Zápis
ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ
Zastupitelé obce společně prošli staveniště LBC Biocentrum, výsadbu alejí, zbořeniště pivovaru po návratu
v 16.45 hodin:
starosta obce řádně svolal zasedání Zastupitelstva obce a konstatoval, že je schopné se usnášet a předložil
program zasedání.
Přítomni dle prezenční listiny:
Omluveni: pí Volfová
Program:

1. Kontrola zápisu a usnesení
2. Závěrečný účet obce rok 2013
3. Schválení účetní závěrky Obce Lipová za rok 2013
4. Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Lipová za rok 2013
5. Pozemky
6. Různé
• Žádost o finanční příspěvek – Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR
• Žádost o schválení průjezdu cyklistického závodu obcí – TOUR DE ZELEŇÁK 2014
• Závěrečná zpráva – Rekonstrukce Zámeckého rybníka
• Zvony – kostel sv. Šimona a Judy
• Nájemní smlouva – bezdrátové připojení k síti internet
• Kontrolní výbor – výsledek kontroly
• Revokace usnesení č. 511/2014
• Cenová nabídka – p. Jára
• Cenová nabídka 3L studio
• Cenová nabídka – 3L studio
• Informace – silnice Sohland
• Žádost na byt
• Plná moc - ČOV

pro předložený program hlasovali:
pro: p. Svoboda, p. Žák, Ing. Hentschel, p. Šeda, pí Neumannová, pí Gajdošová,
zdržel se: 0
Určení ověřovatelů a zapisovatele
p. Svoboda
• předložil návrh na ověřovatele zápisu pí Gajdošovou, pí Neumannovou, zapisovatele pí Žákovou
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu pí Gajdošovou, pí Neumannovou, zapisovatele pí Žákovou
výsledek hlasování:
pro: p. Svoboda, Ing. Hentschel, pí Gajdošová, pí Neumannová, p. Žák, p. Šeda
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 543/2014 bylo schváleno
K bodu č. 1 - Kontrola zápisu a usnesení
p. Svoboda
• předložil ke kontrole zápis ze 40. zasedání Zastupitelstva obce, dokumenty byly ověřeny bez
připomínek, jsou k nahlédnutí v průběhu zasedání a jsou zveřejněny na úřední desce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 40. zasedání Zastupitelstva obce,
splněna jsou usnesení č. 540-542/2014
výsledek hlasování:
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pro: p. Svoboda, p. Žák, Ing. Hentschel, p. Šeda, pí Gajdošová, pí Neumannová
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 544/2014 bylo schváleno
K bodu č. 2 – Závěrečný účet obce
p. Svoboda
• předložil ke schválení závěrečný účet obce za rok 2013 a předal slovo sl. Petrouškové – příloha č. 1
sl. Petroušková
• podala vysvětlení k závěrečnému účtu obce za rok 2013
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet obce za rok 2013
výsledek hlasování:
pro: p. Svoboda, p. Žák, p. Šeda, pí Gajdošová, pí Neumannová, Ing. Hentschel
proti: 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0
Usnesení č. 545/2014 bylo schváleno
K bodu č. 3. – Účetní závěrka Obce Lipová
p. Svoboda
• předložil ke schválení účetní závěrku Obce Lipová za rok 2013 – příloha č. 2
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku Obce Lipová za rok 2013
výsledek hlasování:
pro: p. Svoboda, p. Žák, Ing. Hentschel, p. Šeda, pí Gajdošová, pí Neumannová
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 546/2014 bylo schváleno
K bodu č. 4 – Účetní závěrka ZŠ a MŠ Lipová
p. Svoboda
• předložil ke schválení účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Lipová za rok 2013 – příloha
č. 3
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Lipová za rok 2013
výsledek hlasování:
pro: p. Svoboda, p. Žák, Ing. Hentschel, p. Šeda, pí Gajdošová, pí Neumannová
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 547/2014 bylo schváleno
K bodu č. 6 - Pozemky
p. Svoboda
• předložil ke schválení pronájem pozemků p.p.č. 6/3 o výměře 31569 m2, p.p.č. 240/13 o výměře
52791 m2, p.p.č. 240/14 o výměře 9 308 m2,p.p.č. 238/18 o výměře 27448 m2,p.p.č. 238/1 o výměře 24028
m2, p.p.č. 340 o výměře 1603 m2,p.p.č. 238/6 o výměře 2249 m2, p.p.č. 198/7 o výměře 270 m2, p.p.č.
