Lipovjánek
Zpravodaj OÚ Lipová číslo 56, ročník 19.

Září 2017
-----------------------------------------------------------------------------------Výpisy ze zasedání zastupitelstva obce :
Starosta seznámil ZO se zprávou č.37/2017/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lipová
za rok 2016. Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 4. a 5.5.2017 auditorem KÚ Ing. Vítem Sušilou.
Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny nedostatky. ZO projednalo zprávu auditora a bere ji na
vědomí.
Usnesení: č. 03 – 170421
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Zastupitelstvo obce Lipová projednalo podklady předložené v rámci procesu schvalování účetní
závěrky, která poskytuje věrný obraz předmětu účetnictví a finanční situace obce Lipová.
ZO schvaluje účetní závěrku za rok 2016 ve smyslu § 11 vyhlášky č. 220/2013 Sb.
Usnesení: č. 04 – 170526
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Zastupitelstvo obce Lipová schvaluje Závěrečný účet obce Lipová za rok 2016 bez výhrad. Současně
schvaluje převod kladného výsledku hospodaření na účet nerozděleného zisku minulých let.
Usnesení: č. 05 – 170526
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Zastupitelstvo obce Lipová projednalo plánovanou výluku v dopravě na pozemní komunikaci mezi
Lipovou a Haluzicemi, a také stížnosti občanů na přetrvávající uzávěru jejich pozemků oplocením,
které mělo být demontováno závěrem roku 2016.
a) ZO Lipová nesouhlasí s uzávěrem silnice mezi obcemi Lipová – Haluzice, tak jak je plánovaná. Jde
to řešit jiným způsobem.
b) ZO Lipová pověřuje starostu zasláním dopisu s uvedenými argumenty Bezpečnostně brannému
výboru parlamentu ČR a zasláním žádosti o schůzku s hejtmanem ZK.
c) ZO Lipová požaduje umožnit zemědělským firmám sklidit travní porost v důsledku nebezpečí
požáru suché trávy, která tam přetrvává od loňského podzimu, nyní prorostená letošní suchou trávou.
V dnešní době sucha hrozí abnormální nebezpečí požáru.
d) ZO Lipová požaduje odškodnit vlastníky uzavřených pozemků státem, jak je uvedeno v usnesení
PS ČR.
e) ZO Lipová požaduje kontrolu plnění usnesení parlamentu ČR ze dne 30.3.2015.
Usnesení: č. 03 – 170623
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Starosta má být přijat panem hejtmanem ZK 3. října 2017.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozhodnutí HZS ZK, který projednal formou správního řízení souhlas
se zřízením společné jednotky SDH Lipová s jednotkou SDH města Slavičín na základě smlouvy mezi
oběma obcemi..
Zastupitelstvo obce Lipová projednalo a schválilo Smlouvu o zajištění požární ochrany obce Lipová
jednotkou SDH Slavičín od 1.7.2017.
Usnesení: č. 09 – 170526
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Zastupitelstvo obce Lipová projednalo cenové nabídky na zhotovení prodloužení vodovodního řadu
ke stavebním parcelám v lokalitě pod Losky a dále pro novou vodovodní přípojku k OÚ.
ZO schválilo zakázku malého rozsahu (podlimitní zakázka) na uvedené akce a zakázku zadalo firmě

Josef Kašša Vlachovice čp.190, za cenu 222 313.- Kč
Usnesení: č. 05 – 170623
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Zastupitelstvo obce Lipová projednalo cenové nabídky na zhotovení opravy fasády budovy OÚ,
formou vyrovnání polystyrenem a následnou silikonovou omítkou. ZO schválilo zakázku malého
rozsahu (podlimitní zakázka) a opravu zadalo firmě Huťa Martin, Lipová čp.95, za nejnižší
nabídnutou cenu 260 400.- Kč
Usnesení: č. 06 – 170421
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Zastupitelstvo obce Lipová vzalo na vědomí vzdání se z časových důvodů funkce předsedy oddílu kopané
TJ Lipová pana Romana Vašičky a vzdání se funkce pokladníka pana Milana Lišky. Oběma dvěma
vyslovuje poděkování za dlouhodobé vykonávání těchto nelehkých funkcí.
