
   
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Informace z jednání zastupitelstva obce  

 

• Starostou obce byl po říjnových volbách do zastupitelstev opětovně zvolen pan  
Miloslav Svárovský. Bude zastupovat obec již ve svém II. funkčního období. 

• ZO schválilo prodloužení nájemních smluv v obecních bytech do 31.12.2027. 

• ZO schválilo navýšení nájmu v obecních bytech o 5,- Kč za m2 od 1.1.2023. 

• ZO schválilo na základě zveřejněných záměrů prodeje drobných pozemkových parcel. 

• ZO schválilo bezplatný pronájem prodejny potravin do 31.12.2026. 

• ZO schválilo smlouvu o smlouvě budoucí odpovídající zřízení věcného břemene  
na pozemku obce k zajištění vedení kabelu inženýrských sítí. 

• ZO schválilo ceník prací obecní technikou, cenu poplatků a palivového dřeva. 

• ZO schválilo plán kulturních akcí na rok 2023 s finanční spoluúčastí. 

• ZO schválilo vyrovnaný rozpočet na rok 2023 a výši příspěvků složkám v obci  
a ostatním žadatelům. 

 
Pro rok 2023 bude obec hospodařit v celkovém objemu příjmů a výdajů ve výši 
11 628 600,- Kč. Na základě žádostí jednotlivých složek v obci i mimo ni, byly v rámci 
rozpočtu schváleny finanční příspěvky na činnost těchto spolků a organizací v celkové výši 
279 000,- Kč. Obec každoročně například podporuje TJ Lipovou, SDH Lipová, MS 
Tatarka, ZO včelařů, DS Loučka, městskou nemocnici ve Slavičíně, charitu Slavičín, okolní 
MŠ, do kterých docházejí naši nejmenší a jiné. 

Poplatky, palivové dřevo a cena prací obecní technikou 

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství je splatný do 31. května a byl, i přes 
neustálé navyšování cen ze strany svozové firmy, zachován ve stejné výši 300,- na osobu 
i pro rok 2023. Osvobozeny jsou děti do šesti let a osoby starší 65 let. Obecním systémem 
sběru se všechny komodity domovního odpadu (papír, plasty, sklo, jedlé oleje, kovy), 
dlouhodobě soustřeďují do sběrných nádob, které jsou umístěny na stanovištích: u 

obecního úřadu, stanoviště u prodejny, stanoviště Losky a monitorované 
stanoviště za prodejnou. Zde mohou občané předat i velkoobjemový 
odpad vždy 1. pondělí v měsíci v době od 15 do 17 hodin.  
Apelujeme na občany, aby tuto dobu respektovali. V souvislosti se 
svozem plastů prosíme občany, aby žluté pytle umísťovali na sběrová  
 

Lipovjánek 



 
 
 
místa až těsně před termínem svozu, nejlépe o víkendu před svozovým pondělkem (24.4., 
22.5. a 19.6.). 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. Svoz nebezpečných složek 
komunálního odpadu bude znovu zajištěn na podzim mobilně svozovou firmou, jak se 
osvědčilo v minulých letech. Přesný termín bude v dostatečném předstihu oznámen. 
Cena palivového dřeva zůstává také stejná pro občany Lipové. Palivové dřevo tvrdé: 850,- 
/m2; dřevo měkké: 500,- /m2. V případě, že bude dostatek dřeva i pro druhé kolo, je jeho 
cena stanovena na 1 500,- /m2. Dovoz obecní vyvážečkou 800,- za hromadu; cena prací 
traktorem pro naše občany je 750,- vč. DPH za započatou hodinu, pro firmy a cizí občany 
1 000,- + DPH.  
 

  

Investice 

Závěrem roku byly dokončeny dvě velké 
investiční akce. I v letošním roce budeme 
pokračovat v podobném trendu, mj. 
výstavbou zastávky na Loskách ve směru od 
Slavičína pro zvýšení bezpečnosti 
cestujících.    

 

Na údržbu travnatých ploch a ostatní zeleně již byl zakoupen nový sekací traktorek a 
elektrický i benzínový štěpkovač větví. Oba štěpkovače jsou připraveny k zapůjčení, 
protože již nadále není možné odkládat celé větve stromů do kontejnerů na bioodpad. 
Občané proto sami větve zeštěpkují a následně, pokud drcenou hmotu nezužitkují 
například k topení, ji mohou do velkoobjemových kontejnerů vysypat. 

Ať Vám jarní sluníčko vykouzlí v srdcích sluníčko a ušatý zajíček štěstí plný 
košíček. Prodlužují se dny a krátí noce,  

přichází jaro a s ním Velikonoce. 
Přejeme příjemné prožití jarních svátků a hodně radosti 

z probouzející se přírody. 

Vydává nepravidelně obec Lipová, číslo 69, ročník 25., březen 2023, neprochází jazykovou úpravou. 

            Náměty uvítáme na tel.: 577 341 229, na e-mailu: obeclipova@volny.cz, http: www.lipova-obec.cz. 
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