
Zápis 
z 19. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 20. června 2016 
od 15.00 hodin v podstávkovém domě čp. 422. 

starosta obce řádně svolal zasedání Zastupitelstva obce a konstatoval, že je schopné se usnášet a 
předložil program zasedání. 

Přítomni dle prezenční listiny: 

Omluveni: 

Program: 

1) Kontrola zápisu a usnesení 
2) Závěrečný účet Obce Lipová za rok 2015 
3) Účetní závěrka Obce Lipová za rok 2015 
4) Cenová nabídka na plastová okna - obecní dům čp. 167 
5) Cenová nabídka - sakrální památky 
6) ZŠ a MŠ Lipová 
7) Pozemky 
8) Různé 

Doplnění programu: 

pro předložený program hlasovali: 
pro: p. Svoboda, p Žák, p. Klinger, pí Hoštičková, p. Šeda, p. Staník, pí Podracká 
proti: 0 
zdržel se: 0 

Určení ověřovatelů zápisu 

p. Svoboda navrhl ověřovatele zápisu p. Staníka a p. Klingera, zapisovatelem pí Svobodovou 
Návrh usnesení: 
-Zastupitelstvo obce Lipová určuje ověřovatele zápisu p. Staníka a p. Klingera, zapisovatelem pí 
Svobodovou 
Výsledek hlasování: 
pro: p. Svoboda, p Žák, p. Klinger, pí Hoštičková, p. Šeda, pí Podracká, p. Staník 
proti: 0 
zdržel se: 0 
Usnesení č. 221/2016 bylo schváleno 

1) Kontrola zápisu a usnesení 

p. Svoboda předložil ke kontrole zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce, dokumenty byly ověřeny 
bez připomínek, jsou k nahlédnutí v průběhu zasedání a jsou zveřejněny na úřední desce. 
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Návrh usnesení: 
-Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 18. zasedání 
Zastupitelstva obce, splněna jsou usnesení: č. 209/2016 - 220/2016 
nesplněna jsou tato usnesení: / 
Výsledek hlasování: 
pro: p. Svoboda, p Žák, Klinger, Mgr. Hoštičková, p. Šeda, pí Podracká, p. Staník 
proti: 0 
zdržel se: 0 
Usnesení č. 222/2016 bylo schváleno 

2) Závěrečný účet Obce Lipová za rok 2015 

p. Svoboda předložil ke schválení Závěrečný účet Obce Lipová za rok 2015 a předal slovo 
sl. Petrouškové 
sl. Petroušková podala podrobné informace k Závěrečnému účtu Obce Lipová za rok 2015 
příloha č. 1 
Návrh usnesení: 
-Zastupitelstvo obce schválilo Závěrečný účet Obce Lipová za rok 2015 a souhlasí s celoročním 
hospodařením s výhradami 
příloha č. 1 
Výsledek hlasování: 
pro: p. Svoboda, p Žák, pí Hoštičková, pí Podracká, p. Šeda, p. Klinger, p. Staník 
proti: 0 
zdržel se: 0 
Usnesení č. 223/2016 bylo schváleno 

3) Účetní závěrka Obce Lipová 

p. Svoboda předložil ke schválení účetní závěrku Obce Lipová za rok 2015 a předal slovo 
sl. Petrouškové 
sl. Petroušková podala podrobné informace k účetní závěrce Obce Lipová za rok 2015 
příloha č. 2 
Návrh usnesení: 
-Zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku Obce Lipová za rok 2015 
příloha č. 2 
Výsledek hlasování: 
pro: p. Svoboda, p Žák, p. Klinger, pí Hoštičková, pí Podracká, p. Šeda, p. Staník 
proti: 0 
zdržel se: 0 
Usnesení č. 224/2016 bylo schváleno 

4) Cenová nabídka na plastová okna - obecní dům čp. 167 

p. Svoboda předložil ke schválení nejvýhodnější cenovou nabídku ze tří, na zhotovení a montáž 
plastových oken do poloviny obecního domu, Mlýnská 167 od firmy Samat, spol. s.r.o., Nádražní 
259, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou za cenu celkem 321 895 Kč bez DPH 
příloha č. 3 
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Návrh usnesení: 
-Zastupitelstvo obce schválilo cenovou nabídku na zhotovení a montáž plastových oken do 
poloviny obecního domu, Mlýnská 167 od firmy Samat, spol. s.r.o., Nádražní 259, 407 56 Jiřetín pod 
Jedlovou za cenu celkem 321 895 Kč bez DPH a pověřilo starostu podpisem smlouvy 
příloha č. 3 
Výsledek hlasování: 
pro: p. Svoboda, p Žák, p. Klinger, pí Hoštičková, pí Podracká, p. Šeda, p. Staník 
proti: 0 
zdržel se: 0 
Usnesení č. 225/2016 bylo schváleno 

