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        Výpisy ze zasedání zastupitelstva  obce  konaných ve dnech:  22.4.2016 , 27.5.2016 a 24.6.2016. 

            
 Zastupitelstvo obce Lipová vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 2 provedené starostou obce. Jedná 

se o navýšení rozpočtu o přijaté finanční prostředky na odškodnění obyvatel Lipové - dotační titul 

Vrbětice.                                      

 Zastupitelstvo obce Lipová z důvodu vyloučení zemřelých občanů Lipové z poskytnuté dotace na 

odškodnění v souvislosti s výbuchy v muničních skladech, jichž byli fyzicky účastni, a nemalým 

způsobem se celá situace projevila na jejich zdravotním stavu, souhlasilo s návrhem starosty a 

rozhodlo o vyplacení odškodnění zemřelým občanům, respektive pozůstalým. Taktéž rozhodlo o 

vyplacení odškodnění občanům, jejichž zdravotní stav se natolik zhoršil, že byli umístěni v sociálním 

zařízení v Loučce. Jedná se o 6 zemřelých a 2 občané umístěni v DS Loučka. Vyplacení odškodnění 

bude provedeno z krizové rezervy obce. 

Usnesení: č. 04-160422     Hlasování: pro 7 

 Zastupitelstvo obce Lipová vzalo na vědomí Zprávu o bezpečnostní situaci v obci Lipová za rok 2015 

zpracovanou Policií ČR.                                                                                                                                                                                                                                   

  Zastupitelstvo obce Lipová schválilo zadání zakázky malého rozsahu na oplocení Sportovního areálu 

Jiřímu Došlovi, Slavičín Okružní 657 za celkovou cenu 102 500.- Kč. Pod plot budou osazeny 

betonové profily, aby se zabránilo prorůstání trávy do pletiva. 

       Usnesení: č. 05-160422     Hlasování: pro 7   

 Ve dnech 11. a 12. května provedl Ing. Vít Sušila, kontrolor KÚ ZK, přezkoumání hospodaření obce 

Lipová za rok 2015. Starosta obce seznámil ZO se Zprávou č.38/2015/IAK o výsledku přezkoumání 

hospodaření obce Lipová, za rok 2015. Závěr zprávy: při přezkoumání hospodaření obce nebyly 

zjištěny chyby a nedostatky a nebyla zjištěna rizika dle § 10 zákona č.420/2004 Sb. 

ZO projednalo zprávu auditora a bere ji na vědomí.  

 Usnesení č: 03-160427   Hlasování: pro 6   

 Zastupitelstvo obce Lipová projednalo podklady předložené v rámci procesu schvalování účetní 

závěrky, která poskytuje věrný obraz předmětu účetnictví a finanční situace obce Lipová. ZO 

schvaluje účetní závěrku za rok 2015 ve smyslu § 11 vyhl. č.220/2013 Sb. bez výhrad.            

  Usnesení č.04-160527     Hlasování: pro 6 

 Zastupitelstvo obce Lipová schvaluje celoroční hospodaření obce Lipová-Závěrečný účet za rok 2015 

bez výhrad. Současně schvaluje převod kladného výsledku hospodaření na účet nerozděleného zisku 

minulých let. 

      Usnesení č. 05-160527      Hlasování: pro 6 

 Zastupitelstvo obce Lipová vzalo na vědomí kontrolní protokol pro kontrolu na místě, ze dne     

      16.5.2016.  Kontrolu provedl za SFŽP ČR kontrolor Miroslav Zmeškal s konstatováním bez          

      nedostatků. Předmětem kontroly projekt číslo 15242174 – svoz bioodpadů a technické vybavení   

      kompostárny v obci.   

 Zastupitelstvo obce Lipová vzalo na vědomí příslib dotace od MF na akci „oprava místních 

komunikací“ v celkové výši 2 511 000.- Kč z kapitoly Všeobecná pokladní správa. Realizace projektu 

do 31. 10. 2016. 

