Zápis z jednání ZO Lipí, konaného dne 27. 1. 2020 od 19:00 v Lipí
Přítomni: Ing. Krčmář Jiří, Ing. Käfer Petr, Ing. Fojtík Radim, Ing. Fürst Vojtěch, Ing. Bláhová
Pavla, Bombala Stanislav, Ing. Zahradníková Marcela
 Omluveni:
 Zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 7 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. Žádost p. Krepse o zmenšení pozemku
3. Ukládání bioodpadu na kompostárnu
4. Schválení pronájmu nádob na tříděný odpad s firmou EKO-KOM
5. Záměr odkupu pozemku od p. Šturmy
6. Zpráva o kontrole plnění usnesení z jednání zastupitelstva za období 05/2019
až 12/2019
7. Rozpočtové opatření 12/2019
8. Diskuse
9. Závěr

K programu:

1. Schválení programu, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu:

Pro: 7

o
o

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

Proti: 0 (bez přijetí usnesení)

2. Žádost o zmenšení pozemku – p. Kreps

ZO projednalo žádost pana Krepse ohledně možnosti zmenšení pozemku parc. č. 271/2 v k. ú.
Lipí. Starosta obce J. Krčmář informoval ZO Lipí, že v pondělí 27. 1. 2020 zaslal své stanovisko
k tomuto případu stavební úřad. V době zasedání ZO Lipí nebylo stanovisko stavebního úřadu
známo, proto je rozhodnutí odloženo na příští jednání ZO Lipí.
K bodu nebylo přijato usnesení.

3. Ukládání bioodpadu na kompostárnu

ZO Lipí projednalo podmínky ukládání bioodpadu na kompostárnu – jedná se o vyvážení
kontejneru s bioodpadem z Kališť. Předběžná kalkulace nákladů na odvoz je cca 10 000,-Kč za
rok. ZO schvaluje záměr uzavřít smlouvu o ukládání bioodpadu na kompostárnu.
K bodu bylo přijato usnesení č. 1/2020.

4. Schválení pronájmu nádob na tříděný odpad s firmou EKO-KOM

Starosta obce informoval ZO Lipí o záměru firmy EKO-KOM vyměnit stávající kontejnery na
hliníkový odpad za novější. Důvodem je problematické vyprazdňování stávajících kontejnerů.
Výměna kontejnerů bude provedena bezplatně.
K bodu bylo přijato usnesení č. 2/2020

5. Záměr odkupu pozemku od p. Šturmy č. 18/6 v k. ú. Lipí

ZO Lipí projednalo záměr odkupu pozemku od p. Šturmy č. 18/6 v k. ú. Lipí.
K bodu bylo přijato usnesení č. 3/2020.

6. Zpráva o kontrole plnění usnesení z jednání zastupitelstva za období
05/2019 až 12/2019

ZO Lipí projednalo zprávu o kontrole plnění usnesení z jednání zastupitelstva za období
05/2019 – 12/2019 předloženou předsedou Kontrolního výboru obce P. Käferem. Starosta
obce podal vyjádření k dílčím bodům zprávy:





Změna ÚP č. 2 - Na KÚ byla zaslána 20. 1. 2020 žádost o stanovisko ke změně ÚP a
čeká se na vyjádření.
Vypracování projektové dokumentace na obnovu vodovodu a kanalizace je před
dokončením a měla by být předána do konce února 2020.
Majetek obce na účtu 019 a 042 je zařazen a evidován.
Smlouvy o věcném břemeni s E.ON byly podepsány v lednu letošního roku.

K bodu nebylo přijato usnesení.

7. Rozpočtové opatření č. 12/2019

P. Bláhová seznámila ZO Lipí s rozpočtovým opatřením č. 12/2019. Jeho plné znění je
zveřejněné na webových stránkách obce.
ZO bere na vědomí.