100/7 o výměře 566 m2, p.p.č 328 o výměře 661 m2, p.p.č. 335/2 o výměře 1277 m2, p.p.č. 330 o výměře
961 m2, p.p.č. 100/3 o výměře 206 m2,p.p.č. 322/7 o výměře 803 m2,p.p.č. 234/2 o výměře 547 m2,p.p.č.
304 o výměře 1024 m2 v k.ú. Lipová u Šluknova a Lipová Liščí firmě Zemspol s.r.o., Brtnická 595, 407 78
Velký Šenov, za podmínek: výměra celkem 266059 m2, pachtovné činí 1500,-Kč ha/rok – cekem tedy
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39 909,-Kč za rok.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schválilo pronájem pozemků. p.p.č. 6/3 o výměře 31569 m2, p.p.č. 240/13 o výměře
52791 m2, p.p.č. 240/14 o výměře 9 308 m2,p.p.č. 238/18 o výměře 27448 m2,p.p.č. 238/1 o výměře 24028
m2, p.p.č. 340 o výměře 1603 m2,p.p.č. 238/6 o výměře 2249 m2, p.p.č. 198/7 o výměře 270 m2, p.p.č.
100/7 o výměře 566 m2, p.p.č 328 o výměře 661 m2, p.p.č. 335/2 o výměře 1277 m2, p.p.č. 330 o výměře
961 m2, p.p.č. 100/3 o výměře 206 m2,p.p.č. 322/7 o výměře 803 m2,p.p.č. 234/2 o výměře 547 m2,p.p.č.
304 o výměře 1024 m2 v k.ú. Lipová u Šluknova a Lipová Liščí firmě Zemspol s.r.o., Brtnická 595, 407 78
Velký Šenov, za podmínek: výměra celkem 266059 m2, pachtovné činí 1500,-Kč ha/hospodářský rok –
cekem tedy 39 909,-Kč za rok.
výsledek hlasování:
pro: p. Svoboda, p. Žák, Ing. Hentschel, pí Gajdošová, pí Neumannová, p. Šeda
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 548/2014 bylo schváleno
p. Svoboda
• předložil návrh na uzavření nájemní smlouvy s panem Jiřím Bryndou, Lipová čp. 381 na pozemky
p.p.č. 194 o výměře 1 302 m2, p.p.č. 200/1 o výměře 646 m2 v k.ú. Lipová u Šluknova za podmínek:
nájemní smlouva bude uzavřena na dva roky s platností od 1. 8. 2014, výše pozemky jsou určeny na stavbu
rodinného domu, prodej bude uskutečněn před kolaudací. Se žadatelem bude uzavřena i smlouva o budoucí
kupní smlouvě
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce rozhodlo o uzavření nájemní smlouvy s panem Jiřím Bryndou, Lipová čp. 381 na
pozemky p.p.č. 194 o výměře 1 302 m2, p.p.č. 200/1 o výměře 646 m2 v k.ú. Lipová u Šluknova za
podmínek: nájemní smlouva bude uzavřena na dva roky s platností od 1. 8. 2014, pozemky jsou určeny na
stavbu rodinného domu, prodej bude uskutečněn před kolaudací. Se žadatelem bude uzavřena i smlouva o
budoucí kupní smlouvě
výsledek hlasování:
pro: p. Svoboda, p. Žák, pí Gajdošová, pí Neumannová, Ing. Hentschel
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 549/2014 bylo schváleno
p. Svoboda
• předložil ke schválení žádost manželů Černých, Chaberská 87, Zdiby 250 66 na prodej pozemku
p.p.č. 1714/3 o
výměře 29 m2 v k.ú. Lipová u Šluknova
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce rozhodlo o prodeji pozemku p.p.č. 1714/3 o výměře 29 m2 v k.ú. Lipová u Šluknova
manželům Černým, Chaberská 87, Zdiby 250 66 za podmínek: kupní cena ve výši 290,-Kč bude uhrazena
před podpisem smlouvy, náklady spojené s převodem hradí kupující
výsledek hlasování:
pro: p. Svoboda, p. Žák, Ing. Hentschel, pí Gajdošová, pí Neumannová
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 550/2014 bylo schváleno
p. Svoboda
• předložil návrh na prodej pozemku p.p.č. 177/2 o výměře 1647 m2 v k.ú. Lipová u Šluknova
občanskému sdružení Via Tempora Nova, Václavská 1526, 252 63 Roztoky u Prahy za podmínek: kupní
cena ve výši 19 764,-Kč bude uhrazena před podpisem smlouvy, náklady spojené s převodem hradí kupující
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce rozhodlo o prodeji pozemku p.p.č. 177/2 o výměře 1647 m2 v k.ú.. Lipová u Šluknova
