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    Výpisy ze zasedání zastupitelstva  obce  konaných ve dnech:  11.9.2015, 16.10.2015  a 13.11.2015. 

            
 Zastupitelstvo obce Lipová schválilo, kupní smlouvu č. ZAL/46/2015 s firmou Zálesí, a.s. na nákup 

techniky vymezené v zadávacích podmínkách veřejné zakázky „Svoz bioodpadů a technické vybavení 

kompostárny v obci Lipová“ za celkovou cenu 2 416 370.- Kč včetně DPH. 

      Usnesení č.04-150911      Hlasování: pro 7                                       

      Firma Zálesí, a.s. vyhrála výběrové řízení na nákup techniky pro kompostárnu Lipová. Ta sestává 

      z traktoru s čelním nakladačem, nosiče kontejnerů, pěti kusů kontejnerů 6m3, štěpkovače a 130 kusů 

      kompostérů o obsahu 400 l, které budou dodány zdarma do každého rodinného domu. 

 Zastupitelstvo obce Lipová schválilo, rozpočtové opatření č.3 na použití finančních prostředků 

      minulých let, část zůstatku na BÚ, z čehož budou pokryty náklady na podíl obce s dotačního titulu 

      „Svoz bioodpadů a technické vybavení kompostárny v obci Lipová“.  

      Podíl obce na veškerou techniku činní pouze 253 130.- Kč z celkového nákladu projektu ve výši 

      2 531 295,- Kč.  

 Usnesení č.3-150911      Hlasování: pro 7 

 Za účasti starosty obce Lipová a starostky obce Haluzice se konalo 1. září v Praze na ministerstvu 

financí jednání s ministrem financí panem Babišem, ohledně finančního odškodnění občanů Lipové  

a Haluzic, za újmy spojené s evakuací a znemožněním přístupu na pozemky. Z jednání s ministrem 

vyplynulo, že v platné legislativě ČR neexistuje možnost výplaty hotovosti jednotlivým občanům 

postižených obcí, přestože tak bylo původně přislíbeno. Potažmo byla každé obci nabídnuta možnost 

podat žádost o dotaci do výše 2 500 000,- Kč s 10 % podílem obce na opravy nebo vybudování 

nového obecního majetku.  

 Starosta informoval ZO o novém výběrovém řízení úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových na prodej parcely  par.č.2839, kdy v původním výběrovém řízení se nenašel kupec, tudíž 

úřad pro ZSVM snížil cenu. Stále se jedná o tutéž parcelu, o kterou obec žádá cca 13 let, aby byla 

bezplatně převedena na obec Lipová. 

 Starosta obce informoval ZO  o oznámené kontrole Hasičského záchranného sboru ZK, která  

se uskuteční dne 30.9.2015. Plán kontroly: dodržování krizového zákona a předpisů k jeho provedení 

za uplynulý kalendářní rok.  

 Starosta obce seznámil ZO s protokolem o kontrole obce provedené HZS ZK dne 30.9.2015  

se závěrem: obec Lipová plní úkoly uvedené v krizovém zákoně. 

 Zastupitelstvo obce Lipová schvaluje smlouvu č. 15242174 o poskytnutí podpory ze státního fondu 

životního prostředí. Jedná se o 5% podíl v dotaci na kompostárnu.            

  Usnesení č.03-151016     Hlasování: pro 7 

 Zastupitelstvo obce Lipová schvaluje krizovou kartu pro případ vzniku mimořádné události v obci 

Lipová.  Usnesení č.04-151016      Hlasování: pro 7 

 Zastupitelstvo obce Lipová vzalo na vědomí informaci obecního úřadu Lipová o prokazatelném 

      seznamování právnických a fyzických osob s charakterem možného ohrožení a s připravenými 

      krizovými opatřeními na území obce. Obsahem této informace je zejména trvalá přístupná informace  

      na webu obce z oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva. 

      Usnesení č.05-151016   Hlasování: pro 7 

 

 

 

 

 



 

 

 Zastupitelstvo obce Lipová schvaluje půjčku z FRB žadatelům: Pošvec Libor, Lipová čp.72  

a Jordánová Daniela čp.47; obě půjčky ve výši 30 000.- Kč 

      Usnesení č.06-151016      Hlasování: pro 7 

 Zastupitelstvo obce Lipová schválilo rozpočtový výhled na rok 2017 a 2018. 