8. Diskuse

1. Starosta obce J. Krčmář informoval ZO Lipí o Zprávě o veřejném pořádku od Policie
Boršov nad Vltavou.
2. Starosta obce J. Krčmář informoval ZO Lipí o nabídce možnosti vytyčit si nový
pozemek. Tato informace bude pro veřejnost vyvěšena na obecní vývěsce a na
webových stránkách obce.
3. ZO obce projednalo žádosti o pronájem sálu Lipí pro:
o Markétu Novotnou v termínu 29. 2. 2020 – kaple a sál v Lipí z důvodu
soukromé události
o R. Fojtíka v termínu 7. 3. 2020 – sál v Lipí z důvodu Maškarního karnevalu
o R. Fojtíka v termínu 4. 4. 2020 – sál v Lipí z důvodů Velikonočního jarmarku

ZO obce s těmito pronájmy souhlasí.

4. Starosta obce informoval o termínu sběrného dvora 28. 3. 2020 v 8:00 – 10:00 v Lipí,
v Kalištích poté ve stejný den v 10:30 – 11:30.
5. S. Bombala otevřel diskusi ohledně možnosti rozšíření osvětlení na hlavní silnici u
Hlásků (při vjezdu na náves od Č. Budějovic) – jedná se o soukromé pozemky, je
nutná diskuse s majiteli pozemků, starosta obce projedná s majiteli možné řešení.
6. M. Zahradníková informovala ZO Lipí o nabídce studie na úpravu hřiště mateřské
školy; nabídka studie je ve výši 75 000,-Kč. Po diskusi ZO navrhuje schválené
prostředky v rozpočtu obce investovat do konkrétních oprav spíše než do nabídnuté
studie. Prioritizaci úprav je nutné řešit přímo se zastupiteli MŠ Lipí.
7. R. Fojtík otevřel otázku bezpečnosti dopravy – vytipovat nejpalčivější místa v Lipí a
Kalištích a začít práce pro budoucí realizaci opatření dopravně – bezpečnostního
řešení. Dle informace od pana Vandy není možné řešit dopravní situaci obce bez
dokumentace. P. Käfer uvedl, že tato záležitost je již řešena a byl osloven projektant
na bezpečnostní problematiku p. Jáchymohledně konzultace ve věci zpracování
návrhu bezpečnostních opatření v obci. V. Fürst doplnil možné řešení pro místa, kde
nebude možná výstavba chodníků z důvodů majetkoprávních vztahů, a to použití
bezpečnostních prvků.
8. M. Zahradníková informovala ZO Lipí ohledně
požadavku na vyřešení
bezbariérového přístupu v budově OÚ Kaliště vč. sociálního zařízení; tato
problematika bude předmětem dalších jednání.
Starosta obce J. Krčmář ukončil schůzi ZO Lipí ve 20:20.

Soubor usnesení z jednání zastupitelstva obce Lipí ze dne 27. 01. 2020

1. Usnesení č. 01/2020 – Ukládání bioodpadu na kompostárnu

ZO souhlasí se záměrem uzavřít smlouvu na ukládání bioodpadu na kompostárnu Vrábče za poplatek
300,- Kč/t. Návrh smlouvy bude předložen ke schválení na příští schůzi.
Pro:

7

Proti: 0

Zdržel se:

0

2. Usnesení č. 65/2019 – Schválení pronájmu nádob na tříděný odpad s firmou EKO-KOM
ZO souhlasí s pronájmem nádob na kovový odpad s firmou EKO - KOM.

Pro:

7

Proti: 0

Zdržel se:

0

3. Záměr odkupu pozemku od p. Šturmy č. 18/6 v k. ú. Lipí

ZO souhlasí se záměrem odkupu pozemku č. 18/6 v k. ú. Lipí od p. Šturmy a pověřuje starostu obce
k podpisu smlouvy.
Pro:

7

Proti: 0

Zapsal: Radim Fojtík

Zdržel se:

0

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