5) Cenová nabídka - sakrální památky 

p. Svoboda předložil ke schválení cenovou nabídku od firmy 3L studio s.r.o., Jiřího z Poděbrad 1435, 
470 01 Česká Lípa, na zhotovení výběrového řízení a řízení projektu během a dokončení realizace 
projektu „ Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny v obci Lipová a Údržba a 
obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny v obci Lipová-Liščí" spolufinancovaného 
prostřednictvím Ministerstva zemědělství ČR, za cenu 30 000,-Kč bez DPH 
příloha č. 4 
Návrh usnesení: 
-Zastupitelstvo obce schválilo cenovou nabídku od firmy 3L studio s.r.o., Jiřího z Poděbrad 1435,470 
01 Česká Lípa, na zhotovení výběrového řízení a řízení projektu během a dokončení realizace 
projektu „ Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny v obci Lipová a Údržba a 
obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny v obci Lipová-Liščí" spolufinancovaného 
prostřednictvím Ministerstva zemědělství ČR, za cenu 30 000,-Kč bez DPH a pověřilo starostu 
podpisem smlouvy 
příloha č. 4 
Výsledek hlasování: 
pro: p. Svoboda, p Žák, p. Klinger, pí Hoštičková, pí Podracká, p. Šeda, p. Staník 
proti: 0 
zdržel se: 0 
Usnesení č. 226/2016 bylo schváleno 

6) ZŠ a MŠ Lipová, příspěvková organizace Obce Lipová 

p. Svoboda předložil ke schválení žádosti ZŠ a MŠ Lipová, příspěvková organizace obce Lipová o : 
• navýšení kapacity a zajištění odpovídajících prostor pro školní družinu 
• zajištění odpovídajících prostor pro zaměstnance ZŠ a MŠ Lipová 

příloha č. 5 
Návrh usnesení: 
-Zastupitelstvo obce schválilo navýšení kapacity ZŠ a MŠ Lipová, příspěvková organizace Obce 
Lipová, Zastupitelstvo obce bude pracovat a hledat odpovídající prostor pro školní družinu a zajištění 
odpovídajících prostor pro zaměstnance ZŠ a M Š Lipová 
příloha č. 5 
Výsledek hlasování: 
pro: p. Svoboda, p Žák, p. Klinger, pí Hoštičková, pí Podracká, p. Šeda, p. Staník 
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proti: 0 
zdržel se: 0 
Usnesení č. 227/2016 bylo schváleno 

7) Pozemky 

p. Svoboda předložil ke schválení žádost pana Jaroslava Motyčky, Mírové nám. 342, 407 78 Velký 
Šenov o pronájem pozemku p. p. č. 1704/2 o výměře 109 m2, druh pozemku trvalý travní porost a 
st. p. č. 410 o výměře 17 m2, druh pozemku zastavěná plocha, nádvoří v k.ú. Lipová u Šluknova, na 
LV 263 vedeném katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk za účelem 
vybudování zahrádky se zahradním domkem a posezením 
Návrh usnesení: 
-Zastupitelstvo obce zveřejňuje záměr pronájmu pozemku p. p. č. 1704/2 o výměře 109 m2, druh 
pozemku trvalý travní porost a s t. p. č. 410 o výměře 17 m2, druh pozemku zastavěná plocha, 
nádvoří v k.ú. Lipová u Šluknova, na LV 263 vedeném katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Rumburk 
Výsledek hlasování: 
pro: p. Svoboda, p Žák, p. Klinger, pí Hoštičková, pí Podracká, p. Šeda, p. Staník 
proti: 0 
zdržel se: 0 
Usnesení č. 228/2016 bylo schváleno 

