Lipovjánek
Zpravodaj OÚ Lipová číslo 66, ročník 23., prosinec 2021
Informace z jednání zastupitelstva obce dne 9. 9., 7. 10., 11. 11. a 9. 12. 2021
• ZO schválilo smlouvy o zřízení věcného břemene položením kabelu pozemky obce (přípojky elektřiny)
• ZO neschválilo odprodej části pozemku p.č. 2809/7
• ZO schválilo střednědobý výhled rozpočtu do roku 2024
• ZO schválilo rozpočtová opatření (příjem jednotlivých dotací na les, volby, revitalizaci nádrže)
• ZO prodloužilo nájemní a pachtovní smlouvy pozemků k obhospodařování
• ZO schválilo OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství v obci
• ZO schválilo OZV o místním poplatku za provoz systému odpadového hospodářství
• ZO schválilo ceny a systém přidělování palivového dřeva pro rok 2022
• ZO zrušilo OZV o zákazu konání ohňostrojů (platila po dobu likvidačních prací ve skladech)
• ZO schválilo rozpočtové provizorium platné do schválení ročního rozpočtu na rok 2022
• ZO schválilo financování dobudování MK pod zahradami Losky z vlastních zdrojů

Odškodnění obyvatel
Blíží se doba účinnosti zákona č. 324/2021 Sb., o jednorázovém odškodnění subjektů dotčených událostí
v areálu muničních skladů. Na jeho základě budou všechny oprávněné fyzické osoby z naší obce
jednorázově odškodněny nemalou částkou. Ta se odvíjí od počtu dnů trvalého pobytu rozhodného období,
kterým je doba od 16. října 2014 (první výbuch) do 13. října 2020 (ukončení činnosti složek IZS ZK).
V období od 16.10.2014 do 12.12.2014 za každý kalendářní den náleží odškodnění ve výši 300,- Kč.
V období od 13.12.2014 do 23.12.2015 pak odškodnění ve výši 100,- Kč za kalendářní den a konečně
v období od 24.12.2015 do 13.10.2020 náleží za kalendářní den částka 20,- Kč. Občané, kteří se
v rozhodném období odstěhovali, dostanou poměrnou část odškodného, stejně jako narozené děti.
Samostatná žádost se podává za každého občana, tedy i za nezletilé dítě. Žádosti o odškodnění jsou ke
stažení na webových stránkách obce, kde je také interaktivní formulář, a dále pak v listinné podobě na
obecním úřadě. Uplatnit nárok lze od nového roku do 30. června 2022. Ministerstvo vnitra o obdržené
žádosti rozhodne s ohledem na velký počet žadatelů nejpozději do 90 dnů. Pokud ji uzná za oprávněnou,
vyplatí do 30 dnů odškodnění. Pokud žádost zamítne jako neoprávněnou, lze se bránit jedině podáním
žaloby k Městskému soudu v Praze do dvou měsíců od vyrozumění. Podáním žádosti, respektive
vyplacením odškodného, zanikají občanům ostatní nároky v souvislosti s touto událostí.

Obecní systém odpadového hospodářství
Od 1.1.2022 vejde v platnost nová OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství v obci.
Tento systém už v podstatě funguje delší dobu. Apelujeme na občany, aby jej i nadále respektovali. Papír,
plasty, sklo, kovy, bioodpady, jedlé oleje a tuky, textil se dlouhodobě soustřeďují do zvláštních sběrných
nádob, kterými jsou pytle (sběr plastů), označené popelnice (jedlé oleje), sběrné nádoby (papír, plast, sklo)
a velkoobjemové kontejnery (kovy). Všechny sběrné nádoby, jak jistě víte, jsou již dlouho umístěny na
těchto stanovištích: obecní úřad - papír, textil; stanoviště u prodejny - papír, plast, sklo, textil, tuky a oleje;
stanoviště Losky - papír, plast, sklo; stanoviště za prodejnou - bioodpad, kovy, nebezpečný odpad,
objemný odpad. Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu bude zajišťován minimálně jednou ročně
předáním přímo svozové firmě, jak se nám osvědčilo v letošním roce. Informace o tomto mobilním svozu
budou vždy s předstihem zveřejňovány hlášením v místním rozhlase, dále na úřední desce OÚ a na webu
obce. V průběhu roku pak mohou občané předat vysloužilá elektrozařízení, pneumatiky, baterie,
akumulátory v prostoru za prodejnou a to vždy 1. pondělí v měsíci v době od 15 do 17 hodin.
300,- Kč na rok za osobu s trvalým pobytem v obci je OZV stanoven poplatek za obecní systém
odpadového hospodářství od 1.1.2022. Poplatky jsou splatné jednorázově v úředních hodinách od února do
konce května daného roku. Částka vybíraná od občanů nepokrývá veškeré náklady spojené s odpadovým
hospodářstvím a obec tedy stále svoz odpadů dotuje. Nezapomínejme, že jsou stále od poplatku plně
osvobozeny děti do šesti let a osoby starší 65 let. Spolu s poplatky za odpady se bude vybírat i roční

