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    Zpravodaj  OÚ  Lipová  číslo 60, ročník 21.       DUBEN 2019 

 ---------------------------------------------------------------------------------- 
 

Výpis z jednání zastupitelstva obce dne 24.1., 28.2. a 21.3.2019 

• ZO schválilo rozpočet obce Lipová na rok 2019 

• ZO schválilo příspěvky z rozpočtu obce na rok 2019 složkám působícím v obci a dalším žadatelům  

• ZO schválilo navýšení příspěvku občanům u příležitosti jejich životního jubilea 

• ZO schválilo podmínky a ceny pronájmů obecních prostor  

• ZO schválilo Spisový a skartační řád reagující zejména na zákonnou povinnost archivace jak písemných    

tak nově i elektronických dokumentů 

• ZO schválilo pronájem nebytových prostor na hřišti od 1.4.2019 

• ZO vzalo na vědomí Inventarizační zprávu za rok 2018 

• ZO neschválilo užívání hřiště a přilehlého prostoru pro účely cvičení psů v agility sportu.  

 

Rozpočet obce  

Dle zákona č. 250/2000 Sb. je obec povinna sestavovat rozpočet, který schvaluje ZO, a je základním pravidlem 

hospodaření obce. U příjmů je při sestavování rozpočtu nutné racionálně odhadnout vývoj příjmů daňových, 

které tvoří stěžejní část rozpočtu obce. Nedaňové příjmy tvoří hlavně příjem z prodeje dřeva, pronájmy bytů či 

poskytování drobných služeb. Celkově byly naplánovány příjmy ve výši 6 700 tis. Kč.  

Ve výdajích je nutné v první řadě zabezpečit výdaje plynoucí z poslání obce (např. veřejné osvětlení, bytové 

hospodářství, svoz odpadů, místní komunikace), výkonu státní správy a dalších obecně závazných předpisů. 

Mezi podstatné výdaje obce patří péče o majetek, správa a údržba budov, výdaje na nové investice, kulturní 

akce pořádané obcí a v neposlední řadě také třeba i příspěvky spolkům či jubilantům. Dle toho vyšly plánované 

výdaje letošního rozpočtu ve výši 7 200 tis. Kč. Financování (rozdíl příjmů a výdajů) ve výši 500 tis. Kč bude 

v případě nutnosti kryto přebytkem finančních prostředků minulých let.  

 

Příspěvky z rozpočtu obce spolkům a ostatním žadatelům 

Na základě písemných žádostí jednotlivých složek v obci i ostatních žadatelů, bez kterých nelze příspěvky 

z rozpočtu obce poskytnout, byly i letos uvolněny finanční prostředky na podporu činností směřujících vždy ku 

prospěchu občanů naší obce a to takto: TJ Lipová a SDH Lipová příspěvek ve výši 60 tisíc Kč. Ze zákona roční 

příspěvek přesahující 50 tis. Kč podléhá finančnímu vypořádání. To znamená, že kontrolní výbor obce Lipová 

závěrem roku prověří účelné použití těchto poskytnutých prostředků.  

Dále byly poskytnuty příspěvky MS Tatarka ve výši 20 tis. (z této částky se do rozpočtu obce vrací polovina 

formou pronájmu honitby), ZO Včelařů ve výši 20 tis., městské nemocnici Slavičín ve výši 10 tis., DS Loučka 

ve výši 15 tis. (zde jsou umístěny naše tři občanky), MŠ Loučka a Vlachovice ve výši 3 tis. na umístěné dítě 

z Lipové.  

 
Jubilanti v Lipové 

Je pěkným zvykem navštěvovat občany dožívající se významných životních jubileí. V letošním roce je takových 

občanů v Lipové více než 20. Za OÚ je navštěvují u příležitosti dovršení 70, 75, 80, 85, 90 let či více a spolu 

s malým blahopřáním jim předávají i poukaz v hodnotě 1 000,- Kč na odběr potravin v místní prodejně členky 

sociálního výboru obce ve složení Olga Hefková, Ludmila Machovská a Marie Hamalčíková.  



         
 

 

Pronájmy obecních prostor 

Pronájem velkého sálu s barem:  

a) organizacím v obci (pořádání zábavy či jiné akce pro občany)  0,- Kč/akci 

b) občanům Lipové (pro jejich rodinná setkání, oslavy)  500,-Kč/akci + spotřebovaná energie  

c) cizím občanům, firmám a podnikatelům    2 000,-Kč/akci + spotřebovaná energie + DPH 

Pronájem klubovny SDHO se samostatným barem i vchodem:  

a) organizacím v obci (pořádání zábavy či jiné akce pro občany)  0,- Kč/akci 

b) občanům Lipové (pro jejich rodinná setkání, oslavy)  500,-Kč/akci + spotřebovaná energie  

c) cizím občanům, firmám a podnikatelům           2 000,-Kč/akci + spotřebovaná energie + DPH 

Pronájem výčepu ve sportovním areálu (buňka): 

a) organizacím v obci (pořádání zábavy či jiné akce pro občany)  0,- Kč/akci 

b) občanům Lipové (pro jejich rodinná setkání, oslavy  500,-Kč/akci včetně energie 

c) cizím občanům, firmám a podnikatelům   2 000,-Kč/akci včetně energie + DPH 

 

Narovnání silnice 

Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) je oprávněno hospodařit na silnicích I. a II. třídy a již dříve avizovalo 

záměr narovnání zatáčky při vjezdu do obce od Haluzic. V průběhu měsíce května začne se stavebními pracemi 

narovnání oblouku silnice v celkové hodnotě dosahující 4 milionů Kč. Na základě uzavřené dohody z roku 2018 

o společném postupu přípravy a realizace stavby „Silnice III/4932: Lipová, směrová úprava“ se na této akci 

bude finančně podílet i obec Lipová částkou 318 tis. Kč. Jedná se financování přeložky veřejného osvětlení a 

dodatečnou úpravu napojení místních komunikací a vjezdů RD na stávající silnici. Celá stavba by měla být 

dokončena v září tohoto roku. Omezení pro řidiče bude spočívat v zúžení průjezdu stavbou pouze jedním 

jízdním pruhem řízené světelnou signalizací. 

 
Seniortaxi 

Po provedeném průzkumu zájmu z řad občanů o nabízenou službu se přihlásilo 5 zájemců, kteří by o seniortaxi 

měli výhledově v budoucnu zájem. Uzavřením smlouvy již nyní by obec měsíčně platila paušální poplatek za 

něco, co by nebylo našimi občany zatím vůbec využíváno. Pokud se situace změní, nic nebrání smlouvu o 

provozování služby ve prospěch našich občanů kdykoliv uzavřít. 

 
Z činnosti zahrádkářů 

Dne 17. března se konala výroční schůze ZO Českého zahrádkářského svazu v Lipové.  Lubomír Frait v úvodu 

přivítal přítomné i hosty. Ladislav Ťulpa následně přednesl zprávu o činnosti, kde vyzdvihl vydařený dětský 

karneval, který je tradičně zahrádkáři pořádán pro nejmenší děti. Základní organizace v Lipové má 22 převážně 

starších členů a radost přineslo přijetí dvou nových členů. Dále byla hodnocena abnormální úroda švestek a 

jablek, ze kterých se v moštárně uvařilo 23 kotlů povidel a vylisovalo 2 727 litrů výborného moštu. Občané 

Haluzic pořádali košt slivovice z podzimní sklizně a požádali zahrádkáře o spolupráci. Z 30 dodaných vzorků 

byli Lipovjané velmi úspěšní. Na 2. místě v hodnocení kvality slivovice se umístil pan Jan Greschner, 3. místo 

obsadil Jiří Krč, 7. místo Zuzana Tomečková a 8. místo Lubomír Frait. Všem gratulujeme. 

 
Pozvání občanům Lipové na tradiční otvírání studánek 

Obec Lipová ve spolupráci s městem Slavičín pořádají v neděli 28. dubna tradiční Otvírání studánek. Odchod je 

plánován ve 14:30 od OÚ v Lipové směrem k chatě Tatarka, kde bude táborák a možnost občerstvení pěnivým 

mokem. Poté se společně s ostatními účastníky ze Slavičína vyjde směrem ke Slovanské mohyle, kde bude 

vyprávění o dávné historii našeho regionu. Vemte s sebou špekáčky a hlavně dobrou náladu.  

       

 

Přejeme všem občanům veselé Velikonoce, spoustu sluníčka, radost, smích  

a krásná malovaná vajíčka. Bohatou koledu, měkké pomlázky, 

 usměvavé tváře a nejvíce lásky. 

 

 

 
 

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

Náměty uvítáme na tel.: 577 341 229, na e-mailu: obeclipova@volny.cz, http: www.lipova-obec.cz 
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