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Zastupitelstvo obce Lipová schválilo smlouvu o dílo č. 114/NBAA/16 s firmou Strabag a.s.,
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 na provedení díla – stavby s názvem Oprava místních
komunikací za celkovou cenu 1 455 133.- Kč bez DPH.
Usnesení č: 04 - 160909
Hlasování: pro 7
Zastupitelstvo obce Lipová vzalo na vědomí Zápis o zahájení veřejnosprávní kontroly na místě,
provedenou MV ČR, odborem bezpečnostní politiky a prevence kriminality. Jedná se o kontrolu
„Dotačního titulu Vrbětice“.
Zastupitelstvo obce Lipová vzalo na vědomí ukončení nájemních smluv se ZO ČSZ, panem
Martinem Juříkem a paní Zdenkou Mudrákovou k 31. 12. 2016.
Zastupitelstvo obce Lipová vzalo na vědomí vytyčení parcely č. 2786/2, respektive její rozdělení na
parcely č. 2786/35 a 2784/34. Důvodem je podání žádosti starostou obce o bezplatný převod
vytyčené parcely č. 2786/35 od úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na obec. Tento
převod obec potřebuje, aby mohla konečně zkolaudovat komunikaci Zákaplí.
Starosta obce předložil ke schválení směrnici č.1/2016, která stanovuje podmínky provozu
víceúčelového motorového vozidla Volkswagen.
Usnesení č: 05 - 160909
Hlasování: pro 7
Zastupitelstvo obce Lipová schválilo rozšíření zastřešení sportovního areálu a to: prodloužení
zakrytí podia cca o 3m a zhotovení přístřešku okolo tanečního kola, bez zastřešení tanečního kola.
Usnesení č: 06 - 160909
Hlasování: pro 5 proti 2 - Svárovský, Pala
Starosta informoval ZO o zhotovení opěrné zídky břehu pod Zelenkovým, jako přípravu na opravu
místní komunikace.
Zastupitelstvo obce Lipová vzalo na vědomí „Příkazní smlouvu“ uzavřenou mezi obcí Lipová a
Ing. Jaroslavem Dynkou, Pod Nemocnicí 1465, Hranice, jako stavební dozor na akci: Oprava MK
v obci za cenu 23 400.- Kč.
Starosta informoval o situaci v muničních skladech a postupu prací IZS ZK s likvidací mimořádné
situace vzniklé vybuchlými sklady s municí, které se konalo dne 4. 10. 2016 za přítomnosti starostů
dotčených obcí, pyrotechniků, policie ČR a IZS ZK.
Starosta informoval o zamítnutí žádosti podané na MV ČR o možnosti vyplatit odškodnění šesti
zemřelých a dvou odstěhovaných občanů Lipové z „Dotačního titulu Vrbětice“.
Na základě již zaslané žádosti o bezplatný převod pozemku par. č. 2786/35 byla obec vyzvána
k doplnění 7 kusů originálů geometrických plánů. Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových vede žádost v evidenci.
Zastupitelstvo obce Lipová schválilo zadání zakázky malého rozsahu na rozšíření zastřešení podia
ve sportovním areálu včetně výměny původního lexanu a doplnění zadní stěny Jiřímu Došlovi,
Okružní 657 Slavičín, za cenu 118 000.- Kč včetně DPH.
Usnesení č: 03 - 161014
Hlasování: pro 7.
Zastupitelstvo obce Lipová schválilo úhradu nákladů spojených s pořádáním besedy se seniory
konané dne 28. 10. 2016. Hudba DJ Anders, pohoštění tradiční.
Zastupitelstvo obce Lipová vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č.4 provedené starostou obce,
volby do zastupitelstev krajů – dotace ve výši 24 000.- Kč.
Starosta obce seznámil s plněním rozpočtu k 30. 9. 2016.
Rozpočet po změnách: příjmy plnění 93,63% , výdaje 81,1% , stav zběžného BÚ 2 948.962,25 Kč
stav fondu oprav 189 760.- Kč a stav účtu u ČNB 548 000.- Kč

 Zastupitelstvo obce Lipová v návaznosti na rozpočtový výhled připravuje rozpočet na rok 2017.
Ve výdajích budou zohledněny rozpracované projekty a také žádosti o příspěvky na činnost složek
v obci.
 Starosta informoval ZO s postupem prací realizace projektu Opravy MK v obci v součinnosti se
stavebním dozorem, který byl na tyto práce zajištěn.
 Zastupitelstvo obce Lipová vzalo na vědomí zadání zakázky malého rozsahu na vypracování
projektu k prodloužení vodovodního řadu v sekci zahrádky Losky a napojení OÚ.

