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Z jednání končícího zastupitelstva obce dne 21.9.2018 

 

 ZO schválilo nákup části parcely č. 158/1 od manželů Svárovských z důvodu rozšíření místní 

komunikace na Loskách k budovaným novostavbám, která zasahovala do uvedené parcely. 

 ZO na základě zveřejněného záměru prodeje části pozemkové parcely č. 127/1 schválilo následně její 

prodej žadatelům manželům Svárovským. 

 ZO vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 1 provedené starostou obce v jeho kompetenci. Jednalo se o 

posílení výdajů na rekonstrukci TJ kabin, klubovny a sociálního zařízení, která si vyžádala větší finanční 

prostředky, než bylo plánováno v rozpočtu schváleném. Jednalo se o řešení vytápění celého objektu a 

výměnu oken a dveří. V rozpočtovém opatření č. 2 byly přijata dotace na krytí výdajů spojených 

s volbami do zastupitelstva obce a Senátu Parlamentu ČR. 

 ZO schválilo rozšíření funkce hajného, kterou vykonává pan František Častulík, i o funkci odborného 

lesního hospodáře. Tuto činnost po dlouholeté spolupráci k 30.9.2018 ukončil pan Václav Chumchal.     

 ZO schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Lipovou jako povinnou a E.On Distribuce, 

a.s. České Budějovice. Jedná se o vedení elektrické přípojky přes pozemky obce k budovaným 

novostavbám pod zahradami na Loskách. 

 
Volby do zastupitelstva obce Lipová konané ve dnech 5. a 6. října tohoto roku.  
 

Po čtyřech volebních obdobích ve funkci starosty obce se rozhodl již znovu nekandidovat pan Miroslav Pala. 

Za jeho šestnáctileté působení ve funkci za pomoci ostatních členů ZO a také občanů obce se podařilo v 

mnoha směrech rozvíjet a budovat Lipovou do dnešní podoby. Za veškerou dlouholetou a obětavou práci pro 

obec a její občany patří panu Miroslavu Palovi velké a upřímné poděkování. Zastupitelstvo obce mu do 

dalších let přeje zejména hodně zdraví, osobní i rodinné pohody a klidu, který si on sám přeje nejvíce.  

 

V proběhlých volbách získalo v naší obci mandát 7 zastupitelů v tomto abecedním řazení:  

Frait Lubomír, Hefková Olga, Jiřík Radek, Kebísková Hana, Svárovský Miloslav, Trčka Karel a Ťulpa 

Ladislav. Pan Lubomír Frait se získaného mandátu vzdal a na jeho místo nastoupil první náhradník pan 

Zelenka Jiří ml.  

 

Novým starostou obce byl veřejným hlasováním zvolen pan Miloslav Svárovský dne 2.11.2018 na 

ustavujícím zasedání ZO. Tuto funkci bude vykonávat jako neuvolněný, stejně jako místostarostka obce paní 

Hana Kebísková. Předsedou finančního výboru se stal pan Karel Trčka, kontrolního výboru pan Ladislav 

Ťulpa, kulturního výboru pan Jiří Zelenka, sociálního výboru paní Olga Hefková a výboru sportovního pan 

Radek Jiřík. 

 

Z jednání nového zastupitelstva obce dne 12.11. a 4.12.2018 
 

 ZO schválilo Směrnici o finanční kontrole, do které bylo nově zakotveno podepisování veškerých faktur a 

příkazů k úhradě, starostou a ještě předsedou finančního výboru a dále pak osobou třetí a to účetní. 

 ZO schválilo Směrnici o zadávání zakázek malého rozsahu, ve které byly oproti minulosti výrazně 

omezeny pravomoci starosty takovéto zakázky zadávat bez předchozího schválení ZO. 

 ZO prodloužilo do konce roku 2019 bezplatný pronájem prodejny potravin paní Stanislavě Zvonkové a to 

zejména z důvodu uzavírky silnice, kdy jí plynou nemalé náklady na dojíždění. 

 ZO schválilo Rozpočtové provizorium pro hospodaření obce do schválení rozpočtu na rok 2019. 



 

 ZO schválilo plán pěstebních a těžebních prací na rok 2019, který se striktně řídí schváleným lesním 

hospodářským plánem pro obecní lesy.  

 ZO schválilo rozpočtové opatření č. 3, kterým byly doplněny finanční prostředky určené na výplatu 

odchodného končícímu starostovi. 

 ZO schválilo dodatek smlouvy o provádění lesních prací s panem Radkem Jiříkem. Dodatkem byla 

prodloužena doba plnění o dva roky. 

