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Obec Lipová 
okres Děčín 

 
Usnesení - anonymizované 

z 28. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 14. 6. 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 pro rok 2021 
3) Závěrečný účet obce Lipová za rok 2020 
4) Závěrečný účet Svazku obcí Sever za rok 2020 
5) Výpověď ze smlouvy o výpůjčce Ústecký kraj 
6) Cenová nabídka na hromosvody – p. Mazač 
7) Žádost o dotaci VISK 3 
8) Smlouva, ceník – p. Zachariáš 
9) Pozemky 
10) Event Time s.r.o. – Glamping Liščí  
11) Diskuze 

Doplnění programu: 
 

pro předložený program hlasovali: 
pro: p. Svoboda, p. Žák, pí Hoštičková, p. Staník, p. Brynda, p. Štandera  
proti: 0 
zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 470/2021 – bylo schváleno 
Zastupitelstvo obce Lipová schválilo ověřovatele zápisu p. Staníka a pí Hoštičkovou, zapisovatelem pí 
Svobodovou. 
 

Hlasovali: 
pro: p. Svoboda, p. Žák, pí Hoštičková, p. Staník, p. Brynda, p. Štandera  
proti: 0