Zápis z jednání ZO Lipí, konaného dne 24. 2. 2020 od 19:00 v Lipí
Přítomni: Ing. Krčmář Jiří, Ing. Käfer Petr, Ing. Fojtík Radim, Ing. Fürst Vojtěch, Ing. Bláhová
Pavla, Ing. Zahradníková Marcela
 Omluveni: Bombala Stanislav
 Zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 6 členů, bylo usnášeníschopné
 Schůzi zahájil starosta Jiří Krčmář v 19:00
Program:

1. Zahájení, schválení programu, kontrola zápisu minulé schůze, volba
zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Smlouva s p. Šturmou o odkoupení pozemku
3. Žádost p. Kolegara o odkoupení pozemku
4. Příspěvek obce na novou kanalizační přípojku
5. Studie – dopravní a bezpečnostní opatření v obci
6. Změna ÚP č. 2
7. Iniciativa „ Sázíme budoucnost“
8. Rozpočtové opatření č.1/2020
9. Diskuse
10. Závěr

K programu:

1. Schválení programu, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu:

Pro: 6

o
o

ZO Lipí schvaluje navržený program zasedání
Zapisovatel: R. Fojtík, ověřovatelé zápisu: P. Käfer, V. Fürst

Proti: 0 (bez přijetí usnesení)

2. Smlouva s p. Šturmou o odkoupení pozemku

ZO projednalo žádost pana Josefa Šturmy ohledně odkoupení pozemku parc. č. 16/6 v k. ú.
Lipí.
K bodu bylo přijato usnesení č. 04/2020.

3. Žádost p. Kolegara o odkoupení pozemku

ZO Lipí projednalo žádost p. Kolegara o odkoupení pozemku parc. č. 1291/1 a 300/2 v k. ú.
Lipí. Přestože se jedná o označení pozemků před pozemkovými úpravami, není nutné
předkládat žádost novou, ZO nesouhlasí s prodejem pozemků v této lokalitě. Starosta obce
bude informovat pana Kolegara o dalším postupu.
K bodu nebylo přijaté usnesení.

4. Příspěvek obce na novou kanalizační přípojku

ZO projednalo změnu podmínek ohledně možnosti občanů získat od obce příspěvek na nově
vybudovanou kanalizační přípojku. Nově nebude vyžadován kolaudační souhlas, v ostatních
bodech se původně přijaté usnesení č. 39/2019 nemění.
K bodu bylo přijato usnesení č. 05/2020.

5. Studie – dopravní a bezpečnostní opatření v obci

ZO Lipí projednalo cenovou nabídku na zpracování studie mapující dopravní a bezpečnostní
opatření v obci Lipí a Kaliště u Lipí. Doplnění dalších lokalit pro rozšíření studie bude
projednáno a případně dojde k rozšíření zadání tak, aby nedošlo ke zpoždění přípravy zadané
studie.
K bodu bylo přijato usnesení č. 06/2020.

6. Změna ÚP č. 2

ZO Lipí projednalo změnu územního plánu č. 2.
K bodu bylo přijato usnesení č. 07/2020.

7. Iniciativa „ Sázíme budoucnost“

Starosta obce seznámil ZO Lipí se záležitostmi dotačního titulu „Sázíme budoucnost“, který
umožňuje výsadbu stromů na obecních pozemcích. ZO projednalo možné lokality výsadby a
možné typy dřevin a schvaluje záměr předložení žádosti, kterou je nutné podat nejpozději do
16. 3. 2020. V některých případech bude nutné výsadbu projednat s vlastníky sousedních
pozemků, a termín žádost se bude posouvat na další rok. Čerpání dotačního titulu „Sázíme
budoucnost“ je plánováno na 5 let.
K bodu bylo přijato usnesení č. 08/2020.

8. Rozpočtové opatření č. 1/2020

Účetní obce H. Svobodová seznámila ZO s rozpočtovým opatřením č. 1/2020.

ZO bere na vědomí.

9. Diskuse

1. Starosta obce informoval ZO o výsledku přezkumu hospodaření obce za rok 2019,
které dopadlo bez námitek, a tímto poděkoval účetní obce H. Svobodové za zajištění
bezproblémové kooperace s dotčenými úřady.
2. Starosta obce informoval ZO Lipí o hromadné kontrole kotlů na pevná paliva –
podrobnější informace o této akci jsou k dispozici na webových stránkách obce a na
úřední desce.

3. Účetní obce H. Svobodová informovala ZO obce o poklesu hodnoty pozemků v rámci
pozemkových úprav v k. ú. Lipí. Účetní hodnota pozemků obce se snížila o
468 660,69,-Kč. ZO konstatovalo, že pozemkové úpravy probíhaly v souladu
s platnou legislativou a s odsouhlaseným územním plánem.
4. P. Käfer se dotázal starosty obce na aktuální stav žádosti o dotaci na opravu vodní
nádrže na návsi v Kalištích a předložil zastupitelům oznámení o ukončení výzvy ze
dne 16. 10. 2019. Starosta se vyjádřil, že nemá žádné informace o stavu zpracování
žádosti a doposud žádné vyjádření od pana Švehly, který dotaci za obec vyřizuje. P.
Käfer požádal starostu o předložení uzavřené smlouvy s panem Švehlou, na jejímž
základě bylo panu Švehlovi vyplaceno 54 000,-Kč za vypracování a předložení
projektu pro možnost získání dotace. Starosta přislíbil pozvání pana Švehly na příští
jednání ZO Lipí.
5. P. Käfer předal starostovi návrh smlouvy o ukládání bioodpadu do kompostárny ve
Vrábči s připomínkami a doporučil upravit formulace v návrhu dle připomínek.
Starosta obce připomínky zapracuje do návrhu smlouvy.
Starosta obce J. Krčmář ukončil schůzi ZO Lipí ve 20:15.

Soubor usnesení z jednání zastupitelstva obce Lipí ze dne 24. 2. 2020

1. Usnesení č. 04/2020 – Smlouva s p. Josefem Šturmou o odkoupení pozemku

ZO schvaluje kupní smlouvu s p. Josefem Šturmou, bytem Lidická tř. 2194/273, České Budějovice, o
odkoupení parcely č. 18/6 v k. ú. Lipí, o výměře 4 m2 za cenu 50,- Kč/m2, a pověřuje starostu obce
k jejímu podpisu.
Pro:

6

Proti: 0

Zdržel se:

0

2. Usnesení č. 05/2020 – Příspěvek obce na novou kanalizační přípojku

ZO schvaluje změnu usnesení č. 39/2019 s tím, že z usnesení se vypouští text „doložení kolaudačního
souhlasu“. Ostatní text usnesení zůstává nezměněn.
Pro:

6

Proti: 0

Zdržel se:

0

3. Usnesení č. 06/2020 – Studie – dopravní a bezpečnostní opatření v obci

ZO schvaluje zpracování studie dopravně bezpečnostních opatření dle předložené nabídky Ing. Martina
Jáchyma ze dne 11. 2. 2020 a ukládá starostovi zpracovat objednávku předmětné studie dle podmínek
nabídky..
Pro:

6

Proti: 0

Zdržel se:

0

4. Usnesení č. 07/2020 – Změna územního plánu č. 2

Zastupitelstvo obce Lipí:
1. bere na vědomí
-

dokumentaci návrhu změny č. 2 územního plánu Lipí,

důvodovou zprávu pořizovatele ke změně č. 2 územního plánu Lipí,

2. konstatuje
-

že změna č. 2 územního plánu Lipí není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR, v platném
znění, se Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje, v platném znění, se stanovisky
dotčených orgánů a ani se stanoviskem krajského úřadu,

3. schvaluje
-

vydání změny č. 2 územního plánu Lipí,

-

starostovi obce zajistit zveřejnění vydané změny č. 2 Lipí na úřední desce obce a dále zajistit
všechny kroky následující po nabytí účinnosti změny č. 2 územního plánu Lipí.

4. ukládá

Pro:

6

Proti: 0

Zdržel se:

0

5. Usnesení č. 08/2020 – Iniciativa „Sázíme budoucnost“

ZO schvaluje záměr předložení dotace v rámci Programu péče o krajinu v letech 2018-2020 v lokalitách
„třešňovka“ 1 a 2, Kaliště ke Klínaru a po levé straně na výjezdu z Kališť směr ČB a pověřuje starostu
obce předložit žádost v termínu 16. 3. 2020.
Pro:

6

Proti: 0

Zapsal: Radim Fojtík

Zdržel se:

0

Ověřovatelé zápisu: Petr Käfer, Vojtěch Fürst
Starosta: Jiří Krčmář
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:

