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Obec Lipová 
okres Děčín 
 

USNESENÍ - ANONYMIZOVANÉ 
 

ze 32. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 14. 12. 2021 od 15.00 hodin  
v zasedací místnosti Obecního úřadu č.p. 422. 

 
Zastupitelstvo obce projednalo následující program a přijalo níže uvedená usnesení. 
 
Program: 

1� Kontrola zápisu a usnesení 
2� Rozpočtové opatření obce Lipová na rok 2021 

3� Rozpočet obce Lipová na rok 2022 

4� Žádost o uzavření smlouvy budoucí – ČEZ Distribuce 
5� Dodatek ke smlouvě – Marius Pedersen a.s. 

6� Žádost o finanční příspěvek – Centrum Lira, z.ú. 
7� Diskuse 

 
 

Doplnění programu: 
 Domov důchodců Lipová, příspěvková organizace obce Lipová 
 Dodatek ke smlouvě, smlouva – Konica Minolta 

 Pacht rybníků v majetku obce 
 

pro předložený program hlasovali: 
pro: p. Svoboda, p. Staník, p. Šeda, pí Hoštičková, p. Brynda, p. Štandera 
 
proti: 0 
zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 578/2021 – bylo schváleno 
Zastupitelstvo obce Lipová schválilo ověřovatele zápisu p. Štanderu a p. Bryndu, zapisovatelem pí 
Svobodovou. 
 

Hlasovali: 
pro: p. Svoboda, p. Staník, p. Šeda, pí Hoštičková, p. Brynda, p. Štandera 
proti: 0 
zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 579/2021 – bylo schváleno 
Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 30. zasedání Zastupitelstva 
obce. 
Splněna jsou usnesení:  č. 541/2021-563/2021, 566/2021, 572/2021-574/2021, 576/2021-577/2021. 
Nesplněna jsou usnesení:  č. 564/2021- prodej pozemku p. Mikuluvková, bude revokováno z důvodu 

nového geometrického plán 
č. 565/2021-prodej pozemku p. Hájek, bude revokováno z důvodu odstoupení 
žadatele  

    č. 566/2021-571/2021 pronájem a pachty pozemků – připravené k podpisu 
    č. 575/2021 Finanční příspěvek Spolek Nixdorf 
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Hlasovali: 
pro: p. Svoboda, p. Staník, p. Šeda, pí Hoštičková, p. Brynda, p. Štandera 
proti: 0 
zdržel se: 0 
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o Rozpočtovém opatření č. 9 obce Lipová pro rok 2021, které 
bylo provedeno na základě kompetencí starosty obce k provádění rozpočtových opatření. 
příloha č 1 
 
Usnesení č. 580/2021 - bylo schváleno 
Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočet obce Lipová na rok 2022 a závazné ukazatele. 

příloha č. 2 
 

Hlasovali: 
pro: p. Svoboda, p. Staník, p. Šeda, pí Hoštičková, p. Brynda, p. Štandera 
proti: p. Šeda 
zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 581/2021 - bylo schváleno 
Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 
stavby č. VB 9804/IV-12-4021072/DC s firmou ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 
874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035 na pozemku p.p.č. 1770 v k.ú. Lipová u Šluknova, za jednorázovou 
náhradu 2 000 Kč + DPH. 
-Zastupitelstvo obce pověřilo starostu podpisem smlouvy. 
 

Hlasovali: 
pro: p. Svoboda, p. Staník, p. Šeda, pí Hoštičková, p. Brynda, p. Štandera 
proti: 0 
zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 582/2021 - bylo schváleno 
Zastupitelstvo obce schválilo o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-4005065/VB/032 s firmou 
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035 na pozemku 
p.p.č. 148/1, p.p.č. 153, p.p.č. 154/1, p.p.č. 236, p.p.č. 236, p.p.č. 1387/23, p.p.č. 1387/24, p.p.č. 1394/1, p.p.č. 
1452, p.p.č. 1488, p.p.č. 1488, p.p.č. 1491/3. p.p.č. 1704/1, p.p.č. 1734, p.p.č. 1735, p.p.č. 1862/1, p.p.č. 
1862/2,p.p.č. 1862/4, p.p.č. 1863, p.p.č. 1864/1, p.p.č. 1864/2, p.p.č. 1864/3, p.p.č. 1868/1, p.p.č. 1893, p.p.č. 
1894, 1 v k.ú. Lipová u Šluknova, za jednorázovou náhradu 52 200 Kč + DPH. 
-Zastupitelstvo obce pověřilo starostu podpisem smlouvy. 
 

