OBEC LIPOVICE
Lipovice 44, 384 22 Vlachovo Březí

ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 30. května 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: Ing. Anna Píchová, Simona Carvanová, Eduard Šejna, Jan Pikl, Jiří Weber,
Jan Toman, Veronika Pavlíková
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 a schválení závěrečného účtu obce Lipovice za rok 2021

4)

Projednání a schválení účetní uzávěrky obce Lipovice za rok 2021 včetně výsledku
hospodaření za rok 2021

5)

Na vědomí – strategický dokument „Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro SO ORP
Prachatice"

6)

Na vědomí – rozpočtové opatření č. 4/2022

7)

Na vědomí – Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za
kalendářní rok 2021

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
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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Zapisovatel pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce: Eduard Šejna
Ověřovateli zápisu byli navrženi zastupitelé: Jan Pikl, Simona Carvanová
Hlasování
PRO:
7
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 – stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro volební období 2022-2026
- na vědomí - výsledky schválení dotací v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v
roce 2022
- projednání – oprava zpevněné plochy okolí Konopiště č.p.9
- projednání – výměna radiátorů v objektu občanské vybavenosti Konopiště č.p.9
- projednání - nabídka na odkup pozemku – Karel Stolba
- projednání – nabídka výmalba – Petr Rind
Hlasování
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Program zasedání zastupitelstva včetně jeho doplnění byl schválen.
Schválení zápisu zastupitelstva obce Lipovice ze dne 25.4. 2022
Zastupitelstvu obce byl předložen zápisu z předchozího zastupitelstva obce. Určení
ověřovatelé ověřili zápis z předchozího jednání zastupitelstva dne 25.04.2022, 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 a schválení závěrečného účtu obce Lipovice za rok 2021
Zastupitelstvu obce byly předloženy přehledy o hospodaření obce Lipovice za rok 2021, ve smyslu
ust.§147 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších
předpisů (tj. FIN 01-12, výkaz zisků a ztrát, rozvaha, příloha, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021)
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh na schválení závěrečného účtu. Zastupitelstvo bylo srozuměno s výsledkem přezkumu hospodaření za rok 2021.
www.obeclipovice.cz
Lipovice 44384 22 Vlachovo Březí
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Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 byla zveřejněna na úřední desce dne
25.4.2022.
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje závěrečný účet za rok 2021, projednání závěrečného účtu se
uzavírá s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením a to bez výhrad.

Hlasování:
PRO:
7
PROTI:
0
Zdržel se:
0
Hlasování jmenovitě:
Pro: Ing. Anna Píchová, Eduard Šejna, Simona Carvanová, Veronika Pavlíková, Jan Pikl, Jiří
Weber, Jan Toman
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje závěrečný účet za rok 2021, projednání závěrečného účtu se
uzavírá s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením a to bez výhrad.
4) Projednání a schválení účetní uzávěrky obce Lipovice za rok 2021 včetně výsledku
hospodaření za rok 2021
Zastupitelstvu obce Lipovice byly předloženy tyto přehledy hospodaření s návrhem na
schválení účetní uzávěrky, včetně výsledku hospodaření obce za účetní období 2021, sestavenou ke
dni 31.12.2021:
- FIN 01-12
- Výkaz zisků a ztrát
- Rozvaha
- Příloha
- Zápis z inventarizace majetku ke dni 31.12.2021 /inventarizační zpráva/
- Přijaté dotace
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje účetní uzávěrku, včetně výsledku hospodaření obce za účetní
období 2021, sestavenou ke dni 31.12.2021.

Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0
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Lipovice 44384 22 Vlachovo Březí
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Hlasování jmenovitě:
Pro: Ing. Anna Píchová, Eduard Šejna, Simona Carvanová, Veronika Pavlíková, Jan Pikl, Jiří
Weber, Jan Toman
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje účetní uzávěrku, včetně výsledku hospodaření obce za účetní
období 2021, sestavenou ke dni 31.12.2021.
5) Na vědomí – strategický dokument „Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro SO ORP
Prachatice"
Zastupitelstvo obce bere na vědomí strategický dokument „Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro
SO ORP Prachatice"
6) Na vědomí – rozpočtové opatření č. 4/2022
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2022.
7) Na vědomí – Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za
kalendářní rok 2021
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a
stočné za kalendářní rok 2021.
8) Projednání – stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro volební období 2022-2026
Návrh k hlasování: Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje, že pro volební období 2022-2026 bude
tvořit zastupitelstvo obce Lipovice celkem 7 členů.
Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje, že pro volební období 2022-2026 bude tvořit zastupitelstvo
obce Lipovice celkem 7 členů.
9) Na vědomí – výsledky schválení dotací v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského
kraje v roce 2022
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledky schvalování dotací v rámci Programu obnovy
venkova Jihočeského kraje v roce 2022. Obec Lipovice žádala o dotaci ve výši 190.000,- Kč na
realizaci projektu “Konopiště – po vsí – kabelové vedení VO“ Na tento projekt byla schválena
dotace ve výši 156.000 Kč.
Zastupitelstvo bere uvedenou informaci na vědomí.
www.obeclipovice.cz
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10) Projednání - oprava zpevněné plochy okolí Konopiště č.p.9
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem opravy zpevněné plochy (dlažba) okolo objektu
občanské vybavenosti v Konopišti čp. 9 (p.č. 539/15 a p.č. 586/1). Byl proveden průzkum trhu.
Zastupitelstvu obce byla předložena nabídka na realizaci od firmy STRABAG a.s., Kačírkova
982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice, IČ: 60838744: nabídková cena včetně DPH činí 152.209,69 Kč.
Zastupitelstvo obce bylo zároveň seznámeno s návrhem Smlouvy o dílo.
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce schvaluje provedení opravy zpevněné plochy (dlažba) okolo objektu občanské
vybavenosti v Konopišti čp. 9 (p.č. 539/15 a p.č. 586/1) od dodavatele STRABAG a.s., Kačírkova
982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice, IČ: 60838744 za cenu včetně DPH 152.209,69 Kč. Zároveň
pověřuje starostku Ing. Annu Píchovou uzavřením Smlouvy o dílo.
Hlasování:
PRO:
7
PROTI:
0
Zdržel se:
0
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje provedení opravy zpevněné plochy (dlažba) okolo objektu občanské
vybavenosti v Konopišti čp. 9 (p.č. 539/15 a p.č. 586/1) od dodavatele STRABAG a.s., Kačírkova
982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice, IČ: 60838744 za cenu včetně DPH 152.209,69 Kč. Zároveň
pověřuje starostku Ing. Annu Píchovou uzavřením Smlouvy o dílo.
11) Projednání – výměna radiátorů v objektu občanské vybavenosti Konopiště č.p.9
Zastupitelstvo obce bylo informováno o nevyhovujícím stavu radiátorů ústředního topení v objektu
občanské vybavenosti Konopiště č.p.9. Jedná se ještě o původní radiátory, v současné době již v
nevyhovujícím stavu, které by bylo třeba vyměnit nyní mimo topnou sezónu.
Zastupitelstvo bylo seznámeno s cenovou nabídkou na provedení výměny radiátorů (9ks) včetně
demontáže stávajících a souvisejících topenářských prací – Jiří Weber, Lipovice 39, IČ: 01820397
cena celkem 75.215 Kč.
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce schvaluje provedení výměny radiátorů (9ks – demontáž + související topenářské
práce) dle předloženého návrhu od dodavatele – Jiří Weber, 384 22 Lipovice 39, IČ: 01820397 za
cenu celkem 75.215 Kč. Výměna bude provedena do 30.6.2022.