občanskému sdružení Via Tempora Nova, Václavská 1526, 252 63 Roztoky u Prahy za podmínek: kupní
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cena ve výši 19 764,-Kč bude uhrazena před podpisem smlouvy, náklady spojené s převodem hradí kupující
výsledek hlasování:
pro: p. Svoboda, p. Žák, Ing. Hentschel, pí Gajdošová, pí Neumannová
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 551/2014 bylo schváleno
p. Svoboda
• předložil nabídku na prodej pozemků p.p.č. 177/3 o výměře 327 m2 a p.p.č. 554/4 o výměře
1375m2 v k.ú. Lipová u Šluknova od občanského sdružení Via Tempora Nova, Václavská 1526, 252 63
Roztoky u Prahy za podmínek: cena ve výši 20 424,-Kč bude uhrazena před podpisem smlouvy, náklady
spojené s převodem hradí kupující
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce rozhodlo o nákupu pozemků p.p.č. 177/3 o výměře 327 m2 a p.p.č. 554/4 o výměře
1375m2 v k.ú. Lipová u Šluknova od občanského sdružení Via Tempora Nova, Václavská 1526, 252 63
Roztoky u Prahy za podmínek: cena ve výši 20 424,-Kč bude uhrazena před podpisem smlouvy, náklady
spojené s převodem hradí kupující
výsledek hlasování:
pro: p. Svoboda, p. Žák, Ing. Hentschel, pí Gajdošová, pí Neumannová
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 552/2014 bylo schváleno
p. Svoboda
• předložil ke schválení žádost na prodej pozemku p.p.č. 178 o výměře 732 m2 v k.ú. Liščí
paní Evy Budské, Červenkova 526/4, 182 00 Praha 8
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce zveřejňuje záměr prodeje pozemku p.p.č. 178 o výměře 732 m2 v k.ú. Liščí
výsledek hlasování:
pro: Ing. Hentschel
proti: pí Gajdošová, p. Svoboda, p. Šeda
zdržel se: pí Neumannová, p. Žák
Usnesení č. 553/2014 nebylo schváleno
p. Svoboda
• předložil ke schválení žádost p. Milana Durčanského, Lipová 95, na prodej pozemku p.p.č 1714/10
v k. ú. Lipová u Šluknova o výměře dle geometrického plánu, který dodá p. Durčanský
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce zveřejňuje záměr prodeje části pozemku p.p.č 1714/10 v k.ú. Lipová u Šluknova, za
podmínek: pozemek bude geometricky zaměřen a bude zachována 2 m široká cesta k mostku
výsledek hlasování:
pro: p. Svoboda, p. Žák, Ing. Hentschel, p. Šeda, pí Gajdošová, pí Neumannová
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 554/2014 bylo schváleno
p. Svoboda
• předložil ke schválení žádost manželů Hentschelových, Liščí 26, na prodej pozemku
p.p.č. 178 o výměře dle geometrické zaměření rozdělení pozemku s místní komunikací č. 320 a p.p.č. 348
v k.ú. o výměře 278 m2 v k.ú. Liščí
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce zveřejňuje záměr prodeje pozemků p.p.č. 178 o výměře dle geometrického zaměření
rozdělení pozemku s místní komunikací č. 320 m2 a p.p.č. 348 o výměře 278 m2 v k.ú. Liščí za podmínek:
na pozemku vznikne miniarboretum. Pozemek bude volně přístupný pro návštěvníky miniarboreta
výsledek hlasování:
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pro: p. Svoboda, p. Žák, pí Neumannová, pí Gajdošová, p. Šeda
proti: 0
zdržel se: Ing. Hentschel
Usnesení č. 555/2014 bylo schváleno
p. Svoboda
• předložil ke schválení žádost o finanční příspěvek v libovolné výši od Asociace rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., Klub Radost, Wolkerova 22, 796 01 Prostějov na pobyt v lesích
Kokořínska pod názvem „Mělnicko“
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schválilo žádost o finanční příspěvek v libovolné výši od Asociace rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., Klub Radost, Wolkerova 22, 796 01 Prostějov na pobyt v lesích
Kokořínska pod názvem „Mělnicko
výsledek hlasování
pro: 0
