Lipovjánek
Zpravodaj OÚ Lipová

číslo 55 ročník 19.

Duben 2017

Výpisy ze zasedání zastupitelstva obce konaných ve dnech: 30.12.1016, 27.1., 24,2. a 24.3.2017.
Zastupitelstvo obce Lipová schválilo na základě zveřejněného záměru ze dne 12.12.2016 pronájem
obecních pozemků na roky 2017-2021, tj. na 5 let, firmám Jaso Lipová s.r.o., Lipová 120 a firmě
AGM servis, s.r.o., Družstevní 1225 Slavičín, za cenu 1 100,- Kč za hektar zemědělské půdy.
Pronájem pozemku pan Barcuch Tomáš, Lipová 126 paušálně 500,- Kč za rok.
Usnesení č. 03-16230
Hlasování: Pro 7
Zastupitelstvo obce Lipová respektuje názor soudců v usnesení Vrchního soudu v Olomouci
z 22.11.2016 a souhlasí s názorem, že provozní model byl dne 30.4.2004 do VaK Zlín nainstalován
protiprávně a je od samého počátku neplatný. ZO požaduje, aby představenstvo VaK Zlín po nabytí
právní moci usnesení odvolacího soudu, zajistilo řádné provozování vodovodů a kanalizací
výhradně společností VaK Zlín, bez překupníků a cizích koncernů. Dále ZO požaduje, aby
rozhodnutí představenstva VaK Zlín, směřující k právním krokům ohledně podání či nepodání
dovolání proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci k Nejvyššímu soudu, bylo hlasování o výše
uvedeném usnesení a postupu představenstva jmenovité.
Usnesení č: 04 - 161230
Hlasování: pro 7
Zastupitelstvo obce Lipová schválilo dodatek ke smlouvě o svozu a uložení komunálního a ostatního
odpadu pro rok 2017 s firmou Rumpold UHB., s.r.o. Předbranská 415, Uherský Brod.
Usnesení č: 05 - 161230
Hlasování: pro 7
Zastupitelstvo obce Lipová schválilo cenu palivového dřeva pro občany obce na rok 2017 takto:
1. příděl za cenu 700,- Kč + snížená sazba DPH = 805,- Kč/m3.
2. příděl ( dle možnosti) 900,- Kč/m3. + snížená sazba DPH = 1 035,- Kč/m3
Usnesení č: 06 - 161230
Hlasování: pro 7
Zastupitelstvo obce Lipová v návaznosti na rozpočtový výhled schválilo závazné ukazatele rozpočtu
na rok 2017. Rozpočet schvaluje jako vyrovnaný, příjmy i výdaje ve výši 6 020 000,- Kč.
Rozpočet je zveřejněn na úřední desce obce Lipová, tak i v elektronické podobě na internetových
stránkách obce.
Usnesení č: 03 - 170127
Hlasování: pro 7
Zastupitelstvo obce Lipová schválilo dotace jednotlivým složkám a organizacím:
1) formou veřejnoprávní smlouvy – TJ Lipová – 30 000,- Kč, SDH Lipová – 30 000,- Kč
2) formou finančního daru – MŠ Loučka 4 000,- Kč, MŠ Vlachovice 16 000,- Kč,
MS Tatarka 10 000,- Kč, Charita sv.Vojtěcha 5 000,- Kč, Český svaz včelařů ZO Lipová 15 000,- Kč,
Městská nemocnice Slavičín 2 000,- Kč, DS Loučka 6 000,- Kč.
Usnesení č: 04 - 170127
Hlasování: pro 7
Zastupitelstvo obce Lipová schválilo smlouvu o právu provedení stavby mezi vlastníkem
Karlem Kašpárkem a stavebníkem obcí Lipová. Vlastník par. č.128/8 souhlasí s realizací stavby:
„ Prodloužení vodovodního řadu B“, dle podmínek uvedených v této smlouvě.
Usnesení č: 04 - 170224
Hlasování: pro 7