Hlasovali: 
pro: p. Svoboda, p. Staník, p. Šeda, pí Hoštičková, p. Brynda, p. Štandera 
proti: 0 
zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 583/2021 - bylo schváleno 
Zastupitelstvo obce schválilo Dodatek č. 31 ke smlouvě na zajištění sběru, svozu, využití a odstranění 
komunálního odpadu ze dne 8. 8. 2001 s firmou Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, Hradec Králové, IČ: 
42194920, dodatek upravuje Přílohu č. 1 Ceník služeb ke smlouvě, která byla provedena na základě článku V. 
Cena plnění, odst. 2. smlouvy. 
-Zastupitelstvo obce pověřilo starostu podpisem dodatku. 
 

Hlasovali: 
pro: p. Svoboda, p. Staník, p. Šeda, pí Hoštičková, p. Brynda, p. Štandera 
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proti: 0 
zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 584/2021 - bylo schváleno 
Zastupitelstvo obce rozhodlo o finančním příspěvku organizaci Centrum LIRA, z.ú., Matoušova 406, 460 07 

Liberec 7, na registrovanou sociální službu raná péče rodinám dětí s postižením ve výši 24 500 Kč na rok 

2022 �25% z celkových nákladů�. 

-Zastupitelstvo obce pověřilo starostu podpisem smlouvy. 
 

Hlasovali: 
pro: p. Svoboda, p. Staník, p. Šeda, pí Hoštičková, p. Brynda, p. Štandera  
proti: 0 
zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 585/2021 - bylo schváleno 
Zastupitelstvo obce schválilo Domovu důchodců Lipová, příspěvkové organizaci obce Lipová: 
Navýšení ceny za celodenní stravování pro klientky o 10 Kč os/den 
Rozpočtovou změnu č. 1 pro rok 2021 
 

Hlasovali: 
pro: p. Svoboda, p. Staník, p. Šeda, pí Hoštičková, p. Brynda, p. Štandera 
proti: 0 
zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 586/2021 - bylo schváleno 
Zastupitelstvo obce schválilo Dodatek ke smlouvě č. 12634490-12-2021-01 od firmy Konica Minolta 
Business Solution Czech, spol. s r.o., Žarošická 13, 628 00 Brno, IČ: 00176150. Dodatek upravuje článek číslo 
III. Změny nastavení služeb, článek č. IV. Změna platebních podmínek, článek V. Změna platnosti smlouvy 
podle přílohy č. 8 
 

Hlasovali: 
pro: p. Svoboda, p. Staník, p. Šeda, pí Hoštičková, p. Brynda, p. Štandera 
proti: 0 
zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 587/2021 - bylo schváleno 
Zastupitelstvo obce zveřejňuje záměr pachtu Zámeckého rybníka na p.p.č. 557/1 o celkové výměře 114 596 
m2, druh pozemku vodní plocha a st.p.č. 535 o celkové výměře 48 m2, druh pozemku zastavěná plocha 
nádvoří v obě v k.ú. Lipová u Šluknova, na LV 263 vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální 
pracoviště Rumburk z důvodu hospodaření a údržby rybníka. 
 

Hlasovali: 
pro: p. Svoboda, p. Staník, p. Šeda, pí Hoštičková, p. Brynda, p. Štandera 
proti: 0 
zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 588/2021 - bylo schváleno 
Zastupitelstvo obce zveřejňuje záměr pachtu Sohlandského rybníka na p.p.č. 1111 o celkové výměře 35 653 
m2, druh pozemku vodní plocha a p.p.č. 1110/2 o celkové výměře 7 883 m2, druh pozemku ostatní plocha 
p.p.č. 1110/4 o výměře 2 327 m2, druh pozemku ostatní plocha a p.p.č. 1140/2 o výměře 681, druh pozemku 
ostatní plocha všechny v k.ú. Lipová u Šluknova, na LV 263 vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Rumburk z důvodu hospodaření a údržby rybníka. 
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Hlasovali: 
pro: p. Svoboda, p. Staník, p. Šeda, pí Hoštičková, p. Brynda, p. Štandera 
proti: 0 
zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 589/2021 - bylo schváleno 
Zastupitelstvo obce schválilo záměr pachtu Farského rybníka/Kačák p.p.č. 1477 o celkové výměře 3 255 m2, 
druh pozemku vodní plocha, p.p.č. 1419/4 o celkové výměře 248 m2, druh pozemku ostatní plocha a p.p.č. 
1865/2 o celkové výměře 544 m2, druh pozemku ostatní plocha v k.ú. Lipová u Šluknova, na LV 263 
vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk z důvodu hospodaření a 
údržby rybníka. 
 

Hlasovali: 
pro: p. Svoboda, p. Staník, p. Šeda, pí Hoštičková, p. Brynda, p. Štandera 
proti: 0 
zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 590/2021 - bylo schváleno 
Zastupitelstvo obce zveřejňuje záměr pachtu rybníků Koupaliště + Předehřívák na p.p.č. 518/1 o celkové 
výměře 8 884 m2, druh pozemku vodní plocha, p.p.č. 518/2 o celkové výměře 3 414 m2, druh pozemku 
ostatní plocha, p.p.č 511/1 o celkové výměře 2 061 m2, druh pozemku ostatní plocha a p.p.č. 511/2 o 
celkové výměře 793 m2, druh pozemku trvalý travní porost, všechny v k.ú. Lipová u Šluknova, na LV 263 
vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk z důvodu hospodaření a 
údržby rybníků. 
 

Hlasovali: 
pro: p. Svoboda, p. Staník, p. Šeda, pí Hoštičková, p. Brynda, p. Štandera 
proti: 0 
zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 591/2021 - bylo schváleno 
Zastupitelstvo obce zveřejňuje záměr pachtu rybníků Liščí I. a Liščí II. na p.p.č. 234/2 o celkové výměře 3 554 
m2, druh pozemku vodní plocha, p.p.č. 234/3 o celkové výměře 1 959 m2, druh pozemku vodní plocha, 
p.p.č. 234/4 o celkové výměře 1 004 m2, druh pozemku vodní plocha, p.p.č. 238/19 o celkové výměře 6 196 
m2, druh pozemku trvalý travní porost, p.p.č. 310/2 o celkové výměře 924 m2, druh pozemku ostatní plocha, 
p.p.č 238/20 o celkové výměře 581 m2, druh pozemku trvalý travní porost a p.p.č. 304/1 o celkové výměře 
320 m2 , druh pozemku ostatní plocha, všechny v k.ú. Lipová u Šluknova, na LV 263 vedeném Katastrálním 
úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk z důvodu hospodaření a údržby rybníků. 
 

Hlasovali: 
pro: p. Svoboda, p. Staník, p. Šeda, pí Hoštičková, p. Brynda, p. Štandera 
proti: 0 
zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 592/2021 - bylo schváleno 
Zastupitelstvo obce zveřejňuje záměr pachtu Rybníku nad Královou na p.p.č. 1624/2 o celkové výměře 1260 
m2, druh pozemku vodní plocha a p.p.č. 1624/3 o celkové výměře 1207 m2, druh pozemku ostatní plocha, 
obě v k.ú. Lipová u Šluknova, na LV 263 vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální 
pracoviště Rumburk z důvodu hospodaření a údržby rybníků. 
Hlasovali: 
pro: p. Svoboda, p. Staník, p. Šeda, pí Hoštičková, p. Brynda, p. Štandera 
proti: 0 
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zdržel se: 0 
 
 
Pavel Svoboda, starosta obce  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vyvěšeno: 16. prosince 2021 
k sejmutí: 1. ledna 2021 