proti: p. Svoboda, p. Žák, Ing. Hentschel, pí Gajdošová, p. Šeda, pí Neumannová
zdržel se: 0
Usnesení č. 556/2014 nebylo schváleno
p. Svoboda
• předložil ke schválení žádost o povolení průjezdu cyklistického závodu TOUR DE ZELEŇÁK 2014
obcí Lipová v sobotu 6. září 2014 od Tělovýchovné jednoty Rumburk – oddíl cyklistiky, Vodní 248, 408 01
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo žádost o průjezd cyklistického závodu TOUR DE ZELEŇÁK 2014 obcí
Lipová v sobotu 6. září 2014 od Tělovýchovné jednoty Rumburk – oddíl cyklistiky, Vodní 248, 408 01
výsledek hlasování
pro: p. Svoboda, p. Žák, Ing. Hentschel, pí Gajdošová, pí Neumannová, p. Šeda
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 557/2014 bylo schváleno
p. Svoboda
• předložil ke schválení žádost o finanční příspěvek, nebo věcný dar pro cyklistický závod TOUR DE
ZELEŇÁK 2014 konané v sobotu 6. září 2014 od Tělovýchovné jednoty Rumburk – oddíl cyklistiky, Vodní
248, 408 01
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo žádost o finanční příspěvek, nebo věcný dar pro cyklistický závod TOUR DE
ZELEŇÁK 2014 konané v sobotu 6. září 2014 od Tělovýchovné jednoty Rumburk – oddíl cyklistiky, Vodní
248, 408 01
výsledek hlasování
pro: 0
proti: p. Svoboda, p. Žák, pí Gajdošová, pí Neumannová, p. Šeda, Ing. Hentschel
zdržel se: 0
Usnesení č. 558/2014 nebylo schváleno
p. Svoboda
• předložil ke schválení Závěrečné vyhodnocení akce od Státního fondu životního prostředí ČR na
akci „Rekonstrukce Zámeckého rybníka Lipová u Šluknova
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo Závěrečné vyhodnocení akce od Státního fondu životního prostředí ČR na akci
„Rekonstrukce Zámeckého rybníka Lipová u Šluknova
výsledek hlasování:
pro: p. Svoboda, p. Žák, pí Gajdošová, p. Šeda, Ing. Hentschel, pí Nerumannová
proti: 0
zdržel se: 0
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Usnesení č. 559/2014 bylo schváleno
p. Svoboda
• předložil ke schválení nájemní smlouvu s firmou Internethome, s.r.o. Za Brumlovkou 266/2, Praha 4Michle, na pronájem části střechy budovy OÚ čp. 422 ke zřízení služby bezdrátového připojení internetu
koncových účastníků
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo nájemní smlouvu s firmou Internethome, s.r.o. Za Brumlovkou 266/2, Praha 4Michle, na pronájem části střechy budovy OÚ čp. 422 ke zřízení služby bezdrátového připojení internetu
koncových účastníků
výsledek hlasování:
pro: p. Svoboda, p. Žák, pí Gajdošová, p. Šeda, Ing. Hentschel, pí Nerumannová
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 560/2014 bylo schváleno
V 17.15 hodin odešla pí Neumannová
p. Svoboda
• předložil zápis z kontroly Usnesení Zastupitelstva obce za I. poletí roku 2014 provedenou kontrolním
výborem
Zastupitelstvo obce bere zápis z kontroly na vědomí
p. Svoboda
• předložil ke schválení návrh na revokaci usnesení č. 511/2014 ze dne 5. 5. 2014 na koupi pozemků
od manželů Hulínových z důvodu prodeje pozemků jinému zájemci
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo revokaci usnesení č. 511/2014 ze dne 5. 5. 2014 na koupi pozemků od manželů
Hulínových z důvodu prodeje pozemků jinému zájemci
výsledek hlasování:
pro: p. Svoboda, p. Žák, pí Gajdošová, p. Šeda
proti: 0
zdržel se: Ing. Hentschel
Usnesení č. 561/2014 bylo schváleno
p. Svoboda
• předložil ke schválení cenovou nabídku na zajištění autorského dozoru na provedení stavebních
úprav stávajícího kostela sv. Šimona a Judy od Ing. Václava Járy, Husova 2075, 407 47 Varnsdorf ve výši
45 000,-Kč bez DPH – příloha č. 4
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo cenovou nabídku na zajištění autorského dozoru na provedení stavebních
úprav stávajícího kostela sv. Šimona a Judy od Ing. Václava Járy, Husova 2075, 407 47 Varnsdorf ve výši
45 000,-Kč bez DPH a pověřilo starostu podpisem smlouvy
výsledek hlasování:
pro: p. Svoboda, p. Žák, pí Gajdošová, p. Šeda, Ing. Hentschel
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 562/2014 bylo schváleno
p. Svoboda
• předložil ke schválení cenovou nabídku na technické a ekonomické poradenství k poskytnuté dotaci
z ROP SZ projekt „Rekonstrukce kostela sv. Šimona a Judy v Lipové“ v rozsahu 250 hodin, 500,-Kč/1h bez
DPH od firmy 3L studio, Jiřího z Poděbrad 1435, 470 01 Česká Lípa – příloha č. 5
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo cenovou nabídku na technické a ekonomické poradenství k poskytnuté dotaci
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z ROP SZ projekt „Rekonstrukce kostela sv. Šimona a Judy v Lipové“ v rozsahu 250 hodin, 500,-Kč/1h bez
DPH od firmy 3L studio, Jiřího z Poděbrad 1435, 470 01 Česká Lípa a pověřilo starostu podpisem smlouvy
výsledek hlasování:
pro: p. Svoboda, p. Žák, pí Gajdošová, p. Šeda, Ing. Hentschel
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 563/2014 bylo schváleno
p. Svoboda
• předložil ke schválení cenovou nabídku na zajištění technického dozoru investora při realizaci
projektu „Rekonstrukce kostela sv. Šimona a Judy v Lipové“ za cenu 101 000,-bez DPH od firmy 3L studio,
Jiřího z Poděbrad 1435, 470 01 Česká Lípa – příloha č. 6
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo cenovou nabídku na zajištění technického dozoru investora při realizaci
projektu „Rekonstrukce kostela sv. Šimona a Judy v Lipové“ za cenu 101 000,-bez DPH od firmy 3L studio,
Jiřího z Poděbrad 1435, 470 01 Česká Lípa a pověřilo starostu podpisem smlouvy
výsledek hlasování:
pro: p. Svoboda, p. Žák, pí Gajdošová, p. Šeda, Ing. Hentschel
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 564/2014 bylo schváleno
p. Svoboda
• informoval zastupitelstvo obce o uzavření cesty pro motorová vozidla k Sohlandskému rybníku
z důvodu velkého automobilového provozu, vandalismu a silného omezení tuto cestu udržet pro turisty,
cyklisty, bruslaře a rodiny s dětmi. Dále je informoval o úmysl zajištění odstavné plochy pro automobily
Zastupitelstvo obce bere na vědomí o uzavření cesty pro motorová vozidla k Sohlandskému rybníku
z důvodu velkého automobilového provozu, vandalismu a silného omezení tuto cestu udržet pro turisty,
cyklisty, bruslaře a rodiny s dětmi. Dále bere na vědomií zajištění odstavné plochy pro automobily
p.Svoboda
• předložil ústní žádost pí Alexandry Palinkášové na uzavření nájemní smlouvy v bytě č. 13. ulice
Mlýnská čp. 167.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo žádost pí Alexandry Palinkášové na uzavření nájemní smlouvy v bytě č. 13.
ulice Mlýnská čp. 167.
výsledek hlasování:
pro: p. Svoboda, p. Žák, pí Gajdošová, p. Šeda, Ing. Hentschel
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 565/2014 bylo schváleno
p. Svoboda
• předložil ke schválení žádost k podpisu plné moci při zastupování akcionářů ČOV Vilémov
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s podepsáním plné moci při zastupování akcionářů ČOV Vilémov
výsledek hlasování:
pro: p. Svoboda, p. Žák, pí Gajdošová, p. Šeda, Ing. Hentschel
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 566/2014 bylo schváleno
Starosta obce ukončil zasedaní v 18. 45 hodin

7

p. Svoboda …………………………………………
starosta obce

pí Gajdošová ………………………………………………
ověřovatel zápisu

pí Neumannová ……………………………………………..
ověřovatel zápisu
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Obec Lipová
okres Děčín

Usnesení
ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce projednalo následující program a přijalo níže uvedená usnesení
Program:

1. Kontrola zápisu a usnesení
2. Závěrečný účet obce rok 2013
3. Schválení účetní závěrky Obce Lipová za rok 2013
4. Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Lipová za rok 2013
5. Pozemky
6. Různé
• Žádost o finanční příspěvek – Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR
• Žádost o schválení průjezdu cyklistického závodu obcí – TOUR DE ZELEŇÁK 2014
• Závěrečná zpráva – Rekonstrukce Zámeckého rybníka
• Zvony – kostel sv. Šimona a Judy
• Nájemní smlouva – bezdrátové připojení k síti internet
• Kontrolní výbor – výsledek kontroly
• Revokace usnesení č. 511/2014
• Cenová nabídka – p. Jára
• Cenová nabídka 3L studio
• Cenová nabídka – 3L studio
• Informace – silnice Sohland
• Žádost na byt
• Plná moc - ČOV

pro předložený program hlasovali:
pro: p. Svoboda, p. Žák, Ing. Hentschel, , pí. Neumannová, p. Šeda, pí Gajdošová
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 543/2014 – bylo schváleno
Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu pí Gajdošovou, pí Neumannovou, zapisovatele pí Žákovou
Hlasovali:
pro: p. Svoboda, p. Žák, pí. Neumannová, Ing. Hentschel, p. Šeda, pí Gajdošová
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 544/2014 – bylo schváleno
Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 40. zasedání Zastupitelstva obce,
splněna jsou usnesení č.540-542/2014
Hlasovali:
pro: p. Svoboda, p. Žák, Ing. Hentschel, pí Gajdošová, pí Neumannová, p. Šeda
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 545/2014 – bylo schváleno
Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet obce za rok 2013
Hlasovali:
pro: p. Svoboda, p. Žák, pí Gajdošvá, pí Neumannová, p. Šeda, Ing. Hentschel
1

proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 546/2014 – bylo schváleno
Zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku Obce Lipová za rok 2013
Hlasovali:
pro: p. Svoboda, p. Žák, pí Gajdošová, pí Neumannová, p. Šeda, Ing. Hentschel
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 547/2014 – bylo schváleno
Zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Lipová za rok 2013
Hlasovali:
pro: p. Svoboda, p. Žák, pí Gajdošová, pí Neumannová, p. Šeda, Ing. Hentschel
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 548/2014 – bylo schváleno
Zastupitelstvo obce schválilo pronájem pozemků. p.p.č. 6/3 o výměře 31569 m2, p.p.č. 240/13 o výměře
52791 m2, p.p.č. 240/14 o výměře 9 308 m2,p.p.č. 238/18 o výměře 27448 m2,p.p.č. 238/1 o výměře 24028
m2, p.p.č. 340 o výměře 1603 m2,p.p.č. 238/6 o výměře 2249 m2, p.p.č. 198/7 o výměře 270 m2, p.p.č.
100/7 o výměře 566 m2, p.p.č 328 o výměře 661 m2, p.p.č. 335/2 o výměře 1277 m2, p.p.č. 330 o výměře
961 m2, p.p.č. 100/3 o výměře 206 m2,p.p.č. 322/7 o výměře 803 m2,p.p.č. 234/2 o výměře 547 m2,p.p.č.
304 o výměře 1024 m2 v k.ú. Lipová u Šluknova a Lipová Liščí firmě Zemspol s.r.o., Brtnická 595, 407 78
Velký Šenov, za podmínek: výměra celkem 266059 m2, pachtovné činí 1500,-Kč ha/hospodářský rok –
cekem tedy 39 909,-Kč za rok.
