OBEC LIPOVICE
Lipovice 44, 384 22 Vlachovo Březí

ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 29. prosince 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, Simona Carvanová, Eduard Šejna, Jan Pikl
0
0
Veronika Pavlíková, Jiří Weber, Jan Toman
Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.

PROGRAM:
1)
Zahájení
2)

Navržení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu

3)

Projednání – Dodatek č. 1/2022 ke Smlouvě o převodu odpadu do vlastnictví a o poskytování
služeb oprávněné osoby v oblasti nakládání s odpady na území obce a místních částí ze dne
21.12.2020

4)

Projednání – žádost o poskytnutí finančního daru – Impakt společnost pro aktivizaci periférií,
Mlýn čp. 33, Dub

5)

Projednání – žádost o poskytnutí finančního daru – SDH Lipovice

6)

Projednání – vyhlášení ceny vodného a stočného od 1.1.2022 do 31.12.2022

7)

Projednání – zadání výběrového řízení /výzvy k podání nabídky na plnění zakázky malého
rozsahu/ - pro projekt: “Konopiště – pod vsí - kabelové vedení VO“

8)

Na vědomí – kolaudační souhlas – stavba“ „Žabrakov - veřejné osvětlení“

9)

Na vědomí – kolaudační souhlas – stavba: „Konopiště – kabel NN, p. Antoš, č.st. 1030067931

10)

Na vědomí – kolaudační souhlas – stavba: „Žabrakov – kabel NN, Korbel, č .t. 1030056178

11)

Na vědomí – protokol o zkoušce č. 98738/2021 ze dne 30.11.2021 pitná voda Lipovice a
protokol o zkoušce č. 98739/2021 ze dne 30.11.2021 pitná voda Konopiště

12)

Na vědomí – Rozhodnutí Krajského úřadu v Českých Budějovicích o poskytnutí finančního
příspěvku obci Lipovice – zřizování nových oplocenek a soustřeďování dříví koněm v lese –
celkem ve výši 51.968 Kč

13)

Na vědomí – EKO-KOM, a.s. - nový sazebník odměn a koeficientů bonusových složek od
1.1.2022

14)

Na vědomí – rozpočtové opatření č. 11/2021

www.obeclipovice.cz
Lipovice 44384 22 Vlachovo Březí
Tel.: +420 605 265 425 (606 260 221)
Email: podatelna@obeclipovice.cz

Strana 2 (celkem 7) „zápis ze zastupitelstva obce 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: Jan Pikl, Simona Carvanová
Hlasování
PRO:
4
PROTI:
0
Zdržel se:
0
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu: Jana Pikla, Simonu Carvanovou
Schválení, popř. doplnění programu schůze
Připomínky členů zastupitelstva obce k předloženému programu zasedání nebyly vzneseny.
Byl vznesen návrh na doplnění programu:
- na vědomí – Protokol č. 103740/2021 ze dne 13.12.2021 odpadní voda Lipovice a protokol č.
103741/2021 ze dne 13.12.2021 odpadní voda Konopiště
Hlasování
PRO:

4

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Program zasedání zastupitelstva včetně jeho doplnění byl schválen.
Schválení zápisu zastupitelstva obce Lipovice ze dne 24.11. 2021
Zastupitelstvu obce byl předložen zápisu z předchozího zastupitelstva obce. Určení
ověřovatelé ověřili zápis z předchozího jednání zastupitelstva dne 24.11.2021, námitky proti zápisu
nebyly vzneseny.
Hlasování o schválení předešlého zápisu ze zastupitelstva:
PRO:

4

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zápis z předchozího zasedání zastupitelstva se pokládá za schválený.
3)
Projednání – Dodatek č. 1/2022 ke Smlouvě o převodu odpadu do vlastnictví a o
poskytování služeb oprávněné osoby v oblasti nakládání s odpady na území obce a místních
částí ze dne 21.12.2020
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Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem Dodatku č.1/2022 ke Smlouvě o převodu odpadu do
vlastnictví a o poskytování služeb oprávněné osoby v oblasti nakládání s odpady na území obce a
místních částí ze dne 21.12.2020 uzavřenou s firmou RUMPOLD 01 – Vodňany s.r.o. Dodatek řeší
nové ceníky platné od 1.1.2022.
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dodatku č.1/2022 ke Smlouvě o převodu odpadu do
vlastnictví a o poskytování služeb oprávněné osoby v oblasti nakládání s odpady na území obce a
místních částí ze dne 21.12.2020 uzavřenou s firmou RUMPOLD 01 – Vodňany s.r.o
Hlasování:
PRO:

5

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dodatku č.1/2022 ke Smlouvě o převodu odpadu do
vlastnictví a o poskytování služeb oprávněné osoby v oblasti nakládání s odpady na území obce a
místních částí ze dne 21.12.2020 uzavřenou s firmou RUMPOLD 01 – Vodňany s.r.o
4)
Projednání – žádost o poskytnutí finančního daru – Impakt společnost pro aktivizaci
periférií, Mlýn čp. 33, Dub
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí o poskytnutí finančního daru – žadatelem je Impakt
společnost pro aktivizaci periférií, Mlýn čp. 33, Dub.
IMPAKT společnost pro aktivizaci periférií, se sídlem Mlýn čp.33, Dub, IČ: 22664157 provozuje
Mateřské a komunitní centrum Dupy Dub. Jeho činnost je zaměřena na volnočasové aktivity dětí a
mládeže, projektový management, lektorskou činnost v oblasti neziskového sektoru, cvičení maminek s dětmi atd..
MKC není podporováno dotačními tituly. Obrací se tedy se žádostí o poskytnutí finančního daru na
okolní obce, jejichž občané a děti se aktivně volnočasových aktivit zúčastňují.
Zastupitelům obce Lipovice byla navržena částka ve výši 10.000 Kč pro rok 2022.
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru společnosti IMPAKT společnost pro aktivizaci periférií, se sídlem Mlýn čp.33, 384 25 Dub ve výši 10.000 Kč na podporu činnosti pro rok
2022.

Hlasování:
PRO:

4

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
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Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru společnosti IMPAKT společnost pro aktivizaci periférií, se sídlem Mlýn čp.33, 384 25 Dub ve výši 10.000 Kč na podporu činnosti pro rok
2022.
5)

Projednání – žádost o poskytnutí finančního daru – SDH Lipovice

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí SDH Lipovice o poskytnutí finančního daru ve výši
12.000 Kč pro rok 2022.
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje poskytnutí finančního daru SDH Lipovice pro rok 2022 ve
výši 12.000 Kč.
Hlasování:
PRO:
4
PROTI:
0
Zdržel se:
0
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje poskytnutí finančního daru SDH Lipovice pro rok 2022 ve
výši 12.000 Kč.
6)

Projednání – vyhlášení ceny vodného a stočného od 1.1.2022 do 31.12.2022

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s kalkulací pro výpočet ceny vodného a stočného pro rok 2022.
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje ceny vodného a stočného pro období 1.1.2022-31.12.2022 ve
výši:
- vodné 30 Kč/1 m3
- stočné 5 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
Jedná se o cenu pro odběratele fyzickou osobu nepodnikatele /FO trvale bydlící v obci nebo
přípojku pro nemovitost určenou k rekreaci, kde smluvním odběratelem je majitel FO/, dále pak o
cenu pro podnikatelské subjekty /IČ/, nerozhoduje sídlo/místo podnikání podnikatelského subjektu,
řeší se přípojka v obci.
Hlasování:
PRO:
4
PROTI:
0
Zdržel se:
0
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje ceny vodného a stočného pro období 1.1.2022-31.12.2022 ve
výši:
- vodné 30 Kč/1 m3
- stočné 5 Kč/ 1 m3
- paušál dle profilu vodovodní přípojky a vodoměru DN do 32mm 200 Kč/ročně
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- paušál dle profilu vodovodní přípojky a vodoměru DN větší než 32mm 820 Kč/ročně
Jedná se o cenu pro odběratele fyzickou osobu nepodnikatele /FO trvale bydlící v obci nebo
přípojku pro nemovitost určenou k rekreaci, kde smluvním odběratelem je majitel FO/, dále pak o
cenu pro podnikatelské subjekty /IČ/, nerozhoduje sídlo/místo podnikání podnikatelského subjektu,
řeší se přípojka v obci.
7)
Projednání – zadání výběrového řízení /výzvy k podání nabídky na plnění zakázky
malého rozsahu/ - pro projekt: “Konopiště – pod vsí - kabelové vedení VO“
Zastupitelstvu obce Lipovice byl předložen návrh na zadání výběrového řízení/výzvy k podání
nabídky na plnění zakázky malého rozsahu pro projekt: „Konopiště – pod vsí – kabelové vedení
VO“.
Termíny: zveřejnění výzvy 3.1.2022, lhůta pro podání nabídek 26.1.2022 v 18.00 hod. podpis
smlouvy do 31.1.2022, realizace /předání a převzetí díla/ do 30.11.2022.
Předpokládaná hodnota: 318.000,- Kč včetně DPH.
Firmy navržené k oslovení:
UNIELEKTRO Strakonice s.r.o., Radošovice 139, 386 01 Strakonice
Elektromontáže Blatná, spol. s r.o., Ve Škalí 623, 388 01 Blatná
Elektrostav Strakonice s.r.o., Písecká 283, 386 01 Strakonice
Výběrová /hodnotící/ komise:
Eduard Šejna, Konopiště 5 - předseda komise
Jiří Weber, Lipovice 39
Ing Anna Píchová, Konopiště 46
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje zadání výběrového řízení/výzvy k podání nabídky na plnění
zakázky malého rozsahu pro projekt: „ Konopiště – pod vsí – kabelové vedení VO“ dle
předloženého návrhu.
Hlasování:
PRO:
Usnesení:

4

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje zadání výběrového řízení/výzvy k podání nabídky na plnění
zakázky malého rozsahu pro projekt: „ Konopiště – pod vsí – kabelové vedení VO“ dle
předloženého návrhu.
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8)

Na vědomí – kolaudační souhlas – stavba“ „Žabrakov - veřejné osvětlení“

Zastupitelstvo obce bere na vědomí kolaudační souhlas s užíváním stavby - „Žabrakov – veřejné
osvětlení“ ze dne 15.12.2021, vydaný Měú Prachatice, č.j. MUPt/90660/2021.
9)
Na vědomí – kolaudační souhlas – stavba: „Konopiště – kabel NN, p. Antoš, č.st.
1030067931
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kolaudační souhlas s užíváním stavby „Konopiště – kabel NN,
p. Antoš, č.st. 1030067931 ze dne 6.12.2021, vydaný Měú Prachatice, č.j. MUPt/89479/2021.
10)
Na vědomí – kolaudační souhlas – stavba: „Žabrakov – kabel NN, Korbel, č .t.
1030056178
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kolaudační souhlas s užíváním stavby „Žabrakov – kabel NN,
Korbel, č .t. 1030056178 ze dne 15.12.2021, vydaný Měú Prachatice, č.j. MUPt/90650/2021.
11) Na vědomí – protokol o zkoušce č. 98738/2021 ze dne 30.11.2021 pitná voda Lipovice a
protokol o zkoušce č. 98739/2021 ze dne 30.11.2021 pitná voda Konopiště
Zastupitelstvo obce bere na vědomí protokol o zkoušce č. 98738/2021 ze dne 30.11.2021 pitná voda
Lipovice a protokol o zkoušce č. 98739/2021 ze dne 30.11.2021 pitná voda Konopiště.
12)
Na vědomí – Rozhodnutí Krajského úřadu v Českých Budějovicích o poskytnutí
finančního příspěvku obci Lipovice – zřizování nových oplocenek a soustřeďování dříví koněm
v lese – celkem ve výši 51.968 Kč
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozhodnutí Krajského úřadu v Českých Budějovicích o
poskytnutí finančního příspěvku obci Lipovice – zřizování nových oplocenek a soustřeďování dříví
koněm v lese ze dne 1.12.2021. Obci Lipovice byl přiznán příspěvek v celkové výši 51.968 Kč, z
toho 50.000 Kč na zřizování nových oplocenek a 1.968 Kč na soustřeďování dříví koněm v lese.
Finanční příspěvek je poskytován ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva zemědělství.
13)
Na vědomí – EKO-KOM, a.s. - nový sazebník odměn a koeficientů bonusových složek
od 1.1.2022
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace firmy EKO-KOM o změnách sazebníku odměn a
koeficientů bonusových složek a změn ve standardech složení komunálních odpadů včetně podílů
obalové složky od 1.1.2022.
14)

Na vědomí – rozpočtové opatření č. 11/2021

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 11/2021.
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15)
Na vědomí – Protokol č. 103740/2021 ze dne 13.12.2021 odpadní voda Lipovice a
protokol č. 103741/2021 ze dne 13.12.2021 odpadní voda Konopiště
Zastupitelstvo obce bere na vědomí protokol č. 103740/2021 ze dne 13.12.2021 odpadní voda
Lipovice a protokol č. 103741/2021 ze dne 13.12.2021 odpadní voda Konopiště .
V Lipovicích dne 29. prosince 2021.
Zapsal:

Eduard ŠEJNA

Ověřovatelé zápisu:

Jan PIKL
Simona CARVANOVÁ

Starostka:

Ing. Anna PÍCHOVÁ
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