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---------------------------------------------------------------------------------Informace z jednání zastupitelstva obce dne 25. 4., 23. 5. a 20. 6. 2019
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ZO schválilo rozpočtové opatření č. 1, č. 2 a č. 3
ZO schválilo výši příspěvku na akci „Silnice III/4932: Lipová, směrová úprava“
ZO schválilo prodej drobných částí pozemkových parcel (předzahrádky či vjezdy RD občanů)
ZO se připojilo k žádosti o odškodnění po výbuších
ZO vzalo na vědomí zprávu auditora za rok 2018
ZO schválilo bez výhrad účetní závěrku a závěrečný účet obce Lipová za rok 2018
ZO neschválilo žádost o zřízení služebnosti obecní studny firmě JASO Lipová, s.r.o.

Provádění rozpočtových opatření
Při změně závazných ukazatelů již schváleného rozpočtu obce je nutno udělat rozpočtové opatření a tyto změny
do rozpočtu v průběhu roku promítnout (§ 16 zákona č. 250/2000 Sb.). V případě rozpočtového opatření č. 1 se
jednalo o přijetí dotace ve výši 251 tis. Kč na zachování porostního typu hospodářského souboru lesa. Žádost o
dotaci byla podána ještě panem starostou Palou a teprve letos nám byla tato částka vyplacena. Rozpočtové
opatření č. 2 se týkalo dotace ve výši 29 tis. Kč na krytí výdajů spojených s volbami do Parlamentu EU.
Rozpočtové opatření č. 3 reaguje na letošní žádost o dotaci na výchovu lesních porostů, kdy nám MZe vyhovělo
a poskytlo finanční příspěvek na tento účel ve výši 102 tis. Kč.
Narovnání silnice lll. tř. č. 4932
Jak již bylo dříve avizováno, aniž by o to obec žádala, v květnu začaly stavební práce narovnání oblouku silnice,
které by měly být ukončeny v září případně říjnu. Po dokončení prací bude silnice nově zaměřena a bude také
dořešeno majetkové vypořádání pozemků jak s obcí, tak i se soukromými majiteli okolních parcel. Obec tuto
akci nikdy v minulosti neiniciovala, poskytnutý příspěvek tak dojde alespoň částečného majetkového
zhodnocení. Budou za něj pořízeny obrubníky a dlažební kostky podél silnice v daném úseku, kde by jinak byl
jen nezpevněný okraj.
Záchranné a likvidační práce po výbuších v muničních skladech
Závěrem letošního roku se snad už definitivně blíží konec záchranných a likvidačních prací složek IZS ZK
v muničních skladech, které našim občanům způsobují velké problémy. Pan starosta se pravidelně zúčastňuje
setkání se zainteresovanými složkami, kde jsou však podávány jen všeobecné informace. V souvislosti s tímto
se obec Lipová připojuje k žádosti směřované okolními obcemi i soukromými subjekty na hejtmana Zlínského
kraje, ve které žádá o úhradu ušlého zisku za každý rok omezení hospodaření v daném území. Protože dle
velitele zásahu není uvedený prostor vhodný k dalšímu hospodaření, je předmětem žádosti také směna či prodej
uvedených pozemků, případně také hloubkový pyrotechnický průzkum kontaminovaného území.
Půjčky z Fondu rozvoje bydlení
Obec Lipová má již řadu let zřízen Fond rozvoje bydlení. Tyto finanční prostředky jsou formou půjček nabízeny
na opravy a rekonstrukce RD občanů Lipové. Na číslo popisné je možno sepsat smlouvu na půjčku ve výši 30
tis. Kč i vyšší se splatností tří let. V minulosti tuto možnost využilo již mnoho žadatelů a v současné době je
dostatečná finanční rezerva pro poskytnutí dalších půjček občanům. Bližší informace v případě zájmu budou
poskytnuty na OÚ.
Kontrola hospodaření a závěrečný účet obce Lipová za rok 2018
Obec je ze zákona povinna nechat přezkoumat své hospodaření vždy za uplynulý kalendářní rok (zákon č.
420/2004 Sb.). Zpráva auditora je pak součástí závěrečného účtu obce, který je vždy dle zákona zveřejněn
k připomínkování z řad občanů a následně projednán ZO.

Úspěchy našich mladých hasičů
Dne 1. června se uskutečnila okrsková hasičská soutěž na Petrůvce. V soutěži mladších žáků jednoznačně
zvítězilo družstvo z Lipové ve složení Veronika Vašičková, Matěj Jiřík, Daniel Trčka, Alexandr Svárovský, Vít
Blažek, Jindřich Saňák a Daniel Bartošek. Následovalo další 1. místo v Návojné 15. června. Družstvo tam ve
stejném složení zvítězilo v bezkonkurenčním čase 14,93 vteřin. V neděli 23. června v Pozlovicích znovu
bojovali a v konkurenci 20 družstev obsadili pěkné 5. místo. Velká
gratulace a poděkování patří všem dětem a také Václavu
Matějkovi, který se jim s velkým zapálením věnuje. Stojí za
povšimnutí i další úspěchy našich hasičů. Na Petrůvce družstvo
mužů obsadilo 2. místo, v noční soutěži v Mirošově obsadili muži
místo 6. při konkurenci 37 družstev.
29. června od 8:30 se ve sportovním areálu uskuteční Memoriál
Jaroslava Jiříka. Tímto zveme všechny příznivce požárního sportu
k účasti a podpoře našich družstev na domácí půdě.
Starosta SDH Miroslav Jiřík
TJ Lipová
Fotbalisté TJ Lipová vstoupili do soutěžního ročníku 2018/2019 velice dobře, dokázali vyhrát úvodní 3 kola.
Po celou sezonu hráli na popředních místech tabulky a bojovali o co nejlepší umístění. Nakonec sezonu ukončili
na pěkném 3. místě. Po odehraných 18 kolech je bilance s aktivním skóre 60:36 branek, z toho 11 výher a 5
porážek. 2krát skončilo utkání nerozhodně, bohužel v obou případech naši fotbalisté prohráli na penalty.
Nejlepšími střelci sezony byli Milan Liška s 15 góly a Kamil Klein se 14 góly v sezoně. Poděkování patří ale
všem hráčům, kteří reprezentovali naši obec a oddíl v této soutěži. Poděkovaní patří samozřejmě i všem
ostatním, kteří se o fotbal v obci starají. Jmenovitě trenéru Pavlu Tomečkovi, vedoucímu mužstva Davidu
Krejčímu a v neposlední řade obci, která nám také pomáhá. Všem patří velký dík. Nová sezona 2019/2020
začne v srpnu 2019 a všichni se už moc těší. Děkujeme i všem fanouškům, kteří nás povzbuzují jak na
domácích, tak i na všech venkovních zápasech. Doufám, že nám zachovají přízeň a věrnost i v dalších sezonách.
Předseda klubu Václav Vobořil
Pozvánka pro malé i velké na dětský den v sobotu 6. července
Jako každoročně se první prázdninovou sobotu od 14 hodin uskuteční ve sportovním areálu Dětský den. Opět
jsou připraveny hry a soutěže o drobné ceny. K dispozici bude stánek s hračkami, skákací hrad, děti se svezou
na ponících, vyzkoušejí si hasičský útok nebo rodeo. Vystoupí také šermířská skupina s krátkým pohádkovým
příběhem. Vše zakončí tradiční fotbalový zápas ženáčů proti svobodným. Vítanou pomocí, za kterou předem
děkujeme, bude občerstvení přichystané MS Tatarka v podobě zvěřinového guláše a výborné cigárko z udírny
SDH Lipová. Na čepu bude vychlazený pěnivý mok, kofola a další občerstvení. Srdečně zveme všechny děti i
dospělé do sportovního areálu.
Nohejbalový turnaj amatérských družstev
V sobotu 10. srpna se uskuteční tradiční nohejbalový turnaj o putovní pohár starosty obce. Do turnaje se mohou
na OÚ přihlásit mužská, ženská i smíšená družstva. Znovu bude zajištěno občerstvení pro hráče i diváky, které
tímto také srdečně zveme.
Termíny svozu plastů v pytlech žluté barvy ve 2. pololetí 2019
10. července, 7. srpna, 4. září, 2. října, 13. listopadu a 11. prosince.
Hurá jsou tu prázdniny
Všem dětem přejeme pěkné prázdniny, hodně sluníčka, teplou vodu na koupališti, hodně
báječných výletů a vzrušujících dobrodružství, mnoho krásných večerů u táboráku, málo
nudy a hodně nových kamarádů. Zapomeňte na školu a užijte si prázdniny, jak mají být.
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