OBEC LIPOVICE
Lipovice 44, 384 22 Vlachovo Březí

ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 20. července 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,
Veronika Pavlíková
Přítomní občané:
0
Spolky, sdružení:
0
Omluven:
Jan Toman
Konstatování:
Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
1)

Zahájení

2)

Navržení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu

3)

Projednání návrhu Smlouvy o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova
Jihočeského kraje v roce 2022 č. SDO/OEEZI/1799/22 – akce „ Konopiště – pod vsí –
kabelové vedení VO“

4)

Projednání – pověření starostky obce k jednání na valné hromadě Honebního společenstva
Lipovice

5)

Na vědomí – zápis ze zasedání valného shromáždění SMOJK ze dne 15.6.2022

6)

Na vědomí – rozpočtové opatření č. 5/2022

7)

Na vědomí – Sdělení a rozhodnutí k žádosti o potvrzení nebo změnu závazného stanoviska
Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví k
umístění a provedení stavby „Modernizace farmy – FARMA LIPOVICE k.ú. Lipovice“ ze
dne 11.4.2022.

8)

Na vědomí – Souhlas s provedením ohlášeného vodního díla „Tůň Čarouše – k.ú. Lipovice p.č. 307/1 a 273“

9)

Na vědomí - informace o práci Obecní knihovny Lipovice za rok 2021

10)

Na vědomí – změna přílohy č.3 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů
z obalů
Projednání – zánik mandátu člena zastupitelstva obce – Jan Toman

11)
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12)

Projednání – pořízení obecních symbolů 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

- projednání – Smlouva o smlouvě budoucí č.“ PI-001030076786/001-SECB – EG.D, a.s., Brno
- projednání – Dodatek č. 2/2022 ke smlouvě o převodu odpadu do vlastnictví a o poskytování
služeb oprávněné osoby v oblasti nakládání s odpady na území obce a místních částí – RUMPOLD
01 – Vodňany s.r.o.
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:
6
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:
Hlasování
PRO:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Program zasedání zastupitelstva včetně jeho doplnění byl schválen.
Schválení zápisu zastupitelstva obce Lipovice ze dne 30.5. 2022
Zastupitelstvu obce byl předložen zápisu z předchozího zastupitelstva obce. Určení
ověřovatelé ověřili zápis z předchozího jednání zastupitelstva dne 30.05.2022, námitky proti zápisu
nebyly vzneseny.
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Hlasování o schválení předešlého zápisu ze zastupitelstva:
PRO:

6

PROTI:

0

Zdržel se:
0

Usnesení:
Zápis z předchozího zasedání zastupitelstva se pokládá za schválený.
3) Projednání návrhu Smlouvy o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy
venkova Jihočeského kraje v roce 2022 č. SDO/OEEZI/1799/22 – akce „ Konopiště – pod vsí –
kabelové vedení VO“
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh Smlouvy o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu
obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2022 č. SDO/OEEZI/1799/22 – akce „ Konopiště – pod
vsí –kabelové vedení VO“. Dotace bude poskytnuta ve výši 156.000 Kč.
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace v rámci
Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2022 č. SDO/OEEZI/1799/22 – akce
„ Konopiště – pod vsí –kabelové vedení VO“. Uzavřením smlouvy pověřuje starostku Ing. Annu
Píchovou.
Hlasování:
PRO:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace v rámci
Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2022 č. SDO/OEEZI/1799/22 – akce
„ Konopiště – pod vsí –kabelové vedení VO“. Uzavřením smlouvy pověřuje starostku Ing. Annu
Píchovou.
4) Projednání – pověření starostky obce k jednání na valné hromadě Honebního společenstva
Lipovice
Zastupitelstvu obce Lipovice byl předložen návrh na pověření starostky obce k jednání na valné hromadě Honebního společenstva Lipovice. Obec Lipovice je členem Honebního společenstva Lipovice.
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce Lipovice pověřuje starostku obce Ing. Annu Píchovou k jednání na valné
hromadě Honebního společenstva Lipovice.
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Hlasování:
PRO:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Lipovice pověřuje starostku obce Ing. Annu Píchovou k jednání na valné
hromadě Honebního společenstva Lipovice.
5) Na vědomí - zápis ze zasedání valného shromáždění SMOJK ze dne 15.6.2022
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis ze zasedání valného shromáždění SMOJK ze dne
15.6.2022
6) Na vědomí – rozpočtové opatření č. 5/2022
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2022.
7) Na vědomí – Sdělení a rozhodnutí k žádosti o potvrzení nebo změnu závazného stanoviska
Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví k
umístění a provedení stavby „Modernizace farmy – FARMA LIPOVICE k.ú. Lipovice“ ze
dne 11.4.2022.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Sdělení a rozhodnutí k žádosti o potvrzení nebo změnu
závazného stanoviska Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a
lesnictví k umístění a provedení stavby „Modernizace farmy – FARMA LIPOVICE k.ú. Lipovice“
ze dne 11.4.2022.
Ministerstvo životního prostředí rozhodlo o zrušené závazného stanoviska z důvodu jeho
nezákonnosti.
8) Na vědomí – Souhlas s provedením ohlášeného vodního díla „Tůň Čarouše – k.ú. Lipovice p.č. 307/1 a 273“
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Souhlas s provedením ohlášeného vodního díla „Tůň Čarouše –
k.ú. Lipovice - p.č. 307/1 a 273“, vydaný Měú Prachatice, dne 29.6.2022, č.j.
ŽP:Vod.231/2/36319/2022.
9) Na vědomí - informace o práci Obecní knihovny Lipovice za rok 2021
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s prací knihovny za rok 2021. V roce 2021 bylo do Obecní
knihovny Lipovice zapůjčeno z Městské knihovny Prachatice 67 svazků v hodnotě 18.120 Kč.
Poděkování za péči o obecní knihovnu patří knihovnici Jaroslavě Weberové.
Zastupitelstvo bere uvedené informace na vědomí.
www.obeclipovice.cz
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10) Na vědomí – změna přílohy č.3 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů
z obalů
Zastupitelstvo obce bere na vědomí změna přílohy č.3 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru a
využití odpadů z obalů – EKO-KOM, a.s.
11) Projednání – zánik mandátu člena zastupitelstva obce – Jan Toman
Zastupitelstvo obce bylo informováno o změně trvalého pobytu člena zastupitelstva obce Jana
Tomana.
Trvalý pobyt na území obce dle zákona č. 491/2001 Sb. O volbách do zastupitelstev obcí a změně
některých zákonů považován za podmínku k nabytí volebního práva a rovněž k jeho výkonu. Ztráta
trvalého pobytu na území obce je tak důvodem pro zánik mandátu člena zastupitelstva obce, u
kterého tato skutečnost nastala.
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s povinností vyslovit zánik mandátu člena zastupitelstva z
důvodu ztráty volitelnosti.
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce vyslovuje a schvaluje zánik mandátu člena zastupitelstva obce Lipovice p. Jana
Tomana,
.

