Zápis z jednání ZO Lipí, konaného dne 27. 4. 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, Bombala Stanislav
• 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 z minulé schůze, volba
zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Smlouva na odvoz bioodpadu
3. Nabídka na vybudování zpevněné plochy v Kalištích
4. Žádost o dar pro OÚ Dubné
5. Úhrada neinvestičních nákladů na školské zařízení ZŠ Dubné za rok 2019
6. Žádost o prominutí nájmu hostinci Lipenka
7. Žádost o vybudování vjezdu na pozemek v k. ú. Kaliště u Lipí
č.p.989/2 - Ing. Radek Kokoř
8. Žádost o příspěvek na činnost – Diakonie Broumov
9. Rozpočtové opatření
10. Schválení nabídky na zpracování projektové dokumentace obecní budovy
v Kalištích
11. Různé
12. Diskuse
13. Závěr
K programu:

1. Schválení programu, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu:
o
o

Pro: 7

ZO Lipí schvaluje navržený program zasedání
Zapisovatel: R. Fojtík, ověřovatelé zápisu: P. Käfer, V. Fürst
Proti: 0 (bez přijetí usnesení)

2. Smlouva na odvoz bioodpadu
ZO projednalo návrh smlouvy na odvoz bioodpadu s Kompostárnou Kubata týkající se vyvážení
kontejneru umístěného v Kalištích. Do původně uvažované smlouvy byly dodavatelem služby
Kompostárnou Kubata na poslední chvíli doplněny následující náležitosti: odvoz kontejneru
do 72 hodin od podání žádosti na vývoz (z původních 48 hodin) a stanovení částky za dopravu
ve výši 1 050,- Kč za jeden odvoz. Z titulu dodatečně nárokovaných a dopředu neavizovaných
nákladů ze strany dodavatele ZO odkládá schválení této smlouvy. Během měsíce května dojde
k poptání jiných firem pro porovnání nákladů na vývoz, případné naplnění stávajícího
kontejneru v Kalištích bude řešeno jednorázovou objednávkou odvozu.
P. Käfer upozornil, že návrh smlouvy předložilo vedení obce 18. ledna tohoto roku a tento
návrh byl z hlediska počtu formálních a obsahových chyb neakceptovatelný. Ze strany

zastupitelů byl tento návrh dvakrát připomínkován (24. 2.) a uveden do finální podoby (21. 4.).
Starosta byl díky tomuto zdlouhavému procesu kritizován za nedůslednost ve vyjednání
podmínek smlouvy a jejím uzavření.
K bodu nebylo přijaté usnesení.

3. Nabídka na vybudování zpevněné plochy v Kalištích
ZO Lipí projednalo nabídku A. Bouchala na vybudování zpevněné plochy u hřiště v Kalištích.
K bodu bylo přijato usnesení č. 09/2020.

4. Žádost o dar pro OÚ Dubné
ZO projednalo žádost OÚ Dubné ohledně poskytnutí daru na splátku úvěru výstavby nového
křídla místní ZŠ. Částka je vypočítaná dle počtu dětí z Lipí a Kališť u Lipí navštěvující ZŠ Dubné.
K bodu bylo přijato usnesení č. 10/2020.

5. Úhrada neinvestičních nákladů na školské zařízení ZŠ Dubné za rok 2019
ZO Lipí projednalo žádost ZŠ Dubné na úhradu neinvestičních nákladů (školní jídelny a školní
družiny) z roku 2019. Částka byla stanovena dle počtu dětí navštěvující daná zařízení v období
leden – červen 2019 a následně září – prosinec 2019.
K bodu bylo přijato usnesení č. 11/2020.

6. Žádost o prominutí nájmu hostinci Lipenka
ZO projednalo žádost P. Kočera ohledně prominutí nájmu hostinci Lipenka v důsledku aktuální
situace s Covid-19.
K bodu bylo přijato usnesení č. 12/2020.

7. Žádost o vybudování vjezdu na pozemek v k. ú. Kaliště u Lipí, č. p. 989/2
- Ing. Radek Kokoř
ZO projednalo žádost Ing. R. Kokoře ohledně povolení vybudování vjezdu na pozemek v k. ú.
Kaliště u Lipí, č. p. 989/2.
K bodu bylo přijato usnesení č. 13/2020.

8. Žádost o příspěvek na činnost – Diakonie Broumov
ZO projednalo žádost o příspěvek na činnost Diakonie Broumov.
K bodu bylo přijato usnesení č. 14/2020.

9. Rozpočtové opatření

P. Bláhová seznámila ZO s rozpočtovým opatřením č. 2/2020.
ZO bere na vědomí.

10. Schválení nabídky na zpracování projektové dokumentace obecní
budovy v Kalištích
ZO projednalo nabídku na zpracování projektové dokumentace obecní budovy v Kalištích.
K bodu bylo přijato usnesení č. 15/2020.

11. Různé
1. Starosta obce informoval ZO o nabídce renovace parket v kulturním sále v Lipí.
Nabídka ve výši 44 300,- Kč se týká zbroušení stávajícího laku a znovu nalakování
parket. P. Käfer upozornil, že daná akce není v rozpočtu obce na rok 2020
a doporučuje řešit opravy v sále koncepčně, tzn. včetně dřevěného obložení, opravy
omítek, bočních vstupů, a tento kompletní návrh projednat v souvislosti
se sestavením rozpočtu na rok 2021. P. Bláhová uvedla v diskuzi, že se jedná
o běžnou provozní údržbu a vzhledem k počtu akcí zejména pro děti jako vhodnou.
Zároveň souhlasí s p. Käferem navrhnout komplexní opravu do rozpočtu na rok 2021.
M. Zahradníková poukázala na skutečnost, že by bylo dobré, aby s podobným
nasazením, jako vedení obce řeší renovaci parket, řešilo prioritní naplánované
investiční akce obce pro rok 2020 (např. obnovu vodovodního řadu a kanalizace).
R. Fojtík upozornil na vágně podaný návrh na renovaci parket a zeptal se, proč
nejsou ZO Lipí předloženy argumenty typu „tyto položky z rozpočtu obce nebudou
v souvislosti se současnou situací s Covid-19 čerpány, proto navrhujeme jejich
realokaci na jiné akce, jako je např. renovace parket v sále, která je součástí celkové
rekonstrukce sálu a sestává z dalších následných akcí.“ Nad takto zdůvodněnou
žádostí je možné poté věcně diskutovat.
Starosta obce po diskusi na toto téma dal hlasovat k tomuto bodu.
Pro: 4

Proti: 3 (P. Käfer, R. Fojtík, M. Zahradníková)

K bodu bylo přijato usnesení č. 16/2020.
Důvodem nesouhlasu s renovací parket v sále je především skutečnost, že daná akce
není v rozpočtu obce na rok 2020, dále realizace v rámci celkové renovace sálu v Lipí
a také fakt, že se nejedná o prioritní investiční akci obce.
2. Starosta obce informoval ZO Lipí o jednání se zástupci vedení MŠ Lipí. Na základě
tohoto jednání navrhuje vyčkat s termínem otevření MŠ Lipí až po zveřejnění
podmínek pro činnost mateřských školek, které má vydat Ministerstvo školství
a tělovýchovy a Ministerstvo zdravotnictví na přelomu dubna a května. R. Fojtík se
dotázal, zda někdo ze zastupitelů obce informoval občany Lipí o údajném hlasování
o uzavření MŠ Lipí. Starosta obce se vyjádřil, že nikoho v tomto duchu neinformoval,
protože žádné takové hlasování v minulosti neproběhlo.

3. Starosta obce informoval ZO Lipí o otevření knihovny v Lipí od 11. 5. 2020 za přesně
definovaných bezpečnostně – hygienických pravidel.
4. M. Zahradníková vznesla dotaz na průběh vyklízecích prací na pozemcích
za bytovkami v Lipí. Starosta obce informoval, že tyto práce pokračují.
5. M. Zahradníková se dotázala, jak vypadá obnovení třešňové aleje směrem
na Závraty. Starosta informoval, že alej je z části vyčištěna, je ještě potřeba prořezat
staré větve a posoudit celkový stav jednotlivých stromů. Úklidové práce v daném
místě budou pokračovat. Zároveň starosta informoval o podání žádosti o grant.
P. Käfer se dotázal, o jaký grant se jedná a zda by mohlo být ZO seznámeno
s dokumentací týkající se tohoto grantu. Starosta obce přislíbil dodání dokumentace.
6. P. Käfer požádal o předložení dokumentace k projektu a žádosti o dotaci na opravu
vodní nádrže Kaliště, která měla být předložena na jednání ZO 27. 4. 2020. Starosta
obce informoval, že dokumentaci nemá k dispozici a že ji dodá, termín neuvedl.
Vzhledem ke skutečnosti, že je tato akce zaplacena dodavatelské firmě od srpna
2019, apeloval P. Käfer na starostu, aby zajistil její archivaci.
7. Na závěr ZO poděkovalo panu Uhlířovi a paní Zvánovcové za výrobu a darování
roušek, které byly rozdány v Lipí a v Kalištích. Poděkování také patří všem dalším
obyvatelům, kteří pomáhali při jejich výrobě nebo byli nápomocni potřebným.
Starosta ukončil schůzi ZO Lipí ve 20:40.

Soubor usnesení z jednání zastupitelstva obce Lipí ze dne 27. 4. 2020
1. Usnesení č. 09/2020 – Nabídka na vybudování zpevněné plochy v Kalištích
ZO schvaluje cenovou nabídkou na akci – Zpevněná plocha v Kalištích od p. A. Bouchala v hodnotě
62 770,- Kč. Cena je konečná včetně pokládky.
Pro:

7

Proti: 0

Zdržel se:

0

2. Usnesení č. 10/2020 – Žádost o dar pro OÚ Dubné
ZO schvaluje poskytnutí finančního daru pro obec Dubné na financování splácení úvěru a úroků z něj
na přístavbu budovy ZŠ Dubné ve výši 556 406,- Kč za rok 2019.
Pro:

7

Proti: 0

Zdržel se:

0

3. Usnesení č. 11/2020 – Úhrada neinvestičních nákladů na školské zařízení ZŠ Dubné za rok
2019
ZO schvaluje úhradu neinvestičních nákladů na školské zařízení ZŠ Dubné za rok 2019 ve výši 152 855,Kč.
Pro:

7

Proti: 0

Zdržel se:

0

4. Usnesení č. 12/2020 – Žádost o prominutí nájmu hostinci Lipenka
ZO souhlasí s prominutím jednoho měsíčního nájmu hostinci Lipenka ve výši 5 000,- Kč.
Pro:

7

Proti: 0

Zdržel se:

0

5. Usnesení č. 13/2020 – Žádost o vybudování vjezdu na pozemek v k. ú. Kaliště u Lipí, č. p.
989/2 - Ing. Radek Kokoř
ZO schvaluje žádost p. Ing. Radka Kokoře o vybudování vjezdu na svůj pozemek v Kalištích č.p. 989/2.
Podmínkou je dodržení projektové dokumentace a zachování dostatečné kapacity stoky pro provedení
protipovodňových opatření bez jakéhokoli omezení.
Pro:

7

Proti: 0

Zdržel se:

0

6. Usnesení č. 14/2020 – Žádost o příspěvek na činnost – Diakonie Broumov
ZO schvaluje žádost Diakonie Broumov o finanční dar na činnost ve výši 1 000 Kč.
Pro:

7

Proti: 0

Zdržel se:

0

7. Usnesení č. 15/2020 – Schválení nabídky na zpracování projektové dokumentace obecní
budovy v Kalištích
ZO schvaluje nabídku p. Jana Prokeše, Netolická 1, České Budějovice, na zpracování projektové
dokumentace na rekonstrukci obecní budovy v Kalištích č. p. 41 za cenu 95 000,- Kč bez DPH.
Pro:

7

Proti: 0

Zdržel se:

0

8. Usnesení č. 16/2020 – Schválení nabídky renovace parket v kulturním sále v Lipí
ZO schvaluje nabídku p. Petra Zbořila ohledně rekonstrukce parket zbroušením a nalakováním
v kulturním sále v Lipí ve výši 44 300,- Kč bez DPH.
Pro:

4

Proti: 3

Zdržel se:

0

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