p. Svoboda předložil ke schválení žádost pana Miloše Vyskočila, Dr. M. Horákové 767, Šluknov na 
prodej pozemků p.p.č 3/5 o výměře 768 m2 a p .p.č. 3/6 o celkové výměře 280 m2 v k.ú. Lipová 
Liščí, druh pozemků ostatní plocha, na LV 263 vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Rumburk, z důvodu zkulturnění nevyužívaných pozemků v odlehlé části 
obce, které přímo sousedí s pozemky p. Vyskočila 
Návrh usnesení: 
-Zastupitelstvo obce rozhodlo o prodeji pozemků p.p.č 3/5 o celkové výměře 768 m2 a p.p.č. 3/6 o 
celkové výměře 280 m2 v k. ú. Lipová Liščí, druh pozemků ostatní plocha, na LV 263 vedeném 
Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, z důvodu zkulturnění 
nevyužívaných pozemků v odlehlé části obce panu Milošovi Vyskočilovi, Dr. M. Horákové 767, 
Šluknov za cenu: 10 480 Kč cena za pozemky, náklady spojené s prodejem hradí kupující (právní 
služby, návrh na vklad na KN), za podmínek: vzrostlé stromy na pozemku v hodnotě 6 000,-
(odhadní cena) se připočítá k ceně za pozemek, dále bude umožněn přístup k Schiktanzově kříži, 
který bude přemístěn a zrekonstruován na náklady obce na p.p.č. 3/4, kde zůstane zpřístupněn 
veřejnosti 
Výsledek hlasování: 
pro: p. Svoboda, p Žák, p. Klinger, pí Hoštičková, pí Podracká, p. Šeda, p. Staník 
proti: 0 
zdržel se: 0 
Usnesení č. 229/2016 bylo schváleno 

p. Svoboda předložil ke schválení žádost pana Jiřího Kramera, 407 81 Lipová 263 o prodej 
pozemku p.p.č 649/2 o výměře 456 m2 včetně věcného břemene zřizování a provozování vedení, 
p.p.č. 653/1 včetně věcného břemene zřizování a provozování vedení o celkové výměře 976 m2 a 
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m2 a p.p.č. 651/1 o celkové výměře 1033 m2 v k.ú. Lipová u Šluknova, druh pozemků trvalý travní 
porost, na LV 263 vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, 
z důvodu vlastnictví sousedících pozemků s nemovitostí p. Kramera, pozemky by zůstaly jako 
zatravněná plocha 
Návrh usnesení: 
-Zastupitelstvo obce zveřejňuje záměr prodeje pozemku p.p.č 649/2 o výměře 456 m2 včetně 
věcného břemene zřizování a provozování vedení, části pozemku p.p.č. 653/1 o celkové výměře 
976 m2 včetně věcného břemene zřizování a provozování sítí a p.p.č. 651/1 o celkové výměře 1033 
m2 v k.ú. Lipová u Šluknova, druh pozemků trvalý travní porost, na LV 263 vedeném Katastrálním 
úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, pozemky budou geodeticky zaměřeny 
dle návrhu Zastupitelstva obce, kde dojde k zarovnání pozemků 
Výsledek hlasování: 
pro: p. Svoboda, p Žák, p. Klinger, pí Hoštičková, pí Podracká, p. Šeda, p. Staník 
proti: 0 
zdržel se: 0 
Usnesení č. 230/2016 bylo schváleno 

p. Svoboda předložil ke schválení žádost Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 
Chomutov o převod pozemků p.p.č 1717/2, p.p.č. 1717/3, 1717/4, p.p.č. 1717/5, 1718/2 a 1884/13 
v k.ú. Lipová u Šluknova, na LV 263 vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální 
pracoviště Rumburk-které vznikly geometrickým zaměřením p.p.č. 1717 o celkové výměře 4082 
m2, p.p.č. 1718 o celkové výměře 106 m2 a p.p.č. 1884/9 o celkové výměře 11 m2, výměry 
pozemků a druhy pozemků dle přílohy, s p rávem hospodařit pro Povodí Ohře, státní podnik za 
cenu stanovenou platným znaleckým posudkem 
příloha č. 6 
Návrh usnesení: 
-Zastupitelstvo zveřejňuje záměr prodeje pozemků p.p.č 1717/2, p.p.č. 1717/3, 1717/4, p.p.č. 
1717/5, 1718/2 a 1884/13 v k.ú. Lipová u Šluknova, na LV 263 vedeném Katastrálním úřadem pro 
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk-které vznikly geometrickým zaměřením p.p.č. 1717 o 
celkové výměře 4082 m,2, p.p.č. 1718 o celkové výměře 106 m2 a p.p.č. 1884/9 o celkové výměře 
11 m2, výměry pozemků a druhy pozemků dle přílohy 
příloha č. 6 
Výsledek hlasování: 
pro: p. Svoboda, p Žák, p. Klinger, pí Hoštičková, pí Podracká, p. Šeda, p. Staník 
proti: 0 
zdržel se: 0 
Usnesení č. 231/2016 bylo schváleno 

