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Zápis č. 1/2022 

ze zasedání valné hromady Svazku Lipenských obcí 

ze dne 11.2.2022 

 

 

Místo konání zasedání:   Loučovice  

Přítomni zástupci člen. obcí:  Frymburk, Loučovice, Přední Výtoň, Vyšší Brod, Nová 

Pec, Černá v Pošumaví, Hořice na Šumavě 

Omluveni:  Horní Planá, Lipno nad Vltavou 

Hosté:  Jiří Mánek, Petr Kaněra, Michael Jirsa 

 

 

 

 

 

1. Na úvod jednání bylo konstatováno, že valná hromada Svazku Lipenských obcí je 

usnášeníschopná. 

  

2. Určený ověřovatel zápisu:  obec Přední Výtoň – Jan Bittner - starosta 

 

Obec Černá v Pošumaví – Irena Pekárková, starostka 

obce 

 

 

3. Zasedání zahájeno:         09.10 hod. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Program VH SLO: 

1. Projednání dalšího postupu a ukončení realizace projektu „Kompostéry Lipensko“ 

2. Aktuální informace o činnosti Turistického spolku Lipenska 

3. Různé a diskuse 

 

Valná hromada SLO přistoupila ke schválení programu: 

Hlasování:  pro          -   7 hlasů 

                   proti        -   0 hlasů 

                  zdržel se  -   0 hlasů       

č. usnesení 1/1/2022: 

Valná hromada Svazku Lipenských obcí schvaluje program zasedání Valné hromady 

Svazku Lipenských obcí konané dne 11.2.2022 v Loučovicích. 

 

Průběh jednání: 

1. Projednání dalšího postupu a ukončení realizace projektu „Kompostéry Lipensko“ 

P. Kaněra představil výsledky výběrového řízení k zakázce „Kompostéry Lipensko“ (projekt 

z prostředků Operačního programu životní prostředí, Specifický cíl 3.1 – Prevence vzniku 

odpadů, registrační číslo projektu CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_122/0013322). Jako podklad 

k jednání obdrželi všichni emailem následující podklady: 

o protokol o posouzení, 

o rozhodnutí o výběru dodavatele, 

o písemná zpráva zadavatele, 

o oznámení o výběru dodavatele, 

o výzva k dodání kompostérů, 

o návrh kupní smlouvy a její přílohy. 

Další navazující postupové kroky budou: 

2. Podpis smlouvy s vítězem zadávacího řízení, 

3. Příprava písemné zprávy zadavatele k podpisu po podpisu smlouvy s dodavatelem, 

4. Uzavření výběrového řízení v Tender Areně, 

5. Výzva k dodání kompostérů a dohodnutí termínu dodávky s dodavatelem dle čl. IV. 

odst. IV.2 smlouvy. 

V rámci zadávacího řízení na zakázku zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení dle § 56 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon“) byly obdrženy nabídky následujících uchazečů: 
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Ustanovená výběrová komise doporučuje valné hromadě jako nejvýhodnější nabídku 

následující: 

obchodní firma 
 
se sídlem podnikání 
 
právní forma 
 
IČO 
 
výše nabídkové ceny bez DPH 

HOKOV spol. s r.o. 
 
Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 
 
spol. s r.o. 
 
62509039 
 
5 307 200 Kč 

 

Protože na trhu s kompostéry došlo v posledních dvou letech k nárůstu cen, i vysoutěžená 

částka je vyšší, než byla původní předpokládaná hodnota zakázky (tím dochází rovněž 

k navýšení jednotkové ceny kompostéru a zvýšení vlastního podílu SLO, resp. jednotlivých 

obcí na financování pořizovacích nákladů). 

P. Kaněra a M. Jirsa dále doplnili, že připraví tabulku s rozpočítáním nákladů na jednotlivé 

obce. Následně obce převedou částky odpovídající jejich podílu na účet SLO, aby mohla být 

v souladu s kupní smlouvou uhrazena 1. část ceny (10 % hodnoty zakázky). Druhá splátka 

ve výši zbývajících 90 % z kupní ceny bude uhrazena až po obdržení prostředků ze Státního 

fondu životního prostředí. 

Předpokládaný termín dodání kompostérů je cca do konce března 2022. Kompostéry budou 

předávány primárně občanům obcí (trvalé bydliště). Kompostéry budou po dobu udržitelnosti 

(5 let) občanům zapůjčeny, následně mohou být převedeny do vlastnictví občanů. Smlouva 

může být uzavírána i s SVJ. 

Valná hromada přistoupila k hlasování o dalším postupu ve věci pořízení kompostérů. 
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Hlasování:  pro          -   7 hlasů 

                   proti        -   0 hlasů 

                  zdržel se  -   0 hlasů       

č. usnesení 1/2/2022: 

Valná hromada Svazku Lipenských obcí schvaluje výsledky zadávacího řízení a 

pověřuje J. Kubíka, předsedu SLO, uzavřením smlouvy s vítězným uchazečem 

(HOKOV spol. s r.o.). 

 

2. Aktuální informace o činnosti TSL – host Jiří Mánek, předseda) 

J. Mánek informoval přítomné o aktuálně probíhajících hlavních aktivitách TSL: 

 Proběhlo vyúčtování poskytnuté dotace na rok 2021; 

 5.3.2022 proběhne akce „OTUŽILCI“ na Lipensku – opakování úspěšné akce, o 

záštitu bylo požádáno u hejtmana Jihočeského kraje; 

 TSL připravuje účast na veletrhu „HOLIDAY WORLD & REGION WORLD“; 

 Probíhá příprava programu členské schůzce TSL, kterou bude předseda svolávat 

v nejbližší době; 

 V H. Plané probíhají přípravné práce týkající se organizace tradičních závodů na 

horských kolech; 

 Ve Frymburku probíhá příprava na velký závod na kolečkových lyžích (říjen 2022); 

 TSL byl osloven spolkem z Bavorska, který má zájem na Lipensku uspořádat 

trilaterální závody v běhu s účastí cca 700-1000 běžců (červen 2022). 

 

č. usnesení - 

bez usnesení 

 

3.  Různé a diskuse 

- 

 

č. usnesení - 

bez usnesení 
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Zasedání Valné hromady Svazku Lipenských obcí ukončeno:        11:00 hod 

 

 

 

Zapsal:     Miroslav Kotoun    …………………………. 

 

 

Předseda správní rady SLO:     Jan Kubík    .…………………………. 

 

Zápis ověřil:      

 

        ……………………………. 

Obec Přední Výtoň – Jan Bittner, starosta 

 

 

        ……………………………. 

Obec Černá v Pošumaví – Irena Pekárková, starostka 

obce 

 