 

 
 

 

 



 Palivové dřevo pro občany 
 

  Občané jsou palivovým dřevem vykrýváni v průběhu roku tak, jak byli zapsáni do pořadníku. Zapsat se je 

možné od února a to až ve chvíli, kdy má občan uhrazeny veškeré závazky vůči obci – tj. má zaplacen 

poplatek za svoz odpadů a ze psů, případně jiné. Během roku je pak dřevo následně přidělováno, jak jej 

dělníci připravují na obvyklých místech v lese. Seznam občanů, kterým již bylo palivové dřevo připraveno 

k odběru, je vždy aktuálně vyvěšen na úřední desce OÚ a taktéž na webových stránkách obce. Toto je třeba 

sledovat. Občané mají následně 14 dnů na to, aby dřevo na OÚ zaplatili. Pokud tak neučiní, je dřevo 

nabídnuto dalším zájemcům.  

  Od nového roku bude dřevo přidělováno tak, že si občané dle pořadníku svoji hromadu vylosují. Zabrání se 

tak nepříjemným tahanicím, kdo má lepší hromadu dřeva. Dle počtu připravených hromad budou osloveni 

občané, aby se dostavili na OÚ k losování.  

  Jen pro úplnost dodáváme, že palivovým dřevem chápeme odpad, který vzniká při těžbě, probírkách a dále 

pak nemocné a suché stromy. Vytěžené kvalitní dřevo je prodáváno odběratelům za nesrovnatelně vyšší 

cenu, než je cena stanovená pro prodej dřeva palivového. Veškeré příjmy z tohoto prodeje jsou příjmem do 

rozpočtu obce. 

   

 Noc kostelů v naší kapli 

 
    Dne 10. 6. 2016 proběhla po celé České Republice akce s názvem „Noc kostelů“. Jak název napovídá, jsou 

při této akci zpřístupněny kostely či modlitebny pro veřejnost k prohlídce nebo v nich probíhá nějaký 

program pro širokou veřejnost. I naše slavičínská farnost se do této akce zapojila, ale letos trochu po novu. 

Organizátoři se rozhodli, že zpřístupní některou z kaplí v obcích, které patří do slavičínské farnosti. 

     A tentokrát padl los na kapli sv. Václava v Lipové. Obec Lipová poskytla obecní automobil k dovezení a 

odvezení zájemců o prohlídku naší kaple ze Slavičína, za což jí patří velký dík. Obrovské poděkování také 

patří paní Anně Doruškové a všem ochotný ženám, které kapličku na prohlídku patřičně připravily  

     a vyzdobily. A bylo na co se dívat. Návštěvníci si mohli projít a zblízka prohlédnout celý interiér kaple a 

nejen to. Byly zde také vystaveny historické i současné ornáty (tj. oděv, který má kněz oblečený při mši)  

     a na několika nástěnkách byly vystaveny fotografie z historie kaple a též si každý mohl přečíst popis 

událostí souvisejících s výstavbou a svěcením kaple. Jelikož se takováto prohlídka uskutečnila poprvé, 

nikdo nevěděl, jaký vzbudí zájem a jak to celé dopadne. A tak všechny (především organizátory) potěšilo, že 

zájem o ni byl opravdu velký. Naši kapličku navštívilo více než 100 návštěvníků. 

 
 Oprava kamenných křížů 

 
  Při fašankové pochůzce v letošním roce bylo vybráno 13 810,- Kč. Tato částka byla věnována na 

restaurování a opravu kříže za obcí směrem na Haluzice a kříže za obcí směrem na Slavičín. Cena za opravy 

a pozlacení byla 18 000,- Kč. Zbývající částka byla uhrazena z finančních darů na provoz kaple. 

Restaurátorské práce provedl pan Studeník ze Slavičína. 

 

 Výsledek 14.ročníku turnaje v nohejbalu 
 

  6. srpna se uskutečnil ve Sportovním areálu v Lipové tradiční turnaj v nohejbalu o Putovní pohár starosty 

obce. Turnaje se zúčastnilo šest družstev v následujícím pořadí: 1. Kameníci Slavičín, 2. Příluky, 

  3. Bláža Team Lipová, 4. Sloniska, 5. Dřeváci Lipová, 6. Forso. Bohužel pro nezájem Lipovských sportovců 

o tento turnaj ZO uvažuje, že příští 15. ročník by byl ročníkem posledním. 
 

 P r á z d n i n y  k o n č í  z a č í n á  n o v ý  š k o l n í  r o k  2 0 1 6 / 2 0 1 7  

 
  Nový školní rok zahájí žáci ZŠ Slavičín – Vlára z důvodu dokončení rekonstrukce školní kuchyně  

  v pondělí 5. září 2016. ZO obce přeje všem žákům, zvláště prvňáčkům úspěšný školní rok2016/2017. 
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