p. Svoboda předložil ke schválení žádost spolku Via Tempora Nova z. s., V M oravce 15, 273 42 
Stehelčeves na prodej pozemku pozemků p.p.č 1780/2 o celkové výměře 599 m2 a p.p.č. 564/2, o 
celkové výměře 2 085 m2, druh pozemků ostatní plocha v k.ú. Lipová u Šluknova, na LV 263 
vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, z důvodu: 
pozemky jsou součástí zámeckého parku, budou zatravněny, udržovány a trvale přístupny 
veřejnosti 
Návrh usnesení: 
-Zastupitelstvo zveřejňuje záměr prodeje pozemků p.p.č 1780/2 o celkové výměře 599 m2 a p.p.č. 
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564/2, o celkové výměře 2 085 m2, druh pozemků ostatní plocha v k.ú. Lipová u Šluknova, na LV 
263 vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk 
Výsledek hlasování: 
pro: p. Svoboda, p Žák, p. Klinger, pí Hoštičková, pí Podracká, p. Šeda, p. Staník 
proti: 0 
zdržel se: 0 
Usnesení č. 232/2016 bylo schváleno 

p. Svoboda předložil ke schválení Dodatek k Pachtovní smlouvě ze dne 10. 2. 2015 s firmou Zemspol 
s.r.o., Brtnická 595, 407 78 Velký Šenova dodatkem nejsou dotčena smluvní ujednání výše uvedené 
Pachtovní smlouvy, předmětem je souhlas Propachtovatele s podpachtem, propachtovatel souhlasí 
s podpachtem pozemků uvedených v příloze tohoto dodatku Společnosti Šenovská zemědělská, 
s.r.o. se sídlem Brtnická 595, 407 78 Velký Šenov 
Příloha č. 1 
Návrh usnesení: 
-Zastupitelstvo obce schválilo Dodatek k Pachtovní smlouvě ze dne 10. 2. 2015 s fi rmou Zemspol 
s.r.o., Brtnická 595, 407 78 Velký Šenov, dodatkem nejsou dotčena smluvní ujednání výše uvedené 
Pachtovní smlouvy, předmětem je souhlas propachtovatele s podpachtem, propachtovatel souhlasí 
s podpachtem pozemků uvedených v příloze tohoto dodatku Společnosti Šenovská zemědělská, 
s.r.o. se sídlem Brtnická 595, 407 78 Velký Šenov 
Příloha č. 1 
Výsledek hlasování: 
pro: p. Svoboda, p Žák, p. Klinger, pí Hoštičková, pí Podracká, p. Šeda, p. Staník 
proti: 0 
zdržel se: 0 
Usnesení č. 233/2016 bylo schváleno 
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Obec Lipová 
okres Děčín 

Usnesení 
z 19. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 20. června 2016 od 15.00 hodin 
v podstávkovém domě čp. 424 

Zastupitelstvo obce projednalo následující program a přijalo níže uvedená usnesení 

Program: 

1) Kontrola zápisu a usnesení 
2) Závěrečný účet Obce Lipová za rok 2015 
3) Účetní závěrka Obce Lipová za rok 2015 
4) Cenová nabídka na plastová okna - obecní dům čp. 167 
5) Cenová nabídka - sakrální památky 
6) ZŠ a MŠ Lipová 
7) Pozemky 
8) Různé 

pro předložený program hlasovali: 
pro: p. Svoboda, p. Žák, p. Klinger, pí Hoštičková, p. Šeda, p. Staník, pí Podracká 
proti: 0 
zdržel se: 0 

Usnesení č. 221/2016 - bylo schváleno 
Zastupitelstvo obce Lipová určuje ověřovatele zápisu p. Staníka a p. Klingera, zapisovatelem 
pí Svobodovou 
Hlasovali: 
pro: p. Svoboda, p. Žák, p. Klinger, pí Hoštičková, p. Šeda, pí Podracká, p. Staník 
proti: 0 
zdržel se: 0 