výsledek hlasování:
pro: p. Svoboda, p. Žák, Ing. Hentschel, pí Gajdošová, pí Neumannová, p. Šeda
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 549/2014 – bylo schváleno
Zastupitelstvo obce rozhodlo o uzavření nájemní smlouvy s panem Jiřím Bryndou, Lipová čp. 381 na
pozemky p.p.č. 194 o výměře 1 302 m2, p.p.č. 200/1 o výměře 646 m2 v k.ú. Lipová u Šluknova za
podmínek: nájemní smlouva bude uzavřena na dva roky s platností od 1. 8. 2014, pozemky jsou určeny na
stavbu rodinného domu, prodej bude uskutečněn před kolaudací. Se žadatelem bude uzavřena i smlouva o
budoucí kupní smlouvě
výsledek hlasování:
pro: p. Svoboda, p. Žák, pí Gajdošová, pí Neumannová, Ing. Hentschel
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 550/2014 – bylo schváleno
Zastupitelstvo obce rozhodlo o prodeji pozemku p.p.č. 1714/3 o výměře 29 m2 v k.ú. Lipová u Šluknova
manželům Černým, Chaberská 87, Zdiby 250 66 za podmínek: kupní cena ve výši 290,-Kč bude uhrazena
před podpisem smlouvy, náklady spojené s převodem hradí kupující
výsledek hlasování:
pro: p. Svoboda, p. Žák, Ing. Hentschel, pí Gajdošová, pí Neumannová
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 551/2014 – bylo schváleno
Zastupitelstvo obce rozhodlo o prodeji pozemku p.p.č. 177/2 o výměře 1647 m2 v k.ú.. Lipová u Šluknova
občanskému sdružení Via Tempora Nova, Václavská 1526, 252 63 Roztoky u Prahy za podmínek: kupní
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cena ve výši 19 764,-Kč bude uhrazena před podpisem smlouvy, náklady spojené s převodem hradí kupující
Hlasovali:
pro: p. Svoboda, p. Žák, pí Gajdošová, pí Neumannová, p. Šeda, Ing. Hentschel
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 552/2014 – bylo schváleno
Zastupitelstvo obce rozhodlo o nákupu pozemků p.p.č. 177/3 o výměře 327 m2 a p.p.č. 554/4 o výměře
1375m2 v k.ú. Lipová u Šluknova od občanského sdružení Via Tempora Nova, Václavská 1526, 252 63
Roztoky u Prahy za podmínek: cena ve výši 20 424,-Kč bude uhrazena před podpisem smlouvy, náklady
spojené s převodem hradí kupující
Hlasovali:
pro: p. Svoboda, p. Žák, pí Gajdošová, pí Neumannová, p. Šeda, Ing. Hentschel
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 553/2014 – nebylo schváleno
Zastupitelstvo obce zveřejňuje záměr prodeje pozemku p.p.č. 178 o výměře 732 m2 v k.ú. Liščí
Hlasovali:
pro: Ing. Hentschel
proti: pí Gajdošová, p. Svoboda, p. Šeda
zdržel se: pí Neumannová, p. Žák
Usnesení č. 554/2014 – bylo schváleno
Zastupitelstvo obce zveřejňuje záměr prodeje části pozemku p.p.č 1714/10 v k.ú. Lipová u Šluknova, za
podmínek: pozemek bude geometricky zaměřen a bude zachována 2 m široká cesta k mostku
Hlasovali:
pro: Ing. Hentschel, pí Gajdošová, p. Svoboda, p. Šeda, pí Neumannová, p. Žák
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 555/2014 – bylo schváleno
Zastupitelstvo obce zveřejňuje záměr prodeje pozemků p.p.č. 178 o výměře dle geometrického zaměření
rozdělení pozemku s místní komunikací č. 320 m2 a p.p.č. 348 o výměře 278 m2 v k.ú. Liščí za podmínek:
na pozemku vznikne miniarboretum. Pozemek bude volně přístupný pro návštěvníky miniarboreta
Hlasovali:
pro: p. Svoboda, p. Žák, pí Gajdošová, pí Neumannová, p. Šeda
proti: 0
zdržel se: Ing. Hentschel
Usnesení č. 556/2014 – nebylo schváleno
Zastupitelstvo obce schválilo žádost o finanční příspěvek v libovolné výši od Asociace rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., Klub Radost, Wolkerova 22, 796 01 Prostějov na pobyt v lesích
Kokořínska pod názvem „Mělnicko“
Hlasovali:
pro: 0
proti: p. Svoboda, p. Žák, pí Gajdošová, pí Neumannová, p. Šeda, Ing. Hentschel
zdržel se: 0
Usnesení č. 557/2014 – bylo schváleno
Zastupitelstvo obce schválilo žádost o průjezd cyklistického závodu TOUR DE ZELEŇÁK 2014 obcí