Hlasování:
PRO:
6
PROTI:
0
Zdržel se:
0
Usnesení:
Zastupitelstvo obce vyslovuje a schvaluje zánik mandátu člena zastupitelstva obce Lipovice p. Jana
Tomana,
.
12) Projednání – pořízení obecních symbolů Obce Lipovice
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh na pořízení obecních symbolů Obce Lipovice.
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup slavnostní vyšívané vlajky Obce Lipovice, 100 x 150 cm se
základní žerdí a stojanem podkova v provedení Samet Premium Alerion , kombinovaná výšivka,
cena 49.700 Kč bez DPH, celkem s DPH 60.137 Kč od firmy ALERION s.r.o., Chaloupkova 1, 612
00 Brno – Královo Pole.
Hlasování:
PRO:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup slavnostní vyšívané vlajky Obce Lipovice, 100 x 150 cm se
základní žerdí a stojanem podkova v provedení Samet Premium Alerion , kombinovaná výšivka,
www.obeclipovice.cz
Lipovice 44384 22 Vlachovo Březí
Tel.: +420 605 265 425 (606 260 221)
Email: podatelna@obeclipovice.cz
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cena 49.700 Kč bez DPH, celkem s DPH 60.137 Kč od firmy ALERION s.r.o., Chaloupkova 1, 612
00 Brno – Královo Pole.
13) Projednání – Smlouva o smlouvě budoucí č.“ PI-001030076786/001-SECB – EG.D, a.s.,
Brno
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh Smlouvy o smlouvě budoucí č.“ PI-001030076786/001SECB – EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno České Budějovice – stavba :
„Lipovice – kabel NN, Weber“. Předmětem smlouvy je sjednání závazku k uzavření Smlouvy o
zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude svou povahou osobní služebností e
nergetického vedení zřízeno ve prospěch firmy EG.D, a.s. Věcné břemeno se týká pozemku p.č. 613,
k.ú. Lipovice, jehož je Obec Lipovice výlučným vlastníkem. Na pozemku se bude realizovat síť
technického vybavení. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně a to za jednorázovou úhradu v celkové
výši 5.900 Kč.
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí č.“ PI-001030076786/001SECB – EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno České Budějovice – stavba :
„Lipovice – kabel NN, Weber“. Uzavřením pověřuje starostku Ing. Annu Píchovou.
Hlasování:
PRO:
6
PROTI:
0
Zdržel se:
0
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí č.“ PI-001030076786/001SECB – EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno České Budějovice – stavba :
„Lipovice – kabel NN, Weber“. Uzavřením pověřuje starostku Ing. Annu Píchovou.
14) Projednání – Dodatek č. 2/2022 ke smlouvě o převodu odpadu do vlastnictví a o
poskytování služeb oprávněné osoby v oblasti nakládání s odpady na území obce a místních
částí – RUMPOLD 01 – Vodňany s.r.o.
Zastupitelstvu obce byl předložen Dodatek č. 2/2022 ke smlouvě o převodu odpadu do vlastnictví a
o poskytování služeb oprávněné osoby v oblasti nakládání s odpady na území obce a místních částí –
RUMPOLD 01 – Vodňany s.r.o. Předmětem dodatku je doplnění palivového příplatku.
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dodatku č. 2/2022 ke smlouvě o převodu odpadu do
vlastnictví a o poskytování služeb oprávněné osoby v oblasti nakládání s odpady na území obce a
místních částí – RUMPOLD 01 – Vodňany s.r.o, Stožická 1333, 389 01 Vodňany. Uzavřením
pověřuje starostku Ing. Annu Píchovou.
Hlasování:
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PRO:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dodatku č. 2/2022 ke smlouvě o převodu odpadu do
vlastnictví a o poskytování služeb oprávněné osoby v oblasti nakládání s odpady na území obce a
místních částí – RUMPOLD 01 – Vodňany s.r.o, Stožická 1333, 389 01 Vodňany. Uzavřením
