Zápis z jednání ZO Lipí, konaného dne 28. 03. 2022 od 19:00 hod. v Lipí
Přítomni:
Ing. Krčmář Jiří, Ing. Fürst Vojtěch, Ing. Bláhová Pavla, Ing. arch. Zahradníková Marcela
Hosté:
dle prezenční listiny
Omluveni:
p. Bombala Stanislav, Ing. Fojtík Radim, Ing. Käfer Petr
➢ Zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 4 členů, bylo usnášeníschopné.
➢ Schůzi zahájil starosta Jiří Krčmář v 19:00 hod.
Program:
1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu, kontrola zápisu minulé schůze.
2. Žádost o vyjádření k PD – p. Bednářová Lipí 140
3. Smlouva o věcném břemeni s firmou EG.D, a.s.
4. Žádost o odprodej pozemku firmě EG.D., a.s. -výstavba nové TS
5. Dodatek smlouvy s firmou PRECIS BUILDING
6. Dubenský běh
7. Rozpočtové opatření
8. Různé
9. Diskuse
10. Závěr
Jednání:
1. Schválení programu, kontrola zápisu minulé schůze, volba zapisovatele a ověřovatelů
zápisu:
a. Program byl schválen v uvedeném znění
Pro : 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
b. Návrh na zapisovatele a ověřovatele zápisu:
i. Zapisovatel: Ing. Pavla Bláhová
ii. Ověřovatelé: Ing. Vojtěch Fürst, Ing. arch. Zahradníková Marcela,
Pro : 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
K zápisu ze schůze ZO, konané dne 28. 02.2022 nebyly žádné připomínky
2. Alena Bednářová zaslala žádost o vyjádření k projektová dokumentace k přístavbě a
stavebním úpravám na RD čp. 140 a připojení na stávající sítěZO souhlasí, předložená
PD je v souladu s ÚP obce
Bylo přijato usnesení č. 21/2022
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0

3. Starosta obce předložil návrh smlouvy č.: CB – 014330062077/001-DVK o věcném
břemeni s firmou EG.D, a.s. Jedná se o uložení kabelu NN pro budovu č.p. 34.
ZO souhlasí a pověřuje s obce podpisem smlouvy
Bylo přijato usnesení č. 22/2022

Pro : 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

4. Starosta obce předložil žádost firmy EG.D, s.r.o. o odkup pozemku na výstavbu
kioskové trafostanice. Pozemek vznikne oddělením od pozemku p.č. 423/55 v k.ú. Lipí.
ZO souhlasí za předpokladu, že firma EG.D zajistí geodetické zaměření a znalecký
posudek
Bylo přijato usnesení č. 23/2021
Pro : 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

5. Místostarosta obce předložil návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě z 25.9. 2021, uzavřené s
firmou Precis Building SE,
ZO souhlasí s předloženým návrhem a pověřuje starostu obce podpisem tohoto
dodatku
Bylo přijato usnesení č. 24/2022
Pro : 4
Proti: 0
Zdržel se: 0

6. Starosta obce informoval, že „Dubenský běh pro dobrou věc“ se bude konat dne
7.5.2022. ZO souhlasí s poskytnutím příspěvku na výše uvedenou akci rozpočtovanou
částkou na rok 2022
Bylo přijato usnesení č. 25/2022
Pro : 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

7. Účetní obce předložila Rozpočtové opatření č. 2/2022
ZO bere na vědomí

8. Různé
a. KÚ zaslal obci požadavek na ubytování 9ti občanů Ukrajiny. V tuto chvíli obec
nemá možnost ubytování ve svých prostorách, protože v obecních budovách
tj. sál a budova OÚ není sociální zařízení ani kuchyňky. Budova čp. 12 (bývalá
kuchyně JZD) je v dezolátním stavu. Starosta bude v tomto smyslu informovat
KÚ. Na stránky obce bude dána výzva občanům, zda nemají možnost
ubytování pro uprchlíky před válkou na Ukrajině + příslušné kontakty na
neziskové organizace
b. Jarní setkání seniorů je plánováno na 21.5.2022 v sále v Lipí nebo na
prostranství před sálem, podle počasí
9. Diskuse

a. P. Maxa, předseda OV Kaliště se dotázal, zda není nějaká možnost dopuštění
návesního rybníku v Kalištích. Při stávajícím nedostatku srážek hrozí
nebezpečí úhynu vysazených ryb, a to buď z hydrantů nebo z artézské studně
u bývalého kravína
a. P. Kamlach Bronislav se dotázal na úklid sálu – před plesem SDH uklízela sama
p. Velíšková. Proč se na úklidu nepodílejí zaměstnanci obce. Dle názoru řady
občanů si zaměstnanci obce jezdí na nákupy obecním automobilem a mají
řadu prostojů. Je nutno stanovit jasně úkoly, např. úklid sálu před kulturními
akcemi. P. Ing. Fürst zajistí nabídku úklidových strojů na parkety, stávající
leštička je již neopravitelná. Starosta připomněl, že bylo dohodnuto, že po
sportovních akcích si budou sál uklízet jeho uživatelé
c. P. Ing. Arch. Zahradníková upozornila, že u hřbitova je jedna z lip rozštěpená
a je nutno řešit (nebezpečí pádu na hřbitovní zeď nebo náhrobky. Zároveň by
bylo dobré prověřit zdravotní stav všech lip kolem hřbitova.
10. Závěr
Schůzi ukončil starosta ve 20.00 hod.

Soubor usnesení z jednání zastupitelstva obce Lipí ze dne 28. .2022
U 21/2022 – Projektová dokumentace k přístavbě a stavebním úpravám na RD čp. 140
ZO souhlasí s předloženou PD k přístavbě a stavebním úpravám na RD č.p. 140 , majitelky p.
Evy BEDNÁŘOVÉ, a souhlasí s připojením na stávající sítě a komunikaci.

U 22/2022 – Smlouva o zřízení věcného břemene s firmou EG.D
ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemena č.: CB – 014330062077/001-DVK s firmou
EG.D, a.s., a pověřuje starostu jejím podpise.

U 23/2022 – Odprodej části pozemku
ZO souhlasí s odprodejem pozemku firmě EG.D pro účely umístění nové kioskové
trafostanice.
Pozemek vznikne oddělením od pozemku p.č. 423/55 v k.ú. Lipí.
Firma EG:D zajistí geodetické zaměření a znalecký posudek.

U24/2022 - Dodatek č. 1 ke smlouvě s firmou Precis Building SE
ZO Lipí schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě z 25.9. 2021, uzavřené s firmou Precis Building SE,
ve znění předloženém na jednání zastupitelstva a pověřuje starostu obce podpisem tohoto
dodatku

U 25/2022 - Příspěvek na „Dubenský běh pro dobrou věc“
ZO schvaluje příspěvek na „Dubenský běh Pro dobrou věc“, který se bude konat dne 7.5.2022
na hřišti „ Hajský“ ve výši rozpočtovaných prostředků, tj. Kč 5 000,

Zapsala: Ing. Pavla Bláhová
Ověřovatelé zápisu:
Ing. Vojtěch Fürst_______________________________
Ing. arch. Marcela Zahradníková_______________________________