Hlasování:
PRO:
7
PROTI:
0
Zdržel se:
0
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje provedení výměny radiátorů (9ks – demontáž + související topenářské
práce) dle předloženého návrhu od dodavatele – Jiří Weber, 384 22 Lipovice 39, IČ: 01820397 za
cenu celkem 75.215 Kč. Výměna bude provedena do 30.6.2022.
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12) Projednání – nabídka na odkup pozemku – Karel Stolba
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh na odkup části pozemku p.č. 539/14 v k.ú. Lipovice,
zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice na listu
vlastnictví č. 317, majitel Karel Stolba,
do majetku obce Lipovice.
Jednalo by se o výměru celkem 97 m2 dle geometrického plánu č.220-104/2022 ze dne 13.5.2022,
druh pozemku zahrada, požadovaná cena 250 Kč/1 m2, výsledná kupní cena 24.250 Kč. Obec
Lipovice uhradí veškeré poplatky spojené s administrací a s vkladem do katastru nemovitostí.
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje odkup části pozemku p.č. 539/14 v k.ú. Lipovice, zapsaných
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice na listu vlastnictví č.
317, majitel Karel Stolba,
do majetku obce Lipovice, konkrétně výměru celkem 97 m2, nově navrhovaný díl
a p.č. 539/15 dle geometrického plánu č.220-104/2022 ze dne 13.5.2022, druh pozemku zahrada,
kupní cena 24.250 Kč. Obec Lipovice uhradí veškeré poplatky spojené s administrací a s vkladem
do katastru nemovitostí. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku Ing. Annu Píchovou uzavřením
kupní smlouvy.
Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje odkup části pozemku p.č. 539/14 v k.ú. Lipovice, zapsaných
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice na listu vlastnictví č.
317, majitel Karel Stolba,
do majetku obce Lipovice, konkrétně výměru celkem 97 m2, nově navrhovaný díl a p.č.
539/15 dle geometrického plánu č.220-104/2022 ze dne 13.5.2022, druh pozemku zahrada, kupní
cena 24.250 Kč. Obec Lipovice uhradí veškeré poplatky spojené s administrací a s vkladem do
katastru nemovitostí. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku Ing. Annu Píchovou uzavřením kupní
smlouvy.
13) Projednání – nabídka – výmalba Petr Rind
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh na výmalbu kapličky + autobusové zastávky v Lipovicích
včetně nabídky od p. Petra Rinda, Přibyslav 6 , IČ:73652725 ve výši Kč celkem 35.000 Kč (materiál
+ práce), realizace do 31.10.2022.
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce schvaluje realizaci výmalby kapličky + autobusové zastávky dle nabídky p.
Petra Rinda, Přibyslav 6 , IČ:73652725 ve výši Kč celkem 35.000 Kč, realizace do 31.10.2022.
Hlasování:
www.obeclipovice.cz
Lipovice 44384 22 Vlachovo Březí
Tel.: +420 605 265 425 (606 260 221)
Email: podatelna@obeclipovice.cz
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PRO:
7
PROTI:
0
Zdržel se:
0
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje realizaci výmalby kapličky + autobusové zastávky dle nabídky p.
Petra Rinda, Přibyslav 6 , IČ:73652725 ve výši Kč celkem 35.000 Kč, realizace do 31.10.2022.
V Lipovicích dne 30. května 2022.

Zapsal:

Eduard ŠEJNA

Ověřovatelé zápisu:

Jan PIKL
Simona CARVANOVÁ

Starostka:

Ing. Anna PÍCHOVÁ
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