Lipová v sobotu 6. září 2014 od Tělovýchovné jednoty Rumburk – oddíl cyklistiky, Vodní 248, 408 01
Hlasovali:
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pro: p. Svoboda, p. Žák, pí Gajdošová, pí Neumannová, p. Šeda, Ing. Hentschel
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 558/2014 – nebylo schváleno
Zastupitelstvo obce schválilo žádost o finanční příspěvek, nebo věcný dar pro cyklistický závod TOUR DE
ZELEŇÁK 2014 konané v sobotu 6. září 2014 od Tělovýchovné jednoty Rumburk – oddíl cyklistiky, Vodní
248, 408 01
Hlasovali:
pro: 0
proti: p. Svoboda, p. Žák, pí Gajdošová, pí Neumannová, p. Šeda, Ing. Hentschel
zdržel se: 0
Usnesení č. 559/2014 – bylo schváleno
Zastupitelstvo obce schválilo Závěrečné vyhodnocení akce od Státního fondu životního prostředí ČR na akci
„Rekonstrukce Zámeckého rybníka Lipová u Šluknova
Hlasovali:
pro: p. Svoboda, p. Žák, pí Gajdošová, pí Neumannová, p. Šeda, Ing. Hentschel
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 560/2014 – bylo schváleno
Zastupitelstvo obce schválilo nájemní smlouvu s firmou Internethome, s.r.o. Za Brumlovkou 266/2, Praha 4Michle, na pronájem části střechy budovy OÚ čp. 422 ke zřízení služby bezdrátového připojení internetu
koncových účastníků
Hlasovali:
pro: p. Svoboda, p. Žák, pí Gajdošová, pí Neumannová, p. Šeda, Ing. Hentschel
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 561/2014 – bylo schváleno
Zastupitelstvo obce schválilo revokaci usnesení č. 511/2014 ze dne 5. 5. 2014 na koupi pozemků od manželů
Hulínových z důvodu prodeje pozemků jinému zájemci
Hlasovali:
pro: p. Svoboda, p. Žák, pí Gajdošová, p. Šeda
proti: 0
zdržel se: Ing. Hentschel
Usnesení č. 562/2014 – bylo schváleno
Zastupitelstvo obce schválilo cenovou nabídku na zajištění Autorského dozoru na provedení stavebních
úprav stávajícího kostela sv. Šimona a Judy od Ing. Václava Járy, Husova 2075, 407 47 Varnsdorf za cenu
45 000,-Kč bez DPH a pověřilo starostu podpisem smlouvy
Hlasovali:
pro: p. Svoboda, p. Žák, pí Gajdošová, p. Šeda, Ing. Hentschel
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 563/2014 – bylo schváleno
Zastupitelstvo obce schválilo cenovou nabídku na technické a ekonomické poradenství k poskytnuté dotaci
z ROP SZ projekt „Rekonstrukce kostela sv. Šimona a Judy v Lipové“ v rozsahu 250 hodin, 500,-Kč/1 bez
DPH od firmy 3L studio, Jiřího z Poděbrad 1435, 470 01 Česká Lípa a pověřilo starostu podpisem smlouvy
Hlasovali:
pro: p. Svoboda, p. Žák, pí Gajdošová, p. Šeda, Ing. Hentschel
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proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 564/2014 – bylo schváleno
Zastupitelstvo obce schválilo cenovou nabídku na zajištění technického dozoru investora při realizaci
projektu „Rekonstrukce kostela sv. Šimona a Judy v Lipové“ za cenu 101 000,-bez DPH od firmy 3L studio,
Jiřího z Poděbrad 1435, 470 01 Česká Lípa a pověřilo starostu podpisem smlouvy
Hlasovali:
pro: p. Svoboda, p. Žák, pí Gajdošová, p. Šeda, Ing. Hentschel
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 565/2014 – bylo schváleno
Zastupitelstvo obce schválilo žádost pí Alexandry Palinkášové na uzavření nájemní smlouvy v bytě č. 13.
ulice Mlýnská čp. 167.
Hlasovali:
pro: p. Svoboda, p. Žák, pí Gajdošová, p. Šeda, Ing. Hentschel
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 566/2014 – bylo schváleno
Zastupitelstvo obce souhlasí s podepsáním plné moci při zastupování akcionářů ČOV Vilémov
Hlasovali:
pro: p. Svoboda, p. Žák, pí Gajdošová, p. Šeda, Ing. Hentschel
proti: 0
zdržel se: 0

…………………………….
Pavel Svoboda
starosta obce

vyvěšeno:
sejmuto:

……………………………
František Žák
místostarosta obce

25. června 2014
11. července 2014
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