Půjčky z fondu oprav
Upozorňujeme občany, že stále mohou žádat o půjčku s fondu domovních oprav. O tuto lze žádat do výše
30 000.- Kč. Splatnost půjčky je 3 roky a úrok činní 5%. Žádost je možno podat na jakoukoliv opravu
rodinného domu.

Pronájem popelnic
Firma Rumpold stále nabízí k pronájmu svozové popelnice o velikosti 110 l a 240 l. Zájemci se mohou
přihlásit na OÚ v Lipové, popelnice budou hromadně zajištěny. Roční nájem stojí 136.- Kč za 110 l
nádobu a 272.- Kč za 240 l nádobu. V případě poškození nádoby během užívání je bezplatně vyměněna.

Úhrada za svoz komunálního odpadu
Poplatky za svoz komunálního odpadu budou na rok 2017 vybírány od 1. 2. 2017. Zároveň s platbou
bude zájemcům o palivové dříví toto zapsáno do pořadníku.

Fotbalisti zakončili podzimní část soutěže IV. B třídy
Z kraje sezóny roku 2016/2017 přišly změny, a to v podobě zrušení IV. třídy skupiny C z důvodů
zrušení něketrých klubů, a naopak zřízení IV. třídy skupiny B, kde přibyly další kluby.
Zprvopočátku jsme měli problémy s počtem hráčů a z tohoto důvodu jsme zvažovali i možnost, že
soutěž nepřihlásíme. Avšak s vypětím všech sil se nám podařilo sehnat nové posily. Mezi nově
příchozí hráče patří Zoubek Tomáš, Vacula Roman, Novák Kamil, Vaněk Miloš, Šuba Jan a
Žalek Martin. Za podzimní kolo fotbalových utkání jsme odehráli celkem 12 zápasů, z toho 5
vítězných, 1 remízovaný a 6 prohraných. Lipová obsadila po podzimní části 8. místo se 17 body a
ztrátou čtyř bodů na třetí místo. Tímto bych chtěl poděkovat funkcionářům, trenérovi a hráčům za
jejich přístup ke klubu, snahu a fotbalové nadšení. Poděkování samozřejmě patří i fanouškům za
povzbuzování a podporu ve fotbalových utkání.
Jménem TJ Lipová přeji všem obyvatelům krásné a klidné prožití vánočních svátků a vše nejlepší do
nového roku.
Roman Vašička – předseda oddílu

Tvořivá dílna Martiny Liškové

Dne 3. 12. 2016 se na sále OÚ od 16.00 hodin uskuteční IV. ročník tvořivé dílny s Martinou Liškovou.

Ples SDH Lipová 2017
Naši hasiči zvou všechny občany na tradiční hasičský ples, který se uskuteční 14. ledna 2017.

Pozvánka na setkání u vánočního stromu v Lipové
Zastupitelstvo obce Lipová zve všechny občany na tradiční setkání u vánočního stromu v Lipové,
které se uskuteční mimořádně v sobotu 17. prosince od 16.oo hod. Tradiční program doplní na
sále OÚ cca od 17.oo hod. vystoupení dětského souboru Dokopjánek Vlachovice.
Pro všechny je připraveno občerstvení: zabijačkové speciality, svařené víno a košt letošní slivovice
(zdarma až do vyčerpání zásob).

Štědrovečerní mše svatá

V sobotu 24. 12. 2016 od 15.00 bude v naší kapli sv. Václava sloužena mše svatá.
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