       Usnesení č.07-151016      Hlasování: pro 7.  

 Zastupitelstvo obce Lipová schválilo rozpočtové opatření č.4 – navýšení schváleného rozpočtu  

na straně příjmů i výdajů o přijatou dotaci na JSHD Lipová.  Usnesení č.08-150612   Hlasování: pro 7 

 Zastupitelstvo obce Lipová vzalo na vědomí podanou žádost o dotaci na opravy místních komunikací 

v obci Lipová a schválilo smlouvu na zpracování žádosti a zajištění organizace výběrového řízení 

včetně poskytnutí dotačního managementu k uvedené žádosti podané na Ministerstvo financí dle 

dohody s ministrem financí. Smlouva č. 102015 – firma ALNIO Group s.r.o. Brno. 

      Usnesení č. 04-151113    Hlasování: pro 7 

 Zastupitelstvo obce Lipová rozhodlo o zveřejnění nabídky pronájmu volného bytu č.4 v bytovém 

domě čp.17 inzercí ve Slavičíně, případně širším okolí. 

 Starosta informoval ZO o jednání ve VTÚ Slavičín ohledně muničních skladů ve Vrběticích, za účasti 

starostů obcí Lipová, Haluzice, Vlachovice, města Valašské Klobouky, města Luhačovice a zástupců 

Ministerstva obrany. Z jednání vyplynulo, že Zlínský kraj není schopen vyhlásit celé území 

požadované ministerstvem obrany, za území důležité pro obranu státu. KÚ vyhlásil pouze 50% 

požadovaného území. Těchto padesát procent se nachází převážně v areálu muničních skladů. 

Zbylých 50% jsou pozemky převážně fyzických osob mimo areál skladů. Zástupci armády tvrdili,  

že pokud ZK vyhlásí celé požadované území za důležité pro obranu státu, ministerstvo má dostatek 

finančních prostředků na poskytnutí dotace za újmu spojenou s hospodařením všem vlastníkům lesů  

a je schopno toto území asanovat od případné rozházené munice. 

 Starosta informoval ZO o daňové kontrole provedené finančním úřadem dne 9.11.2015. Kontrolou 

nebyly shledány skutečnosti rozhodné pro stanovení povinnosti odvodu za porušení rozpočtové 

kázně.  

 Starosta informoval ZO o podaných žádostech o vyjádření k vypouštění odpadních vod na všechny  

      dotčené instituce. Obci končí stávající povolení na vypouštění odpadních vod do Lipovského potoka. 

 

Technika z dotačního titulu „Svoz bioodpadů a technické vybavení kompostárny“ je doma. 

Na základě úspěšné žádosti o dotaci byla v minulých dnech realizována kompletní dodávka techniky 

pro zajištění svozu bioodpadů. Pro domácnosti jsou připraveny kompostéry, které budou vydány 

pouze na základě podpisu „Smlouvy o výpůjčce a následném darování“, která musí být s občany 

sepsána dle požadavku poskytovatele dotace. Občané již mohou v úředních hodinách smlouvu 

přicházet podepsat na OÚ a pak si kompostér odnést domů. 

 

Pozvánka na Mikulášskou nadílku       
 

Zastupitelstvo obce Lipová srdečně zve všechny děti, rodiče  

a ostatní občany na Mikulášskou nadílku, která se koná v neděli  

6. prosince 2015 od 14:00 hodin na sále OÚ. Určitě přijde 

Mikuláš, který dětem do dvanácti let rozdá balíčky  

se sladkostmi. 

 

Pozvánka na setkání u vánočního stromu v Lipové  
 

V neděli 20. prosince od 14:00 hodin pořádá zastupitelstvo obce tradiční setkání  

občanů Lipové u Vánočního stromu. Program, zabijačkové speciality, slivovice, svařák budou 

zajištěny jako obvykle. Hospodyňky moc prosíme o sladký příspěvek na stoly. 

 
 
 

 Lipovjánek  vydává Obec Lipová. Vychází nepravidelně dle potřeby. Neprochází jazykovou úpravou. 

Náměty  můžete podat: tel.: 577341229, e-mail: obeclipova@volny.cz,    http: www.lipova-obec.cz 
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