ZO vzalo rovněž na vědomí jmenování nového předsedy TJ Lipová, kterým se stal pan Václav Vobořil.
Zastupitelstvo obce Lipová na základě zveřejněného záměru prodeje Stavebních parcel ze dne 6.4.2017
projednalo sedm přijatých žádostí v pořadí dle data doručení: 5.5.2016 žadatelé Gottfried Viktor a
Tomečková Zuzana Lipová čp. 41, 13.7.2016 žadatelé Juriga Tomáš a Jurigová Jana Lipová čp. 17,
28.3.2017 žadatelka Kulíšková Bronislava Uherský Brod, 2.6.2017 žadatel Procházka Jakub Lipová čp.51,
3.7.2017 žadatelka Brňová Zuzana Slavičín, 10.7.2017 žadatel Machů Libor Slavičín, 22.8.2017 žadatelé
Zelová Kristýna a Šmejdler David Slavičín. ZO rozhodlo o přidělení stavebních parcel žadatelům dle
pořadí přijetí žádostí. Cena dle cenové mapy pozemků v obci + platná sazba DPH. Vybraným žadatelům
bude předložen návrh kupní smlouvy. V případě nesouhlasu a odstoupení od koupě bude osloven další
žadatel v pořadí.
Usnesení: č. 03 – 170908
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Obecní úřad oznamuje občanům, že po jednáních s koordinátorem veřejné dopravy se podařilo
vyjednat, spoje linka 820315 spoj 2, linka 820325 spoj 52 a linka 820325 spoj 7 budou zajíždět na
zastávku Slavičín – Lukšín. Spoj s odjezdem 16.18 hod. z Lipové, bude nabírat cestující, což doteď
nedělal. Toto vejde v platnost od 10. 12. 2017
Z NAŠICH ZÁJMOVÝCH SLOŽEK
FOTBAL
Po odstoupení předsedy pana Romana Vašičky a pokladníka pana Milana Lišky (oba z časových
důvodů) byl fotbal v Lipové před ukončením. Musela se zapojit do dění obec a fotbal v Lipové
zachránit. Novým předsedou se stal pan Václav Vobořil, funkci pokladníka přebrala obec, trenérem
zůstal nadále pan Pavel Tomeček. Podařilo se uskutečnit několik přestupů nových hráčů do
Lipové a tak se fotbal v Lipové hraje i nadále. K překvapení všech je Lipová po sedmi odehraných
kolech na 1. místě bez porážky v normální hrací době, dvě utkání prohrála na pokutové kopy.
Chceme touto cestou poděkovat panu Vašičkovi a Liškovi za jejich dlouholetou obětavou práci pro
oddíl kopané. Navíc oba dva jmenovaní pokud jim to čas dovolí, nadále oddílu pomáhají.
HASIČI
Ukončením činnosti jednotky SDH Lipová začali někteří členové rozhlašovat „fámu“, že starosta
zrušil hasiče. Hasiče nikdo nezrušil, fungují i nadále jak fungovali, pouze se převedl výkon
nefunkční jednotky, kterou musí mít obec zřízenou ze zákona pod JPO II Slavičín, což se plně
ztotožňuje se zákonem a obci to ušetří spoustu finančních prostředků vynakládaných na tuto
jednotku. Všem bývalým členům zrušené jednotky děkujeme, že se dle svých možností v této
jednotce angažovali. Obec naopak podporuje hasiče všemi dostupnými prostředky (viz. oprava
hasičárny, klubovna, přívěsný vozík, příspěvek na činnost, příspěvek na závodní stříkačku atd.).
Obci záleží na výchově mladých hasičů, o které se vzorně stará Václav Matějka ml., za což mu
mnohokrát děkujeme. Obec podpořila okresní soutěž žákovských družstev hry Plamen, která se
uskuteční 14.10. 2017 ve Sportovním areálu od 8.30 hod. a na kterou zveme všechny občany.
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