Zastupitelstvo obce Lipová schválilo smlouvu o pronájmu pozemků s Českým zahrádkářským
svazem zastoupeným panem Lubomírem Fraitem, za cenu 1 100,- Kč/ha do 31. 12. 2021.
Usnesení č: 06 - 170224
Hlasování: pro 7
Zastupitelstvo obce Lipová schválilo Smlouvu o dílo č.4/4/2017 na vypracování LHP pro obec Lipová
s platností od 1. 1.2018 do 31. 12. 2027, zhotovitelem SILVA PROJEKT s.r.o. Kroměříž, za celkovou
cenu 59 895,- Kč.
Usnesení č: 03 - 170324
Hlasování: pro 6
Zastupitelstvo obce Lipová vzalo na vědomí úpravu bývalé školní zahrady a výsadbu nových třiceti
švestkových stromů.

Stanoviště kontejnerů na bioodpady
V obci je rozmístěno pět kontejnerů na bioodpad k ukládání rostlinných zbytků z údržby zahrad.
Je možnost přímo zde bezplatně ukládat bioodpady. Na uvedený odpad byly rovněž občanům
zapůjčeny domácí kompostéry. Do těchto kontejnerů ani do kompostárny nepatří nerozložitelné části
(kamení, zbytky sutě, dřevěné odpady, kovové součásti apod., rovněž zde nepatří větve z ořezu
stromů, které je možné individuálně štěpkovat). Toto stále někteří občané nerespektují a nežádoucí
odpad tam vhazují. Větve z ořezu stromů lze rovněž ukládat v prostoru vedle kompostárny a vedle
kontejnerů. Tyto pak budou následně poštěpkovány. V návaznosti na možnost ukládání bioodpadů
v obecní kompostárně platí v obci přísný z á k a z p á l e n í t r á v y n a ú z e m í o b c e .

Příděl palivového dříví
Od nového roku je dřevo přidělováno tak, jak bylo přislíbeno, že si občané dle pořadníku svoji hromadu
vylosují. Domnívali jsme se, že tak zabráníme nepříjemným tahanicím, kdo má lepší hromadu dřeva.
Bohužel, skutečnost je taková, že nadále se najdou jedinci, kteří jsou zase nespokojeni. Opět pro úplnost
dodáváme, že palivovým dřevem chápeme odpad, který vzniká při těžbě, probírkách a dále pak
nemocné a suché stromy. Toto dřevo je našim občanům prodáváno za dampingovou cenu a obec nikoho
nenutí ho odebírat. Současná cena tohoto dřeva se na trhu pohybuje okolo 1 300,- Kč/m3. Vytěžené kvalitní
dřevo je obcí prodáváno odběratelům za nesrovnatelně vyšší cenu, než je cena palivového dřeva v obci.

Nešvar s volně pobíhajícími psy a psími exkrementy
Upozorňujeme občany, že stále platí zákaz volného pohybu psů po obci. Opět musíme řešit stížnosti občanů
na volně pobíhající psy v obci. Víme, že začalo období hárajících se fen a tím to psy táhne k útěku. Bohužel,
každý občan je povinen zabezpečit si psa tak, aby útěk svému psovi znemožnil. Tito volně pobíhající psi
způsobují druhým občanům škody na majetku (prokousáním plotů, nechtěným zapuštěním fen atd.). Navíc
pak vylučují své exkrementy volně po obci a znepříjemňují tím ostatním občanům život. Dále
upozorňujeme na zákaz vodění psů na dětské hřiště.

Ceník za poskytování služeb Czech Point, vidimaci a legalizaci dokladů:
Výpis bodového hodnocení řidiče
Výpis z katastru nemovitostí
Výpis z rejstříku trestů fyzických osob
Výpis z rejstříku trestů právnických osob
Výpis z obchodního rejstříku
Výpis z živnostenského rejstříku
Výpis z insolvenčního rejstříku
Ověření podpisu
Ověření listiny

30.-Kč
100.-Kč + 50.-Kč stránka
100.-Kč
100.-Kč
100.-Kč
100.-Kč
100.-Kč
30.-Kč za podpis
30.-Kč za stránku

Obecní úřad a zastupitelé obce přejí všem občanům veselé Velikonoce.

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

