OBEC LIPOVICE
Lipovice 44, 384 22 Vlachovo Březí

ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 24. listopadu 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:
Přítomní občané:
Spolky, sdružení:
Omluven:
Konstatování:

Ing. Anna Píchová, Jiří Weber, Simona Carvanová, Eduard Šejna, Jan Pikl
0
0
Veronika Pavlíková, Jan Toman
Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.

PROGRAM:
1)
Zahájení
2)

Navržení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu

3)

Projednání - schválení rozpočtu Obce Lipovice pro rok 2022

4)

Projednání – schválení střednědobého výhledu rozpočtu Obce Lipovice pro období 2023-2024

5)

Projednání - schválení příspěvků pro občany /životní jubileum, narození dítěte/ pro rok 2022

6)

Projednání – schválení dohod o provedení práce pro rok 2022

7)

Projednání – podání žádosti o dotaci – MMR – 117D8210 Podpora obnovy a rozvoje venkova
– podprogram DT 117d8210H – Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního
odpočinku - "Modernizace Multifunkčního hřiště Lipovice"

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: Eduard Šejna
Ověřovateli zápisu byli navrženi zastupitelé: Jiří Weber, Simona Carvanová
Hlasování
PRO:
5
PROTI:
0
Zdržel se:
0
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu: Jiřího Webera, Simonu Carvanovou
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Schválení, popř. doplnění programu schůze
Připomínky členů zastupitelstva obce k předloženému programu zasedání nebyly vzneseny.
Byl vznesen návrh na doplnění programu:
- na vědomí – rozpočtové opatření č. 10/2021
- projednání – žádost o poskytnutí finančního příspěvku – SH ČMS – okrsek Strunkovice nad
Blanicí
Hlasování
PRO:

5

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Program zasedání zastupitelstva včetně jeho doplnění byl schválen.
Schválení zápisu zastupitelstva obce Lipovice ze dne 27.10. 2021
Zastupitelstvu obce byl předložen zápisu z předchozího zastupitelstva obce. Určení
ověřovatelé ověřili zápis z předchozího jednání zastupitelstva dne 27.10.2021, námitky proti zápisu
nebyly vzneseny.
Hlasování o schválení předešlého zápisu ze zastupitelstva:
PRO:

5

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zápis z předchozího zasedání zastupitelstva se pokládá za schválený.
3) Projednání – schválení rozpočtu obce Lipovice pro rok 2022
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s předloženým návrhem rozpočtu pro rok 2022. Návrh rozpočtu
pro rok 2022 byl již projednán bez připomínek na zasedání zastupitelstva obce dne 27.10.2021 a
vyvěšen na úřední desce dne 29.10.2021 do 31.12.2021. 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 2022 v částce příjmu 3.848.000 Kč,
výdajů v částce 3.848.000 Kč. Rozpočet je schválený jako vyrovnaný.

Hlasování:
PRO:

5

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
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Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Lipovice pro rok 2022 v částce příjmu 3.848.000 Kč,
výdajů v částce 3.848.000 Kč. Rozpočet je schválený jako vyrovnaný.
4) Projednání – schválení střednědobého výhledu rozpočtu Obce Lipovice pro období 20232024
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s předloženým návrhem střednědobého výhledu rozpočtu obce
pro období 2023-2024. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce pro období 2023-2024 byl již
projednán bez připomínek na zasedání zastupitelstva obce dne 27.10.2021 a vyvěšen na úřední
desce dne 29.10.2021 do 31.12.2021. 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 2023-2024 byl
předložen ke schválení
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Lipovice pro období 2023-2024.

Hlasování:
PRO:

5

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Lipovice pro období 2023-2024.
5) Projednání – schválení příspěvků pro občany /životní jubileum, narození dítěte/ pro rok
2022
Zastupitelstvu obce byl předložen tento návrh na poskytnutí příspěvku pro občany s trvalým pobytem v obci pro rok 2022.
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku pro občany s trvalým pobytem v obci pro rok
2022: 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:

5

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
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Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku pro občany s trvalým pobytem v obci pro rok
2022: 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.
6)
Projednání – schválení dohod o provedení práce pro rok 2022
Návrh k hlasování:
a) Uzavření DPP pro rok 2022






