OBEC LIPOVICE
Lipovice 44, 384 22 Vlachovo Březí

ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 25. dubna 2022
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, Jiří Weber
0
0
Jan Toman, Veronika Pavlíková
Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.

PROGRAM:
1)
Zahájení
2)

Navržení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu

3)

Na vědomí – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 obce Lipovice

4)

Na vědomí - úprava cen za služby – Rumpold 01 – Vodňany s.r.o.

5)

Na vědomí – Protokol o zkoušce č. 30108/2022 ze dne 07.04.2022 – pitná voda Konopiště a
Protokol o zkoušce č. 30109/2022 ze dne 07.04.2022 – pitná voda Lipovice

6)

Na vědomí – rozpočtové opatření č. 3/2022

7)

Na vědomí – Dodatek č.1 k pojistné smlouvě č. 8054731010

8)

Na vědomí – Dodatek č. 3 k pojistné smlouvě č. 8056947910

9)

11)

Na vědomí – Kolaudační souhlas s užíváním stavby: Konopiště – pod vsí – kabelové vedení
VO
Na vědomí – Kolaudační souhlas s užíváním stavby: Konopiště – rekonstrukce NN, pod vsí:
č.st.1040017614
Na vědomí – Dotační program na podporu narozených dětí v Jihočeském kraji

1.

ZAHÁJENÍ

10)

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 19:00 hodin, Bylo konstatováno, že zastupitelstvo je
usnášeníschopné.
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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: Eduard Šejna
Ověřovateli zápisu byli navrženi zastupitelé: Jan Pikl, Simona Carvanová
Hlasování
PRO:
5
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:
- projednání – podání žádosti - Dotační program na podporu narozených dětí v Jihočeském kraji
- projednání – Smlouva o výpůjčce – projekt „Pořízení kompostérů pro domácí kompostování,
kontejnery na textil, Re-use centra a vratné nádobí“ – Svaz měst a obcí Jihočeského kraje
Hlasování
PRO:

5

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Program zasedání zastupitelstva včetně jeho doplnění byl schválen.
Schválení zápisu zastupitelstva obce Lipovice ze dne 30.3. 2022
Zastupitelstvu obce byl předložen zápisu z předchozího zastupitelstva obce. Určení
ověřovatelé ověřili zápis z předchozího jednání zastupitelstva dne 30.03.2022, 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) Na vědomí – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 obce Lipovice
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
obce Lipovice, přezkoumání proběhlo dne 23.3.2022. Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a
nedostatky.
Zastupitelstvo obce bere uvedené informace na vědomí.
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4) Na vědomí - úprava cen za služby – Rumpold 01 – Vodňany s.r.o.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci firmy RUMPOLD 01 – Vodňany s.r.o. ze dne
6.4.2022 o nutnosti promítnout výrazný nárůst cen pohonných hmot do ceny za dopravu a to od
1.4.2022. Nárůst cen bude promítnut formou tzv. palivového příplatku a to vždy v přímé návaznosti
na průměrné ceny pohonných hmot v konkrétním období. Palivový příplatek bude v každém
fakturačním období vypočítán podle poměru průměrné ceny pohonných hmot v každém fakturačním
období k průměrné ceně pohonných hmot v roce 2021.
5) Na vědomí – Protokol o zkoušce č. 30108/2022 ze dne 07.04.2022 – pitná voda Konopiště a
Protokol o zkoušce č. 30109/2022 ze dne 07.04.2022 – pitná voda Lipovice
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Protokol o zkoušce č. 30108/2022 ze dne 07.04.2022 – pitná
voda Konopiště a protokol o zkoušce č. 30109/2022 ze dne 07.04.2022 – pitná voda Lipovice.
6) Na vědomí – rozpočtové opatření č. 3/2022
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2022.
7) Na vědomí – Dodatek č.1 k pojistné smlouvě č. 8054731010
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Dodatek č.1 k pojistné smlouvě č. 8054731010 ze dne 14.4.2022
– ČSOB Pojišťovna. Předmětem pojištění je objekt občanské vybavenosti – Konopiště čp.9.
Dodatek č.1 byl uzavřen z důvodu revize pojistných rizik a pojistných částek, tak aby pojistné
částky a rizika odpovídaly současnému stavu a nehrozilo riziko podpojištěnosti v případě škodné
události.

