Zápis z jednání ZO Lipí, konaného dne 19. 12. 2018 od 19:00 v budově
místního obecního úřadu v Lipí.

Přítomni: Ing. Krčmář Jiří, Honnerová Jana, DiS., Ing. Bláhová Pavla, Ing. Fürst Vojtěch, Ing.
Käfer Petr, Ing. arch. Zahradníková Marcela, Ing. Fojtík Radim, občané dle prezenční listiny.
• Zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 7 členů (Ing. Bláhová Pavla dorazila v 19:15), bylo
usnášeníschopné.
• Schůzi zahájil starosta Jiří Krčmář v 19:05.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu;
Kontrola zápisu z minulé schůze;
Schválení programu schůze ZO 19. 12. 2018;
Schválení rozpočtu obce Lipí a MŠ Lipí pro rok 2019
Schválení plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací na roky 2019 2028
6. Schválení cen vodného a stočného na rok 2019
7. Plán činnosti kontrolního výboru ZO Lipí na období 01-03/2019
8. Různé
Informace dílčím inventarizačním komisím
9. Diskuse
10. Závěr

K programu:
1.

Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu:
o jako zapisovatel navržen Radim Fojtík
o jako ověřovatelé navrženi: Jana Honnerová, Petr Käfer

Schváleno usnesením č. 69/2018.
2. Kontrola zápisu ustanovujícího zasedání zastupitelstva z 26. 11. 2018 – souhrn
usnesení z posledního jednání zastupitelstva přečetl R. Fojtík.
P. Käfer vznesl připomínku ohledné čtení celého zápisu z předchozího jednání ZO při každém
jednání za účelem kontroly zápisu, i když zápis je zkontrolovaný ověřovateli zápisu a veřejně
vyvěšený a dostupný. Dle jeho názoru je čtení zápisu zbytečné prodlužování jednání ZO. ZO
připomínku projedná na svém příštím interním zasedání.
3. Přítomní členové ZO Lipí schválili navržený program schůze – viz výše.
Schváleno usnesením č. 70/2018.
Ing. Pavla Bláhová se dostavila na jednání ZO v 19.15 hodin

4. Schválení rozpočtu obce Lipí a MŠ Lipí na rok 2019
P. Bláhová seznámila ZO se zprávou z jednání Finančního výboru obce. Na základě
přednesené zprávy doporučuje Finanční výbor ZO Lipí zastupitelstvu obce navržený
Rozpočet obce Lipí a navržený rozpočet MŠ Lipí na rok 2019 schválit. V mezidobí mezi
zveřejněním návrhu rozpočtu a jednání ZO došly dvě žádosti k návrhu rozpočtu. P.
Bláhová doporučila zastupitelstvu obce po projednání na Finančním výboru obce řešit
dvě připomínky občanů k navrženému rozpočtu obce formou rozpočtových opatření.
Jedná se o následující žádosti:
•
•

žádost mysliveckého spolku o příspěvek na opravu rybníka
žádost pana Milana Klimeše o vyčlenění finančních prostředků na instalaci radaru
a vybudování chodníku v úseku komunikace III/14319 z Lipí směr Závraty.

J. Maxa požádal o upřesnění legendy položky rozpočtu PAR 2341/POL 5171 Oprava
výpusti nádrže Kaliště na znění Oprava nádrže Kaliště. ZO souhlasí, investiční akce je
naplánovaná na celkovou opravu nádrže. V dokumentu rozpočtu obce bude legenda
aktualizovaná.
Schváleno usnesením č. 71/2018.
5. Schválení plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací na roky 2019 – 2028.
Dne 10. 12. 2018 proběhla na obecním úřadě informativní schůzka se zástupcem
firmy ČEVAK a.s. panem Šunou, který zastupitele seznámil s plánem financování
obnovy vodovodů a kanalizací na roky 2019 – 2028. Na základě předloženého
dokumentu zastupitelstvo projednalo plán financování obnovy vodovodů a kanalizací
na roky 2019 – 2028 na dnešním jednání a rozhodlo o schválení plánu dle navrhované
varianty C. a to z důvodu že tato varianta řeší nárůst cen vodného a stočného
rovnoměrně.
Schváleno usnesením č. 72/2018.
6. Schválení cen vodného a stočného na rok 2019
Návrh cen vodného a stočného pro rok 2019 vychází z varianty C u bodu 5.:
Vodné:

Pohyblivá část: 32,09,-CZK/m3 (zůstává beze změn oproti roku 2018)
Pevná část:

Domácnosti: 434,-CZK (zůstává beze změn oproti roku 2018)
Podniky: 2 445,-CZK (zůstává beze změn oproti roku 2018)

Stočné:

Pohyblivá část: 15,20,-CZK/m3 (meziroční navýšení z 10,64,-CZK)
Pevná část:

Domácnosti: 236,-CZK (meziroční navýšení z 92,-CZK)
Podniky: 1 348,-CZK (meziroční navýšení z 315,-CZK)