Ing. Hana Slancová– účetní – 1.1.-31.12.2022 – odměna 7.500 Kč/měsíčně
Jan Toman – úprava vody v Lipovicích a v Konopišti – 1.1.-31.12.2022 – odměna 4.000 Kč/
měsíčně
Jaroslava Weberová – knihovnice – 1.1.-31.12.2022 – odměna 500 Kč/měsíčně
Simona Carvanová – správce hřiště Lipovice – 1.1.-31.12.2022 – odměna 500 Kč/měsíčně
Eduard Šejna – správce hřiště Konopiště – 1.1.-31.12.2022 – odměna 500 Kč/měsíčně



Simona Carvanová – obsluha (správce) RE-USE centrum – 1.1.-31.12.2022 – odměna
100 Kč/měsíčně



Eduard Šejna – obluha (správce) RE-USE centrum – 1.1.-31.12.2022 – odměna 100 Kč/měsíčně

b) Poskytnutí odměny pro rok 2022:


Eva Prášková – člen kontrolního výboru – 1.1.-31.12.2022 – odměna 300 Kč/čtvrtletně

Hlasování:
PRO:

5

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) Uzavření DPP pro rok 2022:






Ing. Hana Slancová– účetní – 1.1.-31.12.2022 – odměna 7.500 Kč/měsíčně
Jan Toman – úprava vody v Lipovicích a v Konopišti – 1.1.-31.12.2022 – odměna 4.000 Kč/
měsíčně
Jaroslava Weberová – knihovnice – 1.1.-31.12.2022 – odměna 500 Kč/měsíčně
Simona Carvanová – správce hřiště Lipovice – 1.1.-31.12.2022 – odměna 500 Kč/měsíčně
Eduard Šejna – správce hřiště Konopiště – 1.1.-31.12.2022 – odměna 500 Kč/měsíčně



Simona Carvanová – obsluha (správce) RE-USE centrum – 1.1.-31.12.2022 – odměna
100 Kč/měsíčně



Eduard Šejna – obluha (správce) RE-USE centrum – 1.1.-31.12.2022 – odměna 100 Kč/měsíčně
b) Poskytnutí odměny pro rok 2022
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Eva Prášková – člen kontrolního výboru – 1.1.-31.12.2022 – odměna 300 Kč/čtvrtletně
7)
Projednání – podání žádosti o dotaci – MMR – 117D8210 Podpora obnovy a rozvoje
venkova – podprogram DT 117d8210H – Podpora budování a obnovy míst aktivního a
pasivního odpočinku - "Modernizace Multifunkčního hřiště Lipovice"
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh na podání žádosti o dotaci – MMR – 117D8210 Podpora
obnovy a rozvoje venkova – podprogram DT 117d8210H – Podpora budování a obnovy míst
aktivního a pasivního odpočinku - "Modernizace Multifunkčního hřiště Lipovice" .
Jedná se o umístění nového herního prvku a přesunutí stávajících dvou herních prvků v rámci hřiště.
V souvislosti s realizací projektu bude zároveň podána žádost o územní souhlas u Měú Prachatice.
Návrh k hlasování
Zastupitelstvo obce schvaluje realizaci projektu a podání žádosti o dotaci – MMR – 117D8210
Podpora obnovy a rozvoje venkova – podprogram DT 117d8210H – Podpora budování a obnovy
míst aktivního a pasivního odpočinku - "Modernizace Multifunkčního hřiště Lipovice" .

Hlasování:
PRO:

5

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje realizaci projektu a podání žádosti o dotaci – MMR – 117D8210
Podpora obnovy a rozvoje venkova – podprogram DT 117d8210H – Podpora budování a obnovy
míst aktivního a pasivního odpočinku - "Modernizace Multifunkčního hřiště Lipovice" .
8) Na vědomí – rozpočtové opatření č. 10/2021
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10/2021.
9) Projednání – žádost o poskytnutí finančního příspěvku – SH ČMS – okrsek Strunkovice
nad Blanicí
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí o finanční dar na provoz pro rok 2022 /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 2022.

Hlasování:
PRO:
5
Usnesení:

PROTI:

0

Zdržel se:

0
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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 2022.

V Lipovicích dne 24. listopadu 2021.
Zapsal:

Eduard ŠEJNA

Ověřovatelé zápisu:

Jiří WEBER
Simona CARVANOVÁ

Starostka:

Ing. Anna PÍCHOVÁ
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