Usnesení č. 222/2016 - bylo schváleno 
Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 18. zasedání 
Zastupitelstva obce, splněna jsou usnesení: č. 209/2016 - 220/2016 
nesplněna jsou tato usnesení: / 
Hlasovali: 
pro: p. Svoboda, p. Žák, p. Klinger, pí Hoštičková, p. Šeda, pí Podracká, p Staník 
proti: 0 
zdržel se: 0 

Usnesení č. 223/2016 - bylo schváleno 
Zastupitelstvo obce schválilo Závěrečný účet Obce Lipová za rok 2015 a souhlasí s ce loročním 
hospodařením s výhradami 
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příloha č. 1 
Hlasovali: 
pro: p. Svoboda, p. Žák, p. Klinger, pí Hoštičková, pí Podracká, p. Šeda, p. Staník 
proti: 0 
zdržel se: 0 

Usnesení č. 224/2016 - bylo schváleno 
Zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku Obce Lipová za rok 2015 
příloha č. 2 
Hlasovali: 
pro: p. Svoboda, p. Žák, p. Šeda, pí Hoštičková, pí Podracká, p. Klinger, p. Staník 
proti: 0 
zdržel se: 0 

Usnesení č. 225/2016 - bylo schváleno 
Zastupitelstvo obce schválilo cenovou nabídku na zhotovení a montáž plastových oken do 
poloviny obecního domu, Mlýnská 167 od firmy Samat, spol. s.r.o., Nádražní 259, 407 56 Jiřetín pod 
Jedlovou za cenu celkem 321 895 Kč bez DPH a pověřilo starostu podpisem smlouvy 
příloha č. 3 
Hlasovali: 
pro: p. Svoboda, p Žák, p. Klinger, pí Hoštičková, pí Podracká, p. Šeda, p. Staník 
proti: 0 
zdržel se: 0 

Usnesení č. 226/2016 - bylo schváleno 
Zastupitelstvo obce schválilo cenovou nabídku od firmy 3L studio s.r.o., Jiřího z Poděbrad 1435, 
470 01 Česká Lípa, na zhotovení výběrového řízení a řízení projektu během a dokončení realizace 
projektu „ Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny v obci Lipová a Údržba a 
obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny v obci Lipová-Liščí" spolufinancovaného 
prostřednictvím Ministerstva zemědělství ČR, za cenu 30 000,-Kč bez DPH a pověřilo starostu 
podpisem smlouvy 
příloha č. 4 
Hlasovali: 
pro: p. Svoboda, p Žák, p. Klinger, pí Hoštičková, pí Podracká, p. Staník, p. Šeda 
proti: 0 
zdržel se: 0 

Usnesení č. 227/2016 - bylo schváleno 
Zastupitelstvo obce schválilo navýšení kapacity ZŠ a MŠ Lipová, příspěvková organizace Obce Lipová, 
Zastupitelstvo obce bude pracovat a hledat odpovídající prostor pro školní družinu a zajištění 
odpovídajících prostor pro zaměstnance ZŠ a M Š Lipová 
příloha č. 5 
Hlasovali: 
pro: p. Svoboda, p Žák, p. Klinger, pí Hoštičková, pí Podracká, p. Šeda,p. Staník 
proti: 0 
zdržel se: 0 
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Usnesení č. 228/2016 - bylo schváleno 
Zastupitelstvo obce zveřejňuje záměr pronájmu pozemku p. p. č. 1704/2 o výměře 109 m2, druh 
pozemku trvalý travní porost a st. p. č. 410 o výměře 17 m2, druh pozemku zastavěná plocha, 
nádvoří v k.ú. Lipová u Šluknova, na LV 263 vedeném katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Rumburk 
Hlasovali: 
pro: p. Svoboda, p Žák, p. Klinger, pí Hoštičková, pí Podracká, p. Šeda, p. Staník 
proti: 0 
zdržel se: 0 