Schváleno usnesením č. 73/2018.
7. Plán činnosti Kontrolního výboru ZO Lipí na období 01-03/2019
Na základě předloženého materiálu, který byl zaslán všem členům ZO Lipí projednalo
zastupitelstvo obce Plán činnosti Kontrolního výboru ZO Lipí na období 01-03/2019; ZO Plán
projednalo bez výhrad.
Schváleno usnesením č. 74/2018.
8. Různé
a. Žádost mysliveckého spolku o příspěvek na opravu rybníka za fotbalovým
hřištěm – ZO souhlasí s příspěvkem ve výši 30 000,-CZK; v rozpočtu obce pro
rok 2019 bude řešeno rozpočtovým opatřením
b. žádost pana Milana Klimeše o vyčlenění finančních prostředků na instalaci
radaru a vybudování chodníku v úseku komunikace III/14319 z Lipí směr
Závraty; finanční prostředky na instalaci radaru a vytvoření projektové
dokumentace chodníku budou řešeny rozpočtovým opatřením
c. Účetní obce H. Svobodová seznámila dílčí inventarizační komise s pravidly
inventur a předala dílčím inventarizačním komisím dokumenty potřebné
k inventurám; termín pro odevzdání vyplněné dokumentace k inventurám je
10. 1. 2019; inventarizační dokumentace bude předána do rukou předsedkyně
ústřední inventarizační komise P. Bláhové
d. Rozpočtové opatření č. 17 – účetní obce H. Svobodová seznámila zastupitele
se zněním rozpočtového opatření č. 17..
9. Diskuse
a. J. Maxa vznesl zprostředkovaný dotaz paní M. Matějčkové ohledně možnosti
vybudování oplocení okolo rybníka na návsi v Lipí – ZO se bude podnětem
zaobírat v rámci řešení celkových úprav návsi Lipí
b. J. Maxa vznesl žádost o opravu lampy veřejného osvětlení v Kalištích u
Václava Sládka – bude řešeno opravou osvětlení
c. Navýšení daru jubilantům žijícím v obci a navýšení příspěvků na obědy
seniorům – Finanční výbor obce připraví návrh pro ZO k projednání
d. P. Bláhová informovala ZO ohledně změny podpisových oprávnění; podpisový
řád bude součástí jednacího řádu obce Lipí
e. M. Zahradníková vznesla dotaz ohledně zpřístupnění informací ohledně
dohody obce se stavebním poradcem obce panem Vandou – co je v jeho
kompetenci řešit, jaké aktivity pro obec odvádí, jak je postavené jeho
odměňování.
f. Na zasedání ZO Lipí byli pozváni pan Tesař a pan Čížek k vyjasnění záležitosti
ohledně možnosti napojení v lokalitě u Modrého Křížku. Na jednání dorazil
pouze pan Tesař. ZO potvrdilo platnost usnesení č. 65/2018
10. Závěr
Starosta obce poděkoval za účast, popřál všem přítomným klidné prožití vánočních svátku a
pevné zdraví v roce 2019. Diskusi a schůzi ZO ukončil v 19:55.

Soubor usnesení z jednání zastupitelstva obce Lipí ze dne 19. 12. 2018.
Usnesení č. 69 – Schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele a ověřovatelů zápisu:
o jako zapisovatel: Radim Fojtík
o jako ověřovatelé: Jana Honnerová, Petr Käfer
Pro:

6

Proti: 0

Zdržel se:

0

Usnesení č. 70 - Schválení programu schůze ZO Lipí 19.12.2018
Přítomní členové ZO Lipí schválili navržený program schůze
Pro:

6

Proti: 0

Zdržel se:

0

Usnesení č. 71 - Schválení rozpočtu obce Lipí a MŠ Lipí na rok 2019:
Rozpočet obce
ZO Lipí schvaluje návrh rozpočtu obce na rok 2019 jako schodkový. Schodek ve výši 2 513 342,- Kč
bude kryt z finančních rezerv na běžném účtu.
Rozpočet MŠ
ZO Lipí schvaluje návrh rozpočtu MŠ Lipí na rok 2019, jako vyrovnaný.
Pro:

7

Proti: 0

Zdržel se:

0

Usnesení č. 72 - Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na roky 2019 – 2028.
•

Pro:

Zastupitelstvo obce Lipí schvaluje Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na roky
2019 – 2028.
7

Proti: 0

Zdržel se:

0

Usnesení č. 73 Ceny vodného a stočného na rok 2019
Zastupitelstvo obce Lipí
•
•

Pro:

schvaluje Ceník vodného a stočného pro rok 2019 dle varianty C, bod 5 Plánu financování
obnovy vodovodů a kanalizací na roky 2019 – 2028
ukládá starostovi obce zveřejnit Ceník vodného a stočného pro rok 2019 na úřední desce a
webovém profilu obce Lipí.
7

Proti: 0

Zdržel se:

0

Usnesení č. 74 – Plán činnosti Kontrolního výboru ZO Lipí na období 01-03/2019
Zastupitelstvo obce Lipí schvaluje Plán činnosti Kontrolního výboru ZO Lipí na období 01-03/2019
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se:
0

Zapsal: Radim Fojtík

Ověřovatelé zápisu: Jana Honnerová, Petr Käfer

Starosta: Jiří Krčmář

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