8) Na vědomí – Dodatek č. 3 k pojistné smlouvě č. 8056947910
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Dodatek č.3 k pojistné smlouvě č. 8056947910 ze dne 14.4.2022
- ČSOB Pojišťovna. Předmětem pojištění je objekt občanské vybavenosti – Lipovice čp.44.
Dodatek č.3 byl uzavřen z důvodu revize pojistných rizik a pojistných částek, tak aby pojistné
částky a rizika odpovídaly současnému stavu a nehrozilo riziko podpojištěnosti v případě škodné
události.
9) Na vědomí – Kolaudační souhlas s užíváním stavby: Konopiště – pod vsí – kabelové vedení
VO
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Kolaudační souhlas užíváním stavby: Konopiště – pod vsí –
kabelové vedení – VO na pozemkových parcelách KN č. 505/2, 505/3, 507, 521/3, 546/1, 552/2,
554/8, 630, 631, 521/2 v k.ú. Lipovice, který by vydán dne 31.3.2022 – Měu Prachatice, čj.
MUPt/20145/2022.
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10) Na vědomí – Kolaudační souhlas s užíváním stavby: Konopiště – rekonstrukce NN, pod
vsí: č.st.1040017614
zastupitelstvo obce bere na vědomí Kolaudační souhlas s užíváním stavby: Konopiště –
rekonstrukce NN, pod vsí: č.st.1040017614 na stavebních parcelách KN č. st. 34, st.36, st.33, st.37 a
na pozemkových parcelách KN č. 521/3, 507, 505/2, 505/3, 630, 631, 554/28, 546/1, 551, 552/2,
554/8 v k.ú. Lipovice. Kolaudační souhlas byl vydán dne 31.3.2022 – Měú Prachatice, čj.
MUPt/20127/2022.
11) Na vědomí - Dotační program na podporu narozených dětí v Jihočeském kraji
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s Dotačním programem na podporu narozených dětí v
Jihočeském kraji – výzva pro roky 2022-2024.
12) Projednání – podání žádosti - Dotační program na podporu narozených dětí v Jihočeském
kraji
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti do Dotačního programu na podporu narozených dětí v
Jihočeském krají – výzva pro roky 2022 – 2024.
Hlasování:
PRO:
5
PROTI:
0
Zdržel se:
0
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti do Dotačního programu na podporu narozených dětí v
Jihočeském krají – výzva pro roky 2022 – 2024.
13) - Projednání – Smlouva o výpůjčce – projekt „Pořízení kompostérů pro domácí
kompostování, kontejnery na textil, Re-use centra a vratné nádobí“ – Svaz měst a obcí
Jihočeského kraje
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem Smlouvy o výpůjčce – projekt „Pořízení kompostérů
pro domácí kompostování, kontejnery na textil, Re-use centra a vratné nádobí“ – Svaz měst a obcí
Jihočeského kraje. Obec Lipovice v rámci projektu pořídí vratné nádobí: vratné kelímky 0,5 l
celkem 100 ks, vratné kelímky 0,2 l celkem 100 ks, přepravní boxy na kelímky celkem 4 ks, boxy na
příbory a talíře celkem 3 ks, myčka celkem 1 ks, talíře celkem 100 ks, příbory celkem 100 ks. Vratné
nádobí bude využíváno pro kulturní, společenské a sportovní obecní akce. Spoluúčast na projektu
činí celkem 11.460,78 Kč.
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce – projekt „Pořízení kompostérů pro
domácí kompostování, kontejnery na textil, Re-use centra a vratné nádobí“ – Svaz měst a obcí
Jihočeského kraje. Obec Lipovice v rámci projektu pořídí vratné nádobí: vratné kelímky 0,5 l
celkem 100 ks, vratné kelímky 0,2 l celkem 100 ks, přepravní boxy na kelímky celkem 4 ks, boxy na
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příbory a talíře celkem 3 ks, myčka celkem 1 ks, talíře celkem 100 ks, příbory celkem 100 ks.
Spoluúčast na projektu činí celkem 11.460,78 Kč. Zároveň pověřuje starostku Ing. Annu Píchovou
jejím uzavřením.
Hlasování:
PRO:
5
PROTI:
0
Zdržel se:
0
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce – projekt „Pořízení kompostérů pro
domácí kompostování, kontejnery na textil, Re-use centra a vratné nádobí“ – Svaz měst a obcí
Jihočeského kraje. Obec Lipovice v rámci projektu pořídí vratné nádobí: vratné kelímky 0,5 l
celkem 100 ks, vratné kelímky 0,2 l celkem 100 ks, přepravní boxy na kelímky celkem 4 ks, boxy na
příbory a talíře celkem 3 ks, myčka celkem 1 ks, talíře celkem 100 ks, příbory celkem 100 ks.
Spoluúčast na projektu činí celkem 11.460,78 Kč. Zároveň pověřuje starostku Ing. Annu Píchovou
jejím uzavřením.

V Lipovicích dne 25. dubna 2022.
Zapsal:

Eduard ŠEJNA

Ověřovatelé zápisu:

Jan PIKL
Simona CARVANOVÁ

Starostka:

Ing. Anna PÍCHOVÁ
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