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Informace z jednání zastupitelstva obce dne 3. 9., 9. 10., 18. 11. a 17. 12. 2020 

• ZO schválilo odkoupení pozemků pod Žblkem od Lesů ČR, s.p. pro připravovanou žádost o dotaci na  

revitalizaci nádrže a přilehlého okolí 

• ZO schválilo nákup moštovacího lisu s příslušenstvím pro účely zahrádkářů, kteří zabezpečují  

služby všem zájemcům z řad občanů  

• ZO schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene položením kabelu pozemky obce (přípojka elektřiny RD) 

• ZO neschválilo odprodej části pozemku p.č. 2809/7   

• ZO schválilo rozpočtová opatření (příjem jednotlivých dotací na lesní činnost a volby) 

• ZO schválilo dvě půjčky na opravy RD občanů Lipové z Fondu rozvoje bydlení  

• ZO schválilo prodloužení smlouvy o dodávce těžebních prací 

• ZO schválilo dodatek OZV o odpadech (výše poplatku za svoz odpadů pro rok 2021) 

• ZO schválilo ceny a systém přidělování palivového dřeva pro rok 2021 

• ZO zrušilo OZV o zákazu konání ohňostrojů (platila po dobu likvidačních prací ve skladech) 

• ZO schválilo rozpočtové provizorium platné do schválení ročního rozpočtu 

 

 

Koronavirová pandemie - pokračování příběhu 

Nechceme tu vyjmenovávat všeobecné dopady současné koronavirové situace, toho máme dost z médií. 

Vyzdvihneme jinou velmi důležitou věc a tou je zodpovědný individuální přístup k danému problému a 

maximální možná prevence. Důležitá je především zvýšená hygiena, a to zejména rukou, předcházení kontaktu s 

osobami s respiračním onemocněním, cílené vyhýbání se místům s vyšší koncentrací osob a posilování své 

vlastní imunity. V Lipové bylo ve druhé vlně, která stále pokračuje, doposud 25 nemocných občanů. Byli jsme 

nuceni přijat i u nás v obci mnohá opatření. Ač nás to mrzí, neuskutečnila se tradiční beseda se seniory a omezily 

se další akce. Nakonec jsme vlivem vývoje ustoupili i od pořádání setkání u stromečku, které je pěkným 

závěrečným setkáním občanů Lipové. Děkujeme tímto všem občanům za vzájemnou vstřícnost a ohleduplnost, 

kterou projevili a stále projevují v těchto dnech. Prosíme je, aby i nadále o dodržovali mnohá nepopulární 

nařízení, která zabraňují v šíření nemoci. 

Zahrádkářské okénko 

Už je to více než rok, co jsme začali uvažovat o rozšíření služeb naší moštárny, a to o tepelnou sterilizaci moštu. 

Na výroční členské schůzi jsme se touto problematikou začali vážně zabývat. Podpořil nás v tom i přítomný pan 

starosta. Plán modernizace a rozšíření moštárny se stal společným zájmem jak zahrádkářů, tak i vedení obce. 

Když se koncem jara ukázalo, že úroda ovoce bude velká, tak už nebylo co řešit, a začali jsme pátrat po 

informacích jak na to. Vzhledem k tomu, že naše moštárna není velká, jsme se rozhodli rozloučit s původním 

lisem, který zabíral hodně místa. Sloužil nám dobře hodně let. Vždyť byl zakoupen již v roce 1982. Tento tedy 

byl nahrazen lisem nový nerezovým, který lisuje rozdrcené ovoce tlakem vody. Zabírá mnohem méně místa, 

čímž jsme získali větší manipulační prostor. Tento lis, sterilizační nádobu na 60 litrů moštu, police na rozložení 

sáčků s horkým moštem ke chlazení a první sadu sáčků a skladovacích kartonů jsme obdrželi od obce, která 

financovala nákup. Dále jsme v moštárně provedli také výměnu stávajícího plastového zařízení za nové z části 

nerezové. Během letošní sezony jsme zpracovali následné množství ovoce: uvařilo se 17 kotlů povidel a 

vylisovalo se 2 943 litrů kvalitního moštu, z něhož 1 499 litrů bylo tepelně sterilizováno. Zahrádkáři děkují obci 

Lipová za vstřícnou pomoc, bez které by se modernizace moštárny a možnost rozšíření nabídky služeb našim 

občanům nemohla realizovat.                  Ladislav Ťulpa, předseda ZO 

 



Poplatky za svoz odpadů a ze psů pro rok 2021 

Pro rok 2021 je dodatkem OZV stanovena stejná cena poplatku za svoz komunálního odpadu, tedy 250,- Kč na 

osobu s trvalým pobytem v obci. Poplatek za 1. psa na čísle popisném je 100,- Kč, za každého dalšího psa na č.p. 

pak 200,- Kč. Poplatky se tedy nenavyšují a jsou splatné jednorázově do 30. dubna daného roku. Budou se 

vybírat v úředních hodinách od 2. února spolu s poplatky za pronájem svozových popelnic. Obec pro rok 2021 

znovu poskytuje všem občanům slevu ve výši 185,- Kč na osobu. Od poplatku jsou nadále osvobozeny děti, které 

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

náklady za svoz papíru, plastů, skla, nebezpečných odpadů, pronájmy svozových kontejnerů a svoz bioodpadů se 

do výpočtu poplatku nezahrnují, hradí je obec z rozpočtu. Vzhledem k rostoucím cenám za uskladnění i svoz 

odpadů bude nejspíše obec nucena také do budoucna postupně roční poplatek mírně navyšovat. Celkové náklady 

na svoz veškerých odpadů z obce v roce 2019 činily 297 116,- Kč a od občanů se vybralo pouze 53 094,- Kč. 

Kdo z řad občanů nechce nadále využívat placený pronájem svozové popelnice, má možnost ji v průběhu měsíce 

ledna vyčištěnou vrátit na OÚ. Později v průběhu roku to není možné dle pokynů pronajímatele, kterým ke firma 

Rumpold UHB, s.r.o. 

Palivové dřevo v roce 2021 

Palivové dřevo bude přiděleno na číslo popisné, kde je hlášena alespoň jedna osoba k trvalému pobytu v počtu 

jedné hromady dřeva tvrdého o velikosti 4 m3. Zapsat se do pořadníku na palivové dřevo je možné po úhradě 

všech poplatků za svoz odpadů za všechny osoby na čísle popisném v úředních hodinách od 2. února. Stále obcí 

dotovaná cena tvrdého palivového dřeva pro rok 2021 je 850,- Kč/m3. Dovoz obecní vyvážečkou pak 800,- Kč 

za hromadu. Těžba měkkého dřeva není ve větším množství v roce 2021 plánována. Napadení lesa kůrovcem se 

podařilo díky včasné těžbě v roce 2020 zažehnat. Těžba bude tedy uskutečněna jen v případě nového napadení 

stromů tímto škůdcem. Občanům pak bude toto vytěžené dřevo dodatečně nabídnuto v hromadách o velikost 3 

m3. Měkké palivové dřevo, pokud bude těženo, bude prodáváno v ceně 400,- Kč/m3. 

Svoz tříděných odpadů a údržba obce  

Poslední svoz komunálních odpadů proběhne v řádném termínu, a to v pátek 25. prosince. Svoz plastů v 1. 

pololetí 2020 bude nově vždy v pondělí a to: 18. ledna, 15. února, 15. března, 26. dubna, 24. května a 21. 

června. Cena žlutého pytle pro svoz plastů byla stanovena na 8,- Kč za kus. Na sběrových místech jsou umístěny 

nádoby pro svoz papíru, skla, plastů a jedlých olejů V souvislosti se svozem plastů znovu apelujeme na občany, 

aby žluté pytle umísťovali na sběrová místa až těsně před termínem svozu, nejlépe o víkendu před svozovým 

pondělkem. Také, aby v případě naplnění sběrového kontejneru na papír, využili kapacitu kontejneru umístěného 

jinde v obci a nenechávali krabice na zemi u kontejnerů. Tyto nešvary z individuální pohodlnosti stále 

přetrvávají. Za obchodem jsou pod dohledem kamer umístěny kontejnery na vysloužilá elektrozařízení a železný 

šrot. V nadcházejícím zimním období, kdy je prováděno ohrnování sněhu a prohazují se chodníky, apelujeme na 

občany, aby na nich neparkovali. Svým jednáním znemožňují samotnou údržbu a ohrožují sebe i ostatní.  

Narozené děti a jubilující občané v roce 2020 

V letošním roce jsme přivítali do našich řad Václava Pospíšila. Je tedy nejmladším občánkem Lipové. Významná 

životní jubilea v tomto roce oslavili: 70 let – Čestmír Bařina, Milada Skládalová, Lubomír Frait, Marie 

Hamalčíková, Jaroslava Radoňová, Oldřich Pavlek a Dagmar Krejčí. 75 let - Marie Svárovská, Hana Jordánová, 

Marie Vrbová a Vladimír Pešek. 85 let - Jan Greschner a Anna Kuželová. 90 let - Božena Andrysová. 91 - 

Růžena Jurková a Marie Lojkásková. 92 let - Ludmila Výduchová. Všem oslavencům ještě jednou srdečně 

gratulujeme a přejeme hodně zdraví, pohody a spokojenosti do dalších let. 

 

 

Závěrem tohoto roku přijměte od zastupitelstva obce přání radostného prožití 

svátků vánočních, klid a pohodu u stromečku v kruhu rodiny. Do nového roku pak 

především pevné zdraví, tolik potřebné v této nelehké době, hodně štěstí, mnoho 

rodinné pohody a spokojenosti, osobních i pracovních úspěchů. 
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