Zápis z jednání ZO Lipí,
konaného dne 29. 10. 2019 od 19:00 v Kališti u Lipí
Přítomni: Ing. Krčmář Jiří, p. Bombala Stanislav Ing. Fürst Vojtěch, Ing. Käfer Petr, Ing.
Bláhová Pavla, Ing. arch. Zahradníková Marcela
Hosté: dle prezenční listiny
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. Zřízení služebnosti pro p. Jitku Šímovou a p. Jiřího Šímu
3. Pronájem vodohospodářského majetku obce
4. Prohlášení o zřízení služebnosti inženýrských sítí
5. Schválení cen vodného a stočného na rok 2020
6. Zrušení zásahové jednotky SDH Kaliště u Lipí
7. Sbírka pro Diakonii Broumov
8. Rozpočtové opatření č. 9/2019
9. Diskuze
10. Závěr

1. K programu:
a. Schválení programu, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu:
ZO Lipí schvaluje navržený program zasedání;
b. jako zapisovatel navržen: Pavla Bláhová
c. jako ověřovatelé navrženi: Petr Käfer, Vojtěch Fürst.
Pro: 6 Proti: 0 (bez přijetí usnesení)
d. K zápisu ze schůze zastupitelstva z 30. 9. 2019 – bez připomínek
2. Starosta obce Ing. Krčmář informoval o zřízení služebnosti pro p. Jitku Šímovou
a p. Jiřího Šímu – jedná se o přístup do bytu v Lipí č. 13 přes majetek obce.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. 53/2019
3. Starosta obce předložil ke schválení dodatek č. 13 ke smlouvě uzavřené mezi Obcí Lipí
a společností ČEVAK dne 26. 11. 2002 o provozování veřejného vodovodu
a kanalizace. Jedná se o rozšíření o vodovod a kanalizaci vybudované p. Jiřím
Povišerem v lokalitě Na Sekyře, které byly bezúplatně předány obci.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. 54/2019.
4. Starosta obce předložil návrh Prohlášení o zřízení služebnosti inženýrských sítí.
Konkrétně se jedná o kanalizaci a zpevněnou plochu v Kališti u Lipí – sítě budou v KN
zaneseny jako věcné břemeno.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. 55/2019.
5. Provozovatel vodohospodářského majetku (společnost ČEVAK) předložil návrh na
ceny vodného a stočného pro obyvatele obce. Ceny budou platné od 1. 1. 2020
a budou se používat do schválení nových cen.
Pohyblivá složka
Pevná složka
3
(Kč/m )
(Kč/vodoměr/rok)
vodné stočné celkem vodné stočné celkem
Kategorie A – rodinné domy
32,75 23,39 56,14
480,340,820,Kategorie B – bytové domy + 32,75 23,39 56,14 2 704,- 1 941,- 4 645,podnikatelé
K uvedeným sazbám se připočítává DPH podle platné sazby:
Od 1.1.2020 15%
Od 1.5.2020 10%
K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. 56/2019.
6. HZS České Budějovice při prováděné kontrole v Obci Lipí doporučil zrušení zásahové
jednotky SDH Kaliště u Lipí z důvodu její nefunkčnosti. Jednotka nebude dále
aktivizována. SDH Kaliště u Lipí jako organizace nadále zůstává a bude při zásazích
vypomáhat zásahové jednotce SDH Lipí. Veškerý majetek SDH Kaliště u Lipí zůstává
nadále v jejich vlastnictví.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. 57/2019.

7. Dne 16. 11. 2019 od 8:00 hod. do 10:00 hod. proběhne v obci Lipí i v Kališti u Lipí
sbírka pro Diakonii Broumov. Oznámení o sbírce bude uveřejněno na stránkách obce
a ve vývěsních skříňkách.
8. Účetní obce přednesla Rozpočtové opatření č. 9 – rozpočet se mění v části:
a. Příjmů o Kč 6 386,60
b. Výdajů o Kč 80 266,00
ZO bere RO 9/2019 na vědomí.
9. Diskuze:
a. Starosta obce
i. Navíc oproti původnímu rozpisu bude vývoz bioodpadu ještě ve dnech
7. a 21. 11. 2019, a to společně s PDO
ii. Dne 2. 11. 2019 proběhne čištění komínů – kominík p. Straka
b. Předseda OV p. Maxa – doporučuje dát do rozpočtu na rok 2020 náklady na
opravu kapličky v obci Kaliště u Lipí včetně dosypání zeminy ke kořenům
okolních stromků
c. Ing. Krátký – v souvislosti s opravou kapličky je potřeba oslovit dendrologa, je
nebezpečí, že kořeny lip budou zvedat stavbu v části za kněžištěm
d. Ing. Bláhová, předsedkyně FV – návrhy do rozpočtu na rok 2020 předložit FV
do 15. 11. 2019 (týká se zastupitelů a předsedy OV)
e. p. Bombala, místostarosta – akce plánované na období adventu 2019:
i. 23. 11. 2019 – Vánoční jarmark
ii. 1. 12. 2019 – Rozsvícení vánočního stromu
iii. 5. 12. 2019 – Mikulášská nadílka
iv. 15. 12. 2019 – koncert pěveckého sboru Rolnička
v. 24. 12. 2019 – Půlnoční mše
f. p. Svobodová – připomněla vítání občánků, je zvykem vždy koncem roku
g. Ing. Krátký – zeptal se na situaci kolem K7 – zatím je setrvalý stav
h. p. Jan Navrátil – oslovil je investor K7 ohledně možnosti dalšího vjezdu do
lokality – bez výsledku
Schůzi ukončil starosta obce Ing. Krčmář ve 20.00 hod.

Soubor usnesení z jednání zastupitelstva obce Lipí ze dne 29. 10. 2019
➢ Usnesení č. 53/2019 - ZO souhlasí se zřízením služebnosti pro p. Jitku Šímovou
a p. Jiřího Šímu v Lipí čp. 13 na pozemku p.č. 42/2.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
➢ Usnesení č. 54/2019 – ZO schvaluje dodatek č. 13 ke Smlouvě o provozování
veřejného vodovodu a kanalizace uzavřenou mezi Obcí Lipí a společností ČEVAK dne
26. 11. 2002.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
➢ Usnesení č. 55/2019 – ZO schvaluje „Prohlášení o zřízení služebnosti inženýrských
sítí“ – kanalizace a zpevněná plocha Kaliště u Lipí.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
➢ Usnesení č. 56/2019 – ZO schvaluje navrhovanou cenu vodného a stočného podle
uvedeného přehledu
➢
Pohyblivá složka
Pevná složka
3
(Kč/m )
(Kč/vodoměr/rok)
vodné stočné celkem vodné stočné celkem
Kategorie A – rodinné domy
32,75 23,39 56,14
480,340,820,Kategorie B – bytové domy + 32,75 23,39 56,14 2 704,- 1 941,- 4 645,podnikatelé
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
➢ Usnesení č. 56/2019 – ZO schvaluje zrušení zásahové jednotky SDH Kaliště u Lipí
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

