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    Zpravodaj  OÚ  Lipová číslo 58,  ročník 20.         ČERVEN 2018 

 ------------------------------------------------------------------------------------ 
Z jednání  Zastupitelstev obce  

ZO projednalo směrnici č.1/2018 „ Provozní řád výpočetní techniky“ a směrnici č.2/2018„Technicko 

organizační řád“ k zajištění souladu z nařízením GDPR. ZO jmenovalo do funkce pověřence pana 

Karla Trčku. Toto nařízení se týká i zamezení sdělování některých údajů v našem zpravodaji. 

 

 Zastupitelstvo obce Lipová schválilo dodatek smlouvy pro rok 2018 ke smlouvě o svozu a uložení 

komunálního odpadu a ostatního odpadu s firmou Rumpold UHB, s.r.o. Předbranská 415, Uherský Brod. 
Důvodem je navýšení poplatku za skládkovné. 

Usnesení: č. 04 – 171228          Hlasování: pro 5               
 Zastupitelstvo obce Lipová schválilo poplatek za svoz komunálního odpadu v roce 2018 na 200.- Kč za osobu 

Obec mimo úlevy důchodcům nad 65 let a dětem do 6 let, zde poskytla slevu všem občanům ve výši 242.- Kč. 

Tyto částky do ceny 442,- Kč, která vychází na občana v roce 2018, uhradí obec ze svého rozpočtu. 

      Usnesení: č.05 – 180119          Hlasování: pro 7 

 

 Zastupitelstvo obce Lipová schválilo Smlouvu o pachtu a provozování vodovodu pro veřejnou potřebu  

„Prodloužení vodovodního řadu – Lipová“, jehož výlučným vlastníkem je obec Lipová, jako propachtovatelem 

a Moravskou vodárenskou a.s. jako pachtýřem. 

Usnesení: č. 05 – 180323          Hlasování: pro 7 

 
 Zastupitelstvo obce Lipová schválilo  Směrnici k zadávání veřejných zakázek 1/2018. 

Usnesení: č. 06 – 180323          Hlasování: pro 7 

 
 Zastupitelstvo obce Lipová schválilo Smlouvu o právu provést změnu stavby Silnice III/4932 Lipová, směrová 

úprava s Ředitelstvím silnic ZK p. o. 

Usnesení: č. 06 – 180223          Hlasování: pro 7 

   

      AUDIT 

      Ve dnech 17. a 18.5.2018 proběhlo přezkoumání hospodaření obce Lipová za rok 2017 

 

       Poděkování 

       K 1.4.2018  ukončila dohodou pracovní poměr s obcí paní Věra Matějková. Obecní úřad a zastupitelé                                      

       jí tímto děkují za její dlouholetou obětavou práci. 

 

     

 

 

 

 

 

      Rekonstrukce a opravy v budově šaten TJ 

      Rekonstrukcí sociálního zařízení v budově šaten vznikl prostor pro vybudování víceúčelové klubovny. 

      Tato bude sloužit nejenom fotbalistům, ale zároveň zde bude možnost využití pro veřejnost. 

      Budova šaten je majetkem obce a od jejího postavení se zde jen minimálně něco opravovalo. 



     V celé  části se    snížily a zateplily stropy, upravily se rozvody vody a elektřiny, vyrovnaly se     

      podlahy a položila nová  dlažba včetně obkladů. Do celého objektu se instalovalo ústřední vytápění,  

      které je možné provádě  buď krbovými kamny  nebo elektrokotlem. Z uvedeného vyplynulo provést    

      výměnu netěsnících vstupních dveří v celé budově a oken v rekonstruované části.  

     

       Nákup lesní techniky 

      Vzhledem k novému Lesnímu hospodářskému plánu, kde je na 10 let plánovaná těžba 22 000 m3 

      a starostou vyřízené dotaci od SZIF na „ Zachování lesního porostního typu hospodářského souboru“,    

      kde nám byla uznána celková plocha  50,86 ha na období od 1.1.2017 do 31.12.2021. V tomto období   

      by se mělo každým rokem za 1ha obdržet cca 5308,- Kč v závislosti na kurzu eura. Z uvedeného  

      vyplynula potřeba zakoupení potřebné techniky, hlavně na svoz vytěžené dřevní hmoty na skládky a   

      svoz palivového dřeva pro občany obce. ZO pověřilo starostu obce vyjednáním nákupu vyvážečky  

      dřeva. Vyvážečka o nosnosti 8 tun se starostovi podařila vyjednat v akci za cenu 499 000,- Kč 

 

   

      Svoz plastů v pytlích s logem fy. Rumpold 
      Firma Rumpold UHB, upozorňuje občany, že budou sbírány plasty pouze ve žlutých pytlích s označením    

      fy. Rumpold. V jiných pytlích nebo obalech nebudou tyto sebrány a odvezeny. Plastové věci větších rozměrů,    

      které se do pytlů nevejdou, mohou být uloženy vedle těchto pytlů. Pytle se na svozové místo mohou ukládat  

      maximálně dva dny před svozem plastů. 

  
   Psi 

   Upozorňujeme občany, že je zákonem zakázán volný pohyb psů po obci. Dále upozorňujeme občany, že je 

rovněž dána zákonem povinnost zabezpečit si psa takovým způsobem, aby nemohl svévolně uniknout a 

ohrozit občany nebo napadnout jiné psy. Při porušení této povinnosti hrozí občanovi vysoká pokuta ve 

správním řízení a úhrada nákladů na případné léčení pokousaného občana nebo jeho psa. 

   Dále upozorňujeme, že při venčení psů stále platí povinnost uklizení exkrementů. 

 

   Přemístění kontejneru na bioodpad 

   Kontejner na bioodpad umístěný před zvonicí byl z důvodu přeplňování a skládkování klestu a různého 

jiného materiálu vedle něj, což nepůsobilo zrovna dobrým dojmem na vzhled naší obce, přístěn za obchod ke 

skladu strojů. Znovu upozorňujeme, že do kontejnerů patří pouze bioodpad (tráva, listí), drobný klest je 

možné uložit vedle kontejneru. Skládkování bioodpadu a jiného odpadu mimo kontejnery je zakázáno. 

 

   Nákup osobního automobilu 

  Protože narostl počet služebních cest a doposud ke všem služebním jízdám používal starosta a místostarostka 

svůj osobní automobil, za který si nikdy neúčtovali cestovné, rozhodlo Zastupitelstvo obce i vzhledem 

k dostatku finančních prostředků a po vzoru jiných obcí, pověřit starostu nákupem osobního automobilu pro 

Obec Lipová. Ten z předložených nabídek vybral typ Mazda 3 sedan 2,0i 120k Attraction za atraktivní cenu 

488 780.- Kč  ZO dále rozhodlo dát Volkswagen Kombi do bezplatného užívání SDH Lipová a TJ Lipová. 

Hasičskou Avii z důvodu neproveditelné STK dát vyřadit. 

 

  Připravujeme 

  Na prvního července od 14.00 hod. ve sportovním areálu tradiční dětský den.  

 

  Čtvrtého srpna se uskuteční již 16. ročník turnaje v nohejbalu tříčlenných družstev amatérů o  Pohár starosty 

obce.  Zájemci mohou zasílat přihlášky na e-mail obce nebo telefonicky. 

 

 

 

 

 

 

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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