavbu Žabrakov – kabel NN, Korbel,
č.st.1030056178 vydané Měú Prachatice dne 3.3.2021, čj. MUPt/06460/2021.
8)
Na vědomí – Společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního
záměru - Novostavba RD Korbelovi – ze dne 15.3.2021
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného
stavebního záměru - Novostavba RD Korbelovi vydané Měú Prachatice dne 15.3.2021, čj.
MUPt/14038/2021.
9) Na vědomí – Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí pro stavbu: Domovní ČOV a
vsakovací prvek na p.č.387/3 k.ú. Lipovice
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí pro stavbu:
„Domovní ČOV a vsakovací prvek na p.č.387/3 k.ú. Lipovice“. Rozhodnutí je ode dne 6.32021 v
právní moci a je vykonatelné.
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10) Na vědomí – Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí pro stavbu: Vrtaná studna LP1
na pozemku p.č. 387/3 k.ú. Lipovice
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí pro stavbu: „Vrtaná
studna LP1 na pozemku p.č. 387/3 k.ú. Lipovice“. Rozhodnutí je ode dne 12.3.2021 v právní moci a
je vykonatelné.
11) Projednání – návrh dotačního programu obce Lipovice Domácí čističky odpadních vod
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh dotačního programu obce Lipovice Domácí čističky
odpadních vod pro období 2021 – 2022. Návrh byl již projednáván na zasedání zastupitelstva dne
24.2.2021, kdy bylo rozhodnuto, že bude ponechána lhůta do 31.3.2021 pro možné doplnění či
námitky.
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce schvaluje dotační program obce Lipovice „Domácí čističky odpadních vod
(DČOV) pro období 2021-2022“ včetně Pravidel dotačního programu dle předloženého návrhu.

Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje dotační program obce Lipovice „Domácí čističky odpadních vod
(DČOV) pro období 2021-2022“ včetně Pravidel dotačního programu dle předloženého návrhu.
12) Projednání – žádost o finanční příspěvek – Linka bezpečí, z.s.
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí o finanční příspěvek ve výši 2.000 Kč ze dne
19.3.2021 – žadatel Linka bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8.
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce zamítá poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.000 Kč pro žadatele Linka
bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8.

Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce zamítá poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.000 Kč pro žadatele Linka
bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8.
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13) Na vědomí – informace o Obecní knihovně za rok 2020
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informacemi o práci a fungování Obecní knihovny za rok
2020. V roce 2020 bylo do Obecní knihovny Lipovice z Městské knihovny Prachatice zapůjčeno
celkem 143 svazků v hodnotě 37.667 Kč. Zároveň patří poděkování knihovnici pí. Jaroslavě
Weberové za péči o obecní knihovnu.
Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
14) Projednání – záměr na prodej movitého majetku – ztracené bednění
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh záměru na prodej movitého majetku – ztracené bednění,
celkem 100 ks, rozměr 20 x 25 x 50 cm.
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru na prodej movitého majetku 100 ks – ztracené
bednění, rozměr 20 x 25 x 50 cm. 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:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru na prodej movitého majetku 100 ks – ztracené
bednění, rozměr 20 x 25 x 50 cm. 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.
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 31.března 2021.
Zapsal:

Veronika PAVLÍKOVÁ

Ověřovatelé zápisu:

Jiří WEBER
Simona CARVANOVÁ

Starostka:

Ing. Anna PÍCHOVÁ
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