Zápis z jednání ZO Lipí, konaného dne 29. 6. 2020 od 18:00 v Lipí
Přítomni: Ing. Krčmář Jiří, Ing. Fojtík Radim, Ing. Fürst Vojtěch, Ing. Bláhová Pavla,
Ing. arch. Zahradníková Marcela, Bombala Stanislav
 Omluveni: Ing. Käfer Petr
 Zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 6 členů, bylo usnášeníschopné
 Schůzi zahájil starosta Jiří Krčmář v 18:00
Program:

1. Zahájení, schválení programu, kontrola zápisu z minulé schůze,
volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Seznámení s územní studií ÚS SO. 18L
3. Schválení dodavatele na akci – Oprava kaple v Kališti
4. Rozpočtové opatření č. 4/2020
5. Různé
6. Diskuse
7. 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: M. Zahradníková, V. Fürst

Proti: 0 (bez přijetí usnesení)

2. Seznámení s územní studií ÚS SO. 18L

Ing. aarch. Brůha představil ZO územní studii SO. 18L (řešené území při výjezdu z obce Lipí,
směrem na Dubné). Daná studie bude dostupná na webových stránkách obce nebo
k nahlédnutí na obecním úřadu obce Lipí. ZO bere tuto studii na vědomí.
K bodu nebylo přijato usnesení.

3. Schválení dodavatele na akci – Oprava kaple v Kalištích

ZO projednalo návrhy na opravu kaple v Kalištích a vybralo dodavatele této akce.
proběhne do termínu konání poutě v Kalištích.
K bodu bylo přijato usnesení č. 24/2020.

4. Rozpočtové opatření

Realizace

P. Bláhová seznámila ZO s rozpočtovým opatřením č. 4/2020.
ZO bere na vědomí.

5. Různé

1. Starosta obce informoval ZO o podpisu kupních smluv s E.on distribuce v rámci
odprodeje plynovodní soustavy Lipí – Dubné.
K bodu bylo přijato usnesení č. 25/2020.

2. Starosta obce ve spolupráci se S. Bombalou informovali ZO o záměru letošního
výletu pro seniory. Rámcový plán akce: návštěva zámku v Kolodějích nad Lužnicí,
oběd na Hluboké nad Vltavou, posezení u muziky (harmonikáři) a návrat zpět do Lipí.
Přesný termín bude včas vyhlášen.

3. Starosta obce informoval ZO o žádosti Tomáše Wawry ohledně vstupu na obecní
pozemek č. 3273 z důvodu parkování po dobu hudebního festivalu Valník Fest 2020.
ZO konstatovalo, že daný pozemek je v pronájmu místnímu zemědělskému družstvu.
Za předpokladu, že se T. Wawra dohodne s nájemcem tohoto pozemku, souhlasí ZO
Lipí se vstupem na pozemek pro tyto účely, pokud T. Wawra po akci upraví pozemek
do původního stavu.

6. Diskuse

1. Pan Kopecký a pan Čížek z Kaliště vznesli dotaz na možnou změnu územního plánu
obce Lipí a Kaliště u Lipí z pohledu minimální výměry parcely stojící na okraji obce.
V současné době platí podmínka o minimální rozloze takové parcely ve výši 1500 m2.
Pan Kopecký a pan Čížek požádali ZO Lipí o zvážení možností výstavby rodinného
domu na jejich pozemcích, které však nesplňují podmínky stanovené ÚP.. M.
Zahradníková přislíbila projednání těchto konkrétních případů s Ing. arch. Brůhou a
Ing. Šímovou a následné informování ZO o možnostech řešení.
2. R. Drnek se dotázal na možnost opravy vozovky ve směru od středu obce na Sekyru.
Vozovka je po překopání v rámci položení potrubí na připojení na čistírnu odpadních
vod sjízdná se zvýšenou opatrností. Starosta obce informoval, že je povinností
stavebníka, který danou komunikaci překopal, uvést ji zpět do původního stavu.
Starosta obce prověří situaci a upozorní na povinnost sjednání nápravy.
3. M. Zahradníková informovala ZO Lipí o havarijním stavu vozovky po nedávných
deštích od vodárny směrem na Slavče. ZO se shodlo o nutnosti opravy dané
komunikace. V rozpočtu obce na letošní rok jsou alokovány finanční prostředky na
tyto konkrétní opravy. Starosta obce osloví společnost Strabag, která u jiných
podobných akcí podala nejvýhodnější nabídku ze všech zúčastněných, s žádostí o
nacenění této havarijní opravy. R. Fojtík upozornil, že dané zadání by mělo být
v souladu se směrnicí o zadávání zakázek.
4. Pan Vanda informoval o havarijním stavu komunikace před Kalištěm při cestě
ve směru Lipí za křižovatkou na Třebín. Doporučuje ZO řešit tento stav u Správy a
údržby silnic Jihočeského kraje. ZO požádalo starostu o urgentní řešení tohoto
problému.

5. Starosta obce informoval ZO, že příští jednání ZO Lipí se uskuteční 17. 8. 2020
v budově obecního úřadu v Lipí.

Starosta ukončil schůzi ZO Lipí v 19:30.

Soubor usnesení z jednání zastupitelstva obce Lipí ze dne 29. 6. 2020

1. Usnesení č. 24/2020 – Schválení dodavatele na akci – Oprava kaple v Kalištích

ZO schvaluje firmu Precis Building SE, Haklovy Dvory 2235, 370 05 České Budějovice jako dodavatele
akce - Oprava kaple v Kalištích za cenu 273 723,18 Kč vč. DPH a pověřuje starostu obce J. Krčmáře
k podpisu smlouvy.
Pro:

6

Proti: 0

Zdržel se:

0

2. Usnesení č. 25/2020 – Podpis kupních smluv se společností E.on distribuce

ZO pověřuje starostu obce Jiřího Krčmáře podepsáním smlouvy mezi obcí Lipí a E.on distribuce
o odprodeji STL plynovodní soustavy Lipí – Dubné, STL plynovodů a domovních přípojek.
Pro:

6

Proti: 0

Zapsal: Radim Fojtík

Zdržel se:

0

Ověřovatelé zápisu: Marcela Zahradníková, Vojtěch Fürst
Starosta: Jiří Krčmář
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:

