Zápis z jednání ZO Lipí, konaného dne 24. 6. 2019 od 19:00 v Lipí
Přítomni: Ing. Krčmář Jiří, Ing. Fürst Vojtěch, Ing. Käfer Petr, Ing. Bláhová Pavla, Bombala
Stanislav, Ing. arch. Zahradníková Marcela
Omluveni: Ing. Fojtík Radim
Zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 6 členů, bylo usnášeníschopné.
Schůzi zahájil starosta Jiří Krčmář v 19:05.
Program:
1. Zahájení, schválení programu, kontrola zápisu minulé schůze, volba
zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení pořízení ÚS SO.18 v k. ú. Lipí a schválení jejího pořizovatele Ing. Lenky
Šímové
3. Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo s p. Píchou
4. Žádost VZD Invest
5. Schválení žádosti o změnu ÚP – p. Hana Bednářová
6. Rozpočtové opatření
7. Informace o vyvážení popelnic v letních měsících
8. Dohoda s manželi Wawrovými
9. Diskuze
K programu:
1. Schválení programu, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu:
a. ZO Lipí schvaluje navržený program zasedání;
b. jako zapisovatel navržen: Stanislav Bombala
c. jako ověřovatelé navrženi: Petr Käfer, Vojtěch Fürst.
Pro: 6 Proti: 0 (bez přijetí usnesení)
K zápisu ze schůze zastupitelstva z 27. 5. 2019 – bez připomínek
2. Schválení pořízení ÚS SO.18 v k. ú Kaliště u Lipí a schválení jejího pořizovatele Ing.
Lenky Šímové - starosta J. Krčmář seznámil ZO se záměrem pořízení územní studie na
území SO.18 a zároveň navrhl, aby pořizovatelem ÚS byla Ing. Lenka Šímová, která je
již pořizovatelem změny č. 2 ÚP.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. 35/2019

3. Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo s p. Píchou - starosta J. Krčmář seznámil ZO
s návrhem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo s p. Píchou (rekonstrukce požární nádrže
Kaliště). Vzhledem k tomu, že ještě nebyl vypsán dotační titul, bylo schváleno
prodloužení termínu předání a převzetí díla do VI. 2020.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. 36/2019
4. Žádost VZD Invest – starosta J. Krčmář seznámil ZO se žádostí VZD Invest. Jedná se o
rozšíření plochy obecního pozemku na vyvážení sedimentu z rybníka za hřištěm.
ZO žádost schvaluje a bere ji na vědomí
5. Schválení žádosti o změnu ÚP - p. Hana Bednářová – starosta J. Krčmář seznámil ZO
se žádostí p. Hany Bednářové o změnu ÚP ve zkráceném řízení. Jedná se o změnu
podmínek výstavby RD (vybudování chodníku až k parcele).
K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. 37/2019
6. Účetní obce H. Svobodová seznámila ZO s rozpočtovým opatřením č. 5/2019. ZO bere
na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2019.
7. Informace o vyvážení popelnic v letních měsících – starosta obce J. Krčmář informoval
o jednání s firmou FCC, která zajišťuje odvoz PDO v obci Lipí, za jakých podmínek by
bylo možno uskutečnit odvoz popelnic v měsících červenci a srpnu 1x týdně (v
současné době 1x za 2 týdny) – viz jednání schůze ZO 27. 5. 2019. Bylo sděleno, že
cena jednoho odvozu je cca Kč 7 000,- Kč, pro letošní rok firma již bohužel na týdenní
odvoz nemá kapacitu.
8. Dohoda s manželi Wawrovými – starosta J. Krčmář informoval ZO o dohodě s manželi
Wawrovými týkající se možnosti odvedení povrchových vod z komunikace a
přilehlých pozemků v okolí požární zbrojnice přes svůj pozemek do vlastní kanalizace,
povrchová voda z pozemků ve vlastnictví obce dlouhodobě zaplavovala pozemek
manželů Wawrových. Byl předložen návrh dohody, který byl s manželi předjednán.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. 38/2019
9. Diskuze
a. Starosta J. Krčmář informoval o provedení kontroly stavu opěrné zdi u
transformátoru (pod RD manželů Caklových) – opěrná zeď je porušena, ale
bezprostřední nebezpečí nehrozí. Stav opěrné zdi bude monitorován
zejména při vydatnějších srážkových úhrnech. Následně budou osloveny
stavební firmy ohledně nabídek. S možnou realizací se počítá v podzimních
měsících.
b. Starosta J. Krčmář vyslovil poděkování p. Ireně Čížkové za dlouholetou práci
knihovnice v MLK. Zároveň oznámil, že novou knihovnicí je sl. Nikola Drnková.
c. P. Hana Svobodová informovala o změně v zákoně o poplatcích – slučuje se
poplatek z pobytu s lázeňským poplatkem. Výše zatím není stanovena.
d. P. Hana Svobodová podala návrh na zrušení obecní vyhlášky č. 1/2010 o
rušení nočního klidu a regulaci hlučných činností. Svůj návrh zdůvodnila tím,
že vyhláška je porušována (především kosení trávy motorovými sekačkami),
ale protože neobsahuje žádnou sankční část, je nevymahatelná a ztrácí tím
svůj význam. K tomuto se připojil též Ing. Käfer.

e. Místostarosta S. Bombala odprezentoval přítomným nové webové stránky
obce Lipí a požádal zastupitele o připomínky. K obsahu i uspořádání stránek
byla vedena diskuze. Je potřeba ještě stanovit, jak dlouho údaje na stránkách
nechávat.
f. Předseda OV J. Maxa se dotázal, zda bude svoláno k navrhované změně ÚP
jednání. Předsedkyně M. Zahradníková odpověděla, že jednání bude
uskutečněno.
Jednání ukončil starosta Ing. Jiří Krčmář v 19.50 hod. poděkováním všem přítomným.

Soubor usnesení z jednání zastupitelstva obce Lipí ze dne 24. 6. 2019
➢ Usnesení č. 35/2019 - Schválení pořízení ÚS SO.18 v k. ú. Lipí a schválení
jejího pořizovatele Ing. Lenky Šímové
ZO schvaluje pořízení ÚS v části SO.18 v k. ú. Kaliště u Lipí a zároveň
schvaluje pořizovatelem studie Ing. Lenku Šímovou.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
➢ Usnesení č. 36/2019 - Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo s p. Píchou
ZO schvaluje návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřenou s p. Píchou, bytem
Krasejovka č. 11, 370 07 České Budějovice.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
➢ Usnesení č. 37/2019 - Schválení žádosti o změnu ÚP – p. Hana Bednářová
ZO schvaluje žádost o změnu ÚP ve zkráceném řízení podanou p. Hanou Bednářovou.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
➢ Usnesení č. 38/2019 - Dohoda s manželi Wawrovými
ZO souhlasí s dohodou uzavřenou mezi Obcí Lipí a manželi Wawrovými o svedení
povrchových vod z pozemků obce do kanalizace manželů Wawrových na jejich
pozemku.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