 ZO schválilo dodatek OZV č. 2/2016 v čl. 4 bod 1 pro rok 2019 poplatek za svoz komunálních odpadů 

pro občany.  

 ZO schválilo kategorie, cenu a podmínky přidělování palivového dřeva pro občany obce. 

 
Podrobněji k poplatkům za svoz odpadů a ze psů pro rok 2019 

 

Pro rok 2019 je cena poplatku za svoz komunálního odpadu 200,- Kč na osobu,  
poplatek za 1. psa je 100,- Kč, za 2. psa 200,- Kč a je splatný jednorázově od 1. února 2019.  

Poplatek na osobu se vypočítává pouze z ceny svozu komunálního odpadu za rok 2017, která se vyšplhala na 

částku 159 317,- Kč. Tato částka se dělí počtem obyvatel plus chalupářů a její výsledek je poplatek na osobu 

pro další rok. Pro rok 2019 vyšla částka 425,- Kč, tu by správně měli všichni občané, děti a důchodce 

nevyjímaje, platit. Obec tedy poskytuje slevu ve výši 225,- Kč na osobu a dále pak ještě úlevu pro děti do 

šesti let věku, který dovrší v daném roce a mladší a osoby, které dovršily 65 let v roce předešlém.  

Další nemalé náklady jsou za svoz papíru, plastů, skla, nebezpečných odpadů, pronájmy svozových 

kontejnerů a v neposlední řadě třeba svoz bioodpadů, které se do poplatku nezahrnují. Celkové náklady na 

svoz veškerých odpadů z obce v roce 2017 činily 282 900,- Kč.               

Pronájmy svozových popelnic. 

 

Kdo z řad občanů nechce nadále využívat pronájem svozové popelnice, má možnost ji závěrem roku 

a v průběhu měsíce ledna 2019 vyčištěnou vrátit na OÚ. Pozdější změny v průběhu roku nejsou 

možné dle dispozic svozové firmy a roční pronájem je nutné zaplatit. 

 

Podrobněji k přidělování a ceně palivového dřeva v roce 2019 

 

Pro rok 2019 byly ZO v návaznosti na plánovanou těžbu stanoveny tyto kategorie a ceny palivového 

dřeva určeného striktně pro vytápění domácností občanů obce Lipová:  

1. Smíšená hromada (palivové dř. s převahou tvrdého) cena 800,- Kč/m3 , 2. kolo 1 000,-Kč vč. DPH 

2. Měkká hromada (palivové dř. vesměs bor, smrk)          cena 600,- Kč/m3 včetně DPH pro 1. i 2. kolo 

3. Smrková tyčovina (palivové dř. slabý průměr)             cena 300,- Kč/m3 včetně DPH pro 1. i 2. kolo 

 

Zapsat se do pořadníku na palivové dřevo je možné až po úhradě poplatků za svoz komunálních 

odpadů a poplatku ze psů, případně jiných závazků vůči obci. 

  
Srdečné pozvání všem občanům Lipové 

 

V sobotu 22. prosince se od 15 hodin uskuteční tradiční Setkání u vánočního stromu před OÚ. Lipovské 

šikovné děti již pilně s panem Fraitem nacvičují program, zazpívá pěvecký sbor Slavičínských cérek. 

Společně s nimi si koledy jistě rádi zazpíváme všichni. Na sále pak vystoupí Kateřina Oškerová Machovská. 

Bude připravena ochutnávka zabijačkových specialit, obecní slivovičky, dobré vínko nám tradičně uvaří 

Vašičkovi chlapci, a když nám k tomu i hospodyňky přispějí upečeným vánočním cukrovím, za které předem 

všem moc děkujeme, bude na stolech i něco sladkého ke kávičce. Přijďte všichni a vezměte s sebou dobrou 

náladu. 

       

Závěrem přijměte od nově zvoleného zastupitelstva srdečné přání radostného prožití svátků 

vánočních a v nadcházejícím roce pak hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody  

a osobních i pracovních úspěchů. 

Nechť zvony zvoní a srdce plesají, nechť svíce hoří a číše cinkají, ať šťastný je Váš každý krok, 

přejeme Vám krásné Vánoce a úspěšný nový rok. 

 

 
Lipovjánek vydává obec Lipová. Vychází nepravidelně podle potřeby. Neprochází jazykovou úpravou. 

Náměty můžete podat na tel.: 577 341 229, e-mail: obeclipova@volny.cz, http: www.lipova-obec.cz 
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