pověřuje starostku Ing. Annu Píchovou.
15) Projednání – uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k
podnikání ze dne 1.3.2018 – výrobna knedlíků a kuchyně – vývařovna - uzavřenou s Janem
Piklem a to ke dni 31.8.2022
Zastupitelstvu obce byla předložena k projednání žádost – p. Jan Pikl, Konopiště 35 - o ukončení
Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání ze dne 1.3.2018 (výrobna knedlíků a kuchyně –
vývařovna) uzavřenou mezi obcí Lipovice a Janem Piklem, IČ: 88622827, se sídlem Konopiště 35 a
to dohodou ke dni 31.8.2022.
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k
podnikání ze dne 1.3.2018 – výrobna knedlíků a kuchyně – vývařovna - mezi obcí Lipovice a Janem
Piklem, IČ: 88622827, se sídlem Konopiště 35, ke dni 31.8.2022.
Hlasování:
PRO:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k
podnikání ze dne 1.3.2018 – výrobna knedlíků a kuchyně – vývařovna - mezi obcí Lipovice a Janem
Piklem, IČ: 88622827, se sídlem Konopiště 35, ke dni 31.8.2022.
16) Projednání – uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k
podnikání ze dne 1.3.2018 – hostinec - uzavřenou s Janem Piklem a to ke dni 31.8.2022
Zastupitelstvu obce byla předložena k projednání žádost – p. Jan Pikl, Konopiště 35 - o ukončení
Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání ze dne 1.3.2018 (hostinec) uzavřenou mezi obcí
Lipovice a Janem Piklem, IČ: 88622827, se sídlem Konopiště 35 a to dohodou ke dni 31.8.2022.
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k
podnikání ze dne 1.3.2018 – hostinec - mezi obcí Lipovice a Janem Piklem, IČ: 88622827, se sídlem
Konopiště 35, ke dni 31.8.2022.
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Hlasování:
PRO:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k
podnikání ze dne 1.3.2018 – hostinec - mezi obcí Lipovice a Janem Piklem, IČ: 88622827, se
sídlem Konopiště 35, ke dni 31.8.2022.
17) Projednání – vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor – objekt občanské
vybavenosti v Konopišti čp.9
Zastupitelstvu obce Lipovice byl předložen návrh na zveřejnění záměrů, podle ust. § 39 odst. 1
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a změn, pronájmu
nebytových prostor objektu občanské vybavenosti v Konopišti č. p. 9, na st. p. 39 v k. ú. Lipovice:
a) prostor „kuchyně“ s provozním zázemím (bývalá prodejna smíšeného zboží, sklad obalů,
komunikační prostory, o celkové výměře 79,4 m2 – viz pasport stavby č.j. MUPT/34662/2013 a
znalecký posudek č. 2999/13)
Hlasování:
PRO:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor objektu
občanské vybavenosti v Konopišti č. p. 9, na st. p. 39 v k. ú. Lipovice – prostor kuchyně viz návrh,
s termínem podání do 29. srpna 2022 do 12:00 hodin.
b) prostor hostince s provozním zázemím (hostinec, sklad piva-sudy, kuchyňka, sociální zařízení –
chodba, WC personál, sociální zařízení pro hostinec, předsíň WC, WC ženy, WC muži, WC kabina,
venkovní přístřeší prostory dále prostor podsklepené části čítající kotelnu a dva skladové prostory o celkové výměře 157,93 m2, viz pasport stavby č.j. MUPT/34662/2013 a znalecký posudek č.
2999/13).
Hlasování:
PRO:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor objektu
občanské vybavenosti v Konopišti č. p. 9, na st. p. 39 v k. ú. Lipovice – prostor hostince, viz návrh,
s termínem podání do 29. srpna 2022 do 12:00 hodin.
www.obeclipovice.cz
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V Lipovicích dne 20. července 2022.

Zapsal:

Eduard ŠEJNA

Ověřovatelé zápisu:

Jan PIKL
Simona CARVANOVÁ

Starostka:

Ing. Anna PÍCHOVÁ
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