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Informace z jednání zastupitelstva obce dne 27.1., 24.2., 24.3. a 21.4.
•
•
•
•
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ZO schválilo inventární zprávu za rok 2021
ZO schválilo rozpočet obce na rok 2022
ZO schválilo příspěvky z rozpočtu na vzdělávání, sport a kulturu
ZO schválilo rozpočtové opatření č. 1 a č. 2, které reflektují přijaté dotace
ZO schválilo smlouvy o zřízení věcného břemene (přípojky elektřiny k RD)
ZO schválilo nákup drobných parcel od soukromých osob, aby vznikly ucelené plochy
ZO schválilo uložení volných finančních prostředků na spořící účet
ZO schválilo Smlouvu o právu provést změnu stavby – oprava silnice III/4932 z Lipové
do Slavičína, do které bude zakomponován i výstupní autobusový ostrůvek na Loskách
• ZO schválilo Smlouvu o ukládání velkoobjemového odpadu na skládku ve Smolině
Příspěvky z rozpočtu obce spolkům a ostatním žadatelům
Na základě písemných žádostí jednotlivých složek v obci i mimo ni, bez kterých nelze
příspěvky z rozpočtu obce poskytnout, byly i letos uvolněny finanční prostředky na
podporu činností těchto organizací směřujících vždy ku prospěchu občanů naší obce. Byly
vyplaceny takto: TJ Lipová příspěvek ve výši 50 tis., SDH Lipová 50 tis., MS Tatarka 50
tis., ZO Včelařů ve výši 20 tis., městská nemocnice Slavičín ve výši 20 tis., Domov seniorů
Loučka ve výši 5 tis., charitativní a sociálně preventivní spolky celkem 13 tis., MŠ Loučka,
Vlachovice a Slavičín celkem 45 tis.
Pojmem příspěvku či dotace se rozumí peněžitý dar nebo daru podobná peněžitá úhrada.
Pomyslnou protihodnotou těchto darů je v zájmu občanů vyvíjená záslužná činnost ze
strany těchto obdarovaných složek a spolků. Jednou z posledních takových akcí, byl sběr
odpadků v katastru obce. Tuto smysluplnou činnost realizuje každoročně MS Tatarka.
Tento spolek nám opakovaně pomáhá také s pálením klestu po těžbě a následnou výsadbou
stromků v těchto lokalitách. Tradiční zvěřinové speciality
na dětském dnu jsou také jejich zásluhou. Patří jim za to
poděkování. Z obecního rozpočtu jsou každoročně
poskytovány i další příspěvky - transfery. Nově narozený
občánek při malé slavnosti převezme příspěvek ve výši 5
tis. Kč. Občané u příležitosti 70., 75., 80., 85., 90., 91. a
dalších let obdrží poukaz na nákup v hodnotě 1 tis. Kč ve
zdejší prodejně potravin. Pro zajímavost uvádíme, že
jubilujících občanů je letos 21.
Odškodnění obyvatel
Do 30. června běží občanům doba pro podání žádosti o odškodnění v souvislosti s výbuchy
v areálu muničních skladů. Ministerstvo vnitra o obdržené žádosti rozhodne nejpozději do 90
dnů. Pokud ji uzná za oprávněnou, vyplatí následně odškodnění. Pokud žádost zamítne jako

neoprávněnou, lze se domáhat práva jedině podáním žaloby k Městskému soudu v Praze do
dvou měsíců od vyrozumění o zamítnutí. Víme, že drtivá většina občanů již žádost podala,
a mnozí již obdrželi i peníze. Přesto považujeme za důležité na tuto skutečnost upozornit.

Obecní systém odpadového hospodářství
300,- Kč na rok za osobu je OZV stanoven poplatek za obecní
systém odpadového hospodářství. Poplatek za 1. psa na čísle
popisném je 100,- Kč, za každého dalšího psa na č.p. pak 200,Kč. Poplatky jsou splatné jednorázově v úředních hodinách do
konce května. Svoz komunálních odpadů v obci probíhá jednou
za 14 dní vždy v pátek. Poslední svoz plastů v 1. pololetí
proběhne 23.5. a 20.6. V souvislosti s novou vyhláškou o
systému odpadového hospodářství v obci dále upozorňujeme
občany také na možnost odevzdat velkoobjemový odpad vždy 1.
pondělí v měsíci v době od 8 do 11 a odpoledne od 15 do 17
hodin v prostoru za prodejnou, a to určenému zaměstnanci obce.
Mimo tuto dobu není možné zde odpad odkládat.
Apelujeme na občany, aby striktně využívali uvedenou dobu, za což jim předem děkujeme.
Palivové dřevo
I letos se již rozběhl zaužívaný systém přidělování palivového dřeva občanům. Zápis do
pořadníku na dřevo vzniká chronologicky po úhradě poplatků za všechny osoby na čísle
popisném v daném roce. Postupně, jak jsou připraveny hromady na skládkách, je zveřejňován
seznam čísel popisných na vývěsce OÚ nebo na webu obce. Toto je nutné si individuálně
sledovat a následně palivové dřevo i případný dovoz na OÚ uhradit. Až poté bude dřevo
přivezeno, případně si jej sami z lesa odvezete. Stále obcí dotovaná cena tvrdého palivového
dřeva je 850,- Kč/m3 za první hromadu na číslo popisné. Za druhou hromadu tvrdého
palivového dřeva je cena 1 200,- Kč/m3, cena měkkého palivového dřeva je 500,- Kč/m3.
Dovoz jedné hromady je 800,- Kč. Všechny ceny jsou včetně DPH.

Kronika obce
Obecní kroniky jsou často neprávem opomíjenou činností. Jako jediné v časové ose
zaznamenávají významné události obcí a postupný rozvoj jejich lokalit. Po Janě Poláškové
vedla až do konce minulého roku lipovskou obecní kroniku paní Marie Vrbová. Mravenčí
práci vykonávala svědomitě dlouhých deset let. Pracně týden za týdnem po celou dobu
soustřeďovala cenné podklady, aby je svou rukou zaznamenala pro nás a pro další
pokolení. Obecní úřad tímto upřímně děkuje paní Marii Vrbové za její neocenitelnou práci
a přeje jí do dalších let především pevné zdraví a mnoho osobní pohody. Novou
kronikářkou obce byla jmenována paní Veronika Šebáková.
Pozvánka k táboráku
V sobotu 30. dubna zveme srdečně všechny děti, malé i větší, s nimi i rodiče a všechny
občany do areálu na malé posezení u táboráku. Bude připraveno bohaté občerstvení (pivo,
limo, káva, cigáro z udírny, špekáčky na opečení). Těšíme se, že se po dlouhé covidové
době opět v hojném počtu sejdeme.
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