Usnesení č. 229/2016 - bylo schváleno 
Zastupitelstvo obce rozhodlo o prodeji pozemků p.p.č 3/5 o celkové výměře 768 m2 a p.p.č. 3/6 o 
celkové výměře 280 m2 v k. ú. Lipová Liščí, druh pozemků ostatní plocha, na LV 263 vedeném 
Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, z důvodu zkulturnění 
nevyužívaných pozemků v odlehlé části obce panu Milošovi Vyskočilovi, Dr. M. Horákové 767, 
Šluknov za cenu: 10 480 Kč cena za pozemky, náklady spojené s prodejem hradí kupující (právní 
služby, návrh na vklad na KN), za podmínek: vzrostlé stromy na pozemku v hodnotě 6 000,-
(odhadní cena) se připočítá k ceně za pozemek, dále bude umožněn přístup k Schiktanzově kříži, 
který bude přemístěn a zrekonstruován na náklady obce na p.p.č. 3/4, kde zůstane zpřístupněn 
veřejnosti 
Hlasovali: 
pro: p. Svoboda, p Žák, p. Klinger, pí. Hoštičková, pí Podracká, p. Šeda, p. Staník 
proti: 0 
zdržel se: 0 

Usnesení č. 230/2016 - bylo schváleno 
Zastupitelstvo obce zveřejňuje záměr prodeje pozemku p.p.č 649/2 o výměře 456 m2 včetně 
věcného břemene zřizování a provozování vedení, části pozemku p.p.č. 653/1 o celkové výměře 
976 m2 včetně věcného břemene zřizování a provozování sítí a p.p.č. 651/1 o celkové výměře 1033 
m2 v k.ú. Lipová u Šluknova, druh pozemků trvalý travní porost, na LV 263 vedeném Katastrálním 
úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, pozemky budou geodeticky zaměřeny 
dle návrhu Zastupitelstva obce, kde dojde k zarovnání pozemků 
Hlasovali: 
pro: 0 
proti: p. Svoboda, p Žák, p. Klinger, pí Hoštičková, pí Podracká, p. Šeda, p. Staník 
zdržel se: 0 

Usnesení č. 231/2016 - bylo schváleno 
Zastupitelstvo zveřejňuje záměr prodeje pozemků p.p.č 1717/2, p.p.č. 1717/3, 1717/4, p.p.č. 
1717/5, 1718/2 a 1884/13 v k.ú. Lipová u Šluknova, na LV 263 vedeném Katastrálním úřadem pro 
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk-které vznikly geometrickým zaměřením p.p.č. 1717 o 
celkové výměře 4082 m,2, p.p.č. 1718 o celkové výměře 106 m2 a p.p.č. 1884/9 o celkové výměře 
11 m2, výměry pozemků a druhy pozemků dle přílohy 
příloha č. 6 
Hlasovali: 
pro: p. Svoboda, p Žák, p. Klinger, pí Hoštičková, pí Podracká, p. Šeda, p. Staník 
proti: 0 
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zdržel se: O 

Usnesení č. 232/2016 - bylo schváleno 
Zastupitelstvo zveřejňuje záměr prodeje pozemků p.p.č 1780/2 o celkové výměře 599 m2 a p.p.č. 
564/2, o celkové výměře 2 085 m2, druh pozemků ostatní plocha v k.ú. Lipová u Šluknova, na LV 
263 vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk 
Hlasovali: 
pro: p. Svoboda, p Žák, p. Klinger, pí Hoštičková, pí Podracká, p. Šeda, p. Staník 
proti: 0 
zdržel se: 0 

Usnesení č. 233/2016 - bylo schváleno 
Zastupitelstvo obce schválilo Dodatek k Pachtovní smlouvě ze dne 10. 2. 2015 s firmou Zemspol 
s.r.o., Brtnická 595, 407 78 Velký Šenov, dodatkem nejsou dotčena smluvní ujednání výše uvedené 
Pachtovní smlouvy, předmětem je souhlas propachtovatele s podpachtem, propachtovatel souhlasí 
s podpachtem pozemků uvedených v příloze tohoto dodatku Společnosti Šenovská zemědělská, 
s.r.o. se sídlem Brtnická 595, 407 78 Velký Šenov 
Příloha č. 7 
Hlasovali: 
pro: p. Svoboda, p Žák, p. Klinger, pí Hoštičková, pí Podracká, p. Šeda, p. Staník 
proti: 0 
zdržel se: 0 

starosta obce místostarosta obce 

vyvěšeno: 30. června 2016 
sejmuto: 16. července 2016 
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