pronájem svozových popelnic. Kdo z řad občanů nechce nadále využívat tento placený pronájem, má
možnost pronajatou popelnici nejpozději v průběhu měsíce ledna vyčištěnou vrátit na OÚ. Z ostatních
poplatků uvádíme, že ve stejné výši je zachován poplatek za 1. psa na čísle popisném a to 100,- Kč. Za
každého dalšího psa na č.p. pak zaplatíte 200,- Kč. V souvislosti se svozem plastů prosíme 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, využili kapacitu kontejneru umístěného
jinde v obci a nenechávali odpady na zemi u sběrných nádob. Tyto nešvary stále přetrvávají a nedělají moc
pěknou vizitku obci. V nadcházejícím zimním období, kdy bude pravidelně prováděno ohrnování sněhu
z MK a čistění chodníků, také apelujeme na občany, aby na nich neparkovali, a svým jednáním
neznemožňovali řádnou údržbu.

Palivové dřevo
Stále obcí dotovaná cena tvrdého palivového dřeva je pro další rok stanovena na 850,- Kč vč. DPH/m3 pro
1. hromadu cca 4 m3 na číslo popisné. V případě, že bude dřeva dostatek, bude nabídnuta možnost
odkoupení 2. hromady za cenu 1 200,- Kč vč. DPH/m3. Dovoz obecní vyvážečkou zůstává na 800,- Kč za
hromadu. Pokud bude uskutečněna těžba kůrovce, vytěžené dřevo v hromadách o velikost cca 3 m3 bude
prodáváno za 500,- Kč/m3 vč. DPH. Zapsat se do pořadníku na palivové dřevo je možné po úhradě všech
poplatků a jiných závazků vůči obci.

Zahrádkářské okénko
Jako každý rok i letos se řádný hospodář, který na svém pozemku něco pěstuje, ohlíží za rokem starým.
V naší obci letošní úroda nebyla až tak příznivá jako jiné roky. Hlavně jablka, těch se urodilo poskrovnu.
Lepší to bylo u peckovin. I tak se v naší moštárně vytlačilo 1639 litrů dobrého moštu, z toho se 1129 litrů
zpracovalo pasterizací k uchování v sáčcích, a 510 litrů bylo určeno k přímé konzumaci. Uvařeny byly
taktéž tři kotle trnek. Ovoce však pocházelo především z okolních obcí. Proto věříme, že lepší úroda bude
v nadcházejícím roce, do kterého Vám spolu s radostným prožitím svátků vánočních, přejeme hodně
zdraví, štěstí, pohody a splněných přání.
Zahrádkáři Lipová

Koronavirová pandemie
Ač nás to velmi mrzí, vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu a ostatním opatřením, jsme nakonec
znovu upustili od pořádání Setkání u vánočního stromu. Bohužel už podruhé se nesejdeme k této tradiční
akci. Jsme rádi, že se za hojné účasti uskutečnila alespoň beseda se seniory, která se v loňském roce také
nekonala. Děkujeme v této souvislosti všem občanům za vzájemnou vstřícnost a ohleduplnost, kterou stále
projevují. Prosíme všechny, aby i nadále dodržovali nařízení, která zabraňují v šíření nemoci. V Lipové
bylo a je i v této vlně znovu několik nemocných občanů. Přejeme jim brzké uzdravení.

Narozené děti a jubilující občané
V závěru roku 2020 a v roce 2021 jsme do našich řad přivítali tyto nejmenší: Jiřího Valčíka, Danielu
Durďákovou, Šarlotu Abrahámovou a Ninu Silnou. Významná životní jubilea v tomto roce oslavili: 70 let
- Miroslav Pala a Jiřina Šomanová; 75 let - Jan Jahoda; 80 let - Jiřina Ondrová, Alena Svárovská a Josefa
Paúrová. 91 let oslavila paní Božena Andrysová; 92 let - paní Marie Lojkásková a 93 let oslavila paní
Ludmila Výduchová. Všem občanům ještě jednou srdečně gratulujeme a přejeme hodně zdraví, pohody a
spokojenosti do dalších let.
Zastupitelstvo obce přeje všem občanům klidné prožití svátků vánočních
v kruhu svých blízkých. Do nového roku pak především pevné zdraví,
mnoho rodinné pohody, spokojenosti, osobních i pracovních úspěchů.
Další se s rokem sešel rok, zas je tu adventu krásný čas, tak zvolněme všichni
krok a najděme radost ve všem kolem nás. Objetí blízkých a přátelské
úsměvy, zdraví, štěstí a láska ať nikomu neschází, nejen v tyto dny tak
zvláštní proměny, ale i celý příští rok Vás i Vaše blízké provází.
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