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Obec Lipová 
okres Děčín 

 
Usnesení - anonymizované 

z 21. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 30. 11. 2020 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) Návrh rozpočtu obce Lipová na 2021 
3) Různé 
- Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti-ČEZ Distribuce a.s. 
- Plán inventur obce Lipová na rok 2020 
- Dodatek ke smlouvě-Marius Pedersen a.s. 
- Obecně závazná vyhláška 
- Rozpočtové opatření obce Lipová pro rok 2020 
- Pozemky 
- Cenové nabídky 3L Studio s.r.o. 
- Cenová nabídka – Jan Hošek 
- ZŠ a MŠ Lipová, příspěvková organizace obce Lipová 
-  SK Skloluxus Lipová–Žádost o individuální dotaci na rok 2021 
- Spolek Seniorů-Žádost o individuální dotaci na rok 2021 
 

Doplnění programu: 
 

pro předložený program hlasovali: 
pro: p. Svoboda, p. Žák, p. Staník, p. Hoštičková, p. Šeda, p. Brynda 
proti: 0 
zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 354/2020 – bylo schváleno 
Zastupitelstvo obce Lipová schválilo ověřovatele zápisu p. Šedu a pí Hoštičkovou, zapisovatelem 
pí Svobodovou. 
 

Hlasovali: 
pro: p. Svoboda, p. Žák, p. Staník, p. Hoštičková, p. Šeda, p. Brynda 
proti: 0 
zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 355/2020 – bylo schváleno 
Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva 
obce. 
splněna jsou usnesení: č. 330/2020-338/2020, 339/2020, 341/2020, 343/2020, 345/2020, 350/2020-
353/2020 
nesplněna jsou usnesení č.: 340/2020 cenová nabídka 3L Studio s.r.o.(prozatím nebyla uzavřena smlouva), 
342/2020 cenová nabídka 3L Studio s.r.o.(prozatím nebyla uzavřena smlouva), 344/2020 cenová nabídka 3L 
Studio s.r.o.(prozatím nebyla uzavřena smlouva), 346/2020 cenová nabídka 3L Studio s.r.o.(prozatím nebyla 
uzavřena smlouva), 347/2020-3492020 – pozemky v řešení 
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Hlasovali: 
pro: p. Svoboda, p. Žák, p. Staník, p. Hoštičková, p. Šeda, p. Brynda 
proti: 0 
zdržel se: 0 
 
Zastupitelstvo obce projednalo, připomínkovalo a bere na vědomí Návrh rozpočtu obce Lipová včetně 
závazných ukazatelů na rok 2021 
příloha č. 1 
 
Usnesení č. 356/2020 - bylo schváleno 
Zastupitelstvo obce Lipová schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IP-12-
4011310/001 s firmou ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 
24729035 za jednorázovou náhradu 1200 Kč + DPH a pověřilo starostu podpisem smlouvy. 
 

Hlasovali: 
pro: p. Svoboda, p. Žák, p. Staník, p. Hoštičková, p. Šeda, p. Brynda  
proti: 0 
zdržel se: 0 
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí schválení Plánu inventur obce Lipová na rok 2020. 
 
Usnesení č. 357/2020 - bylo schváleno 
Zastupitelstvo obce schválilo Dodatek č. 30 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, která byla provedena na základě článku V. Cena plnění, odst. 2. 
smlouvy a pověřilo starostu podpisem dodatku 

Hlasovali: 
pro: p. Svoboda, p. Žák, p. Staník, p. Hoštičková, p. Šeda, p. Brynda  
proti: 0 
zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 358/2020 - nebylo schváleno 
Zastupitelstvo obce schválilo zvýšení sazby místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na 770 Kč/osoba/rok z důvodu výrazného 
zvýšení nákladů, které obec hradí svozové firmě. 
 

Hlasovali: 
pro: p. Svoboda, p. Staník, p. Brynda  
proti: p. Šeda, p. Žák, p. Hoštičková 
zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 359/2020 - nebylo schváleno 
Zastupitelstvo obce schválilo zvýšení sazby místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na 700 Kč/osoba/rok 
 

Hlasovali: 
pro: p. Šeda, p. Žák, p. Hoštičková  
proti: p. Svoboda, p. Staník, p. Brynda 
zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 360/2020 - bylo schváleno 
Zastupitelstvo obce schválilo zvýšení sazby místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
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přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na 750 Kč/osoba/rok. 
 

Hlasovali: 
pro: Svoboda, p. Žák, p. Staník, p. Hoštičková, p. Šeda, p. Brynda  
proti: 0 
zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 361/2020 - bylo schváleno 
Zastupitelstvo obce schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2020 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vyhláška upravuje 
Článek 4 „Sazba poplatku“, která zrušuje OZV č. 1/2019 ze dne 02. 12. 2019, s účinností od 1. 1. 2020 
příloha č. 5 
 

Hlasovali: 
pro: p. Svoboda, p. Žák, p. Staník, p. Hoštičková, p. Šeda, p. Brynda  
proti: 0 
zdržel se: 0 
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o Rozpočtovém opatření č. 10 obce Lipová pro rok 2020, které 
bylo provedeno na základě kompetencí starosty obce k provádění rozpočtových opatření. 
 
Usnesení č. 362/2020 - bylo schváleno 
Zastupitelstvo obce rozhodlo o pachtu částí pozemků o celkové výměře 384 736 m², z toho výměra pachtu 
219 934 m², podle Přílohy k pachtovní smlouvě „Předmět pachtu a výpočet pachtovného“ za cenu 3422 Kč/ha, 
pachtovné celkem 75 261 Kč/rok firmě Zemspol s.r.o., Brtnická 595, 407 78 Velký Šenov, IČ: 48266451 
II.- Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce Lipová sjednat návrh pachtovní smlouvy podle bodu I. tohoto 
usnesení a tuto smlouvu jménem obce uzavřít. 
 

Hlasovali: 
pro: p. Svoboda, p. Žák, p. Staník, p. Hoštičková, p. Šeda, p. Brynda  
proti: 0 
zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 363/2020 - bylo schváleno 
I.- Zastupitelstvo obce rozhodlo o prodeji pozemku p.p.č. 438/4 o celkové výměře 1605 m², druh pozemku 
trvalý travní porost, který vznikl geometrickým rozměřením pozemku 438/1 o celkové výměře 4416 m²v 
v k.ú. Lipová u Šluknova, na LV 263 vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště 
Rumburk, geometrické zaměření číslo plánu 496-76/2020, z důvodu údržby pozemku, který přiléhá 
k nemovitosti ve vlastnictví žadatele manželům Janu a Petře Čáchových, Mlýnská 237, 407 81 Lipová. Prodej 
se uskuteční za podmínek: cena pozemku celkem 34 000 Kč, cena pozemku byla určena odhadním znalcem, 
náklady spojené s prodejem (právní služby, návrh na vklad na KN) hradí kupující.  
II.-Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce Lipová sjednat návrh kupní smlouvy podle bodu I. tohoto 
usnesení a tuto smlouvu jménem obce uzavřít 
 

Hlasovali: 
pro: p. Svoboda, p. Žák, p. Staník, p. Hoštičková, p. Šeda, p. Brynda  
proti: 0 
zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 364/2020 - bylo schváleno 
Zastupitelstvo obce zveřejňuje záměr prodeje pozemků dle geometrického plánu číslo 500-273/2020 na 
p.p.č. 1915 o celkové výměře 597 m², p.p.č. 769/2 o celkové výměře 218 m², vzniklých geometrickým 
rozměřením pozemků p.p.č 279/1, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, p.p.č. 769, druh pozemku 
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trvalý travní porost v k.ú. Lipová u Šluknova, na LV 263 vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Rumburk, z důvodu výstavby rodinného domu.  
-Zájemci se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky. 
 

Hlasovali: 
pro: p. Svoboda, p. Žák, p. Staník, p. Hoštičková, p. Šeda, p. Brynda  
proti: 0 
zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 365/2020 - bylo schváleno 
Zastupitelstvo obce schválilo zrušení dříve přijatého usnesení č. 301/2020 ze dne 10. 8. 2020 zveřejnění 
záměru prodeje pozemků p. Šípalové, z důvodu změny plánovaného geometrického zaměření. 
 

Hlasovali: 
pro: p. Svoboda, p. Žák, p. Staník, p. Hoštičková, p. Šeda, p. Brynda  
proti: 0 
zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 366/2020 - bylo schváleno 
Zastupitelstvo obce schválilo cenovou nabídku na Výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbě Energetické 
úspory bytového domu č.p. 337 v Lipové od firmy 3L studio s.r.o., Jiřího z Poděbrad 1435, 470 01 Česká Lípa 
za cenu 110 000 Kč bez DPH a pověřilo starostu podpisem smlouvy. 
 

Hlasovali: 
pro: p. Svoboda, p. Žák, p. Staník, p. Hoštičková, p. Šeda, p. Brynda 
proti: 0 
zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 367/2020 - bylo schváleno 
Zastupitelstvo obce schválilo cenovou nabídku na Technický dozor stavebníka na stavbě Energetické úspory 
bytového domu č.p. 337 od firmy 3L studio s.r.o., Jiřího z Poděbrad 1435, 470 01 Česká Lípa za cenu 440 000 
Kč bez DPH a pověřilo starostu podpisem smlouvy. 
 

Hlasovali: 
pro: p. Svoboda, p. Žák, p. Staník, p. Hoštičková, p. Šeda, p. Brynda 
proti: 0 
zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 368/2020 - bylo schváleno 
Zastupitelstvo obce schválilo cenovou nabídku na Zadávací řízení na výběr dodavatele stavebních prací 
projektu Energetické úspory bytového domu č.p. 337 v Lipové od firmy 3L studio s.r.o., Jiřího z Poděbrad 
1435, 470 01 Česká Lípa za cenu 40 000 Kč bez DPH a pověřilo starostu podpisem smlouvy. 
 

Hlasovali: 
pro: p. Svoboda, p. Žák, p. Staník, p. Hoštičková, p. Šeda, p. Brynda 
proti: 0 
zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 369/2020 - bylo schváleno 
Zastupitelstvo obce schválilo cenovou nabídku na Autorizovaný dozor na akci Rekonstrukci bytového domu 
č.p. 337 v Lipové od Jana Hoška, Mikulášovice 795, 407 79 Mikulášovice, IČ: 03454339 za cenu 100 000 Kč 
bez DPH a pověřilo starostu podpisem smlouvy. 
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Hlasovali: 
pro: p. Svoboda, p. Žák, p. Staník, p. Hoštičková, p. Šeda, p. Brynda 
proti: 0 
zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 370/2020 - bylo schváleno 
Zastupitelstvo obce schválilo ZŠ a MŠ Lipová, příspěvkové organizaci obce Lipová Rozpočtové opatření č. 4 
pro rok 2020. 
 

Hlasovali: 
pro: p. Svoboda, p. Žák, p. Staník, p. Hoštičková, p. Šeda, p. Brynda 
proti: 0 
zdržel se: 0 
 
Zastupitelstvo obce projednalo na žádost ZŠ a MŠ Lipová, příspěvkové organizace obce Lipová. 
Návrh rozpočtu na rok 2021. 
 
Zastupitelstvo obce projednalo na žádost ZŠ a MŠ Lipová, příspěvkové organizace obce Lipová. 
Návrh rozpočtu na rok 2021. 
 
Usnesení č. 371/2020 - bylo schváleno 
Zastupitelstvo obce schválilo Žádost o poskytnutí individuální dotace ve výši 180 000 Kč z rozpočtu obce 
Lipová na rok 2021 od spolku SK Skloluxus Lipová, Lipová 410, 407 81 Lipová, na podporu sportu – oddíl 
kopané a pověřilo starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy 
příloha č. 13 
 

Hlasovali: 
pro: p. Svoboda, p. Žák, p. Staník, p. Hoštičková, p. Šeda, p. Brynda 
proti: 0 
zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 372/2020 - bylo schváleno 
Zastupitelstvo obce schválilo Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Lipová na rok 2021 ve 
výši 50 000 Kč od Spolku seniorů Lipová, Lipová 424, 407 81 Lipová, na podporu komunitního života seniorů 
v obci a pověřilo starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy 
příloha č. 14 
 

Hlasovali: 
pro: p. Svoboda, p. Žák, p. Staník, p. Hoštičková, p. Šeda, p. Brynda 
proti: 0 
zdržel se: 0 
 
 
 
 
 
Pavel Svoboda , starosta obce      František Žák, místostarosta obce 
 
 
 
 
 
 
 

vyvěšeno: 09. prosince 2020 
k sejmutí: 25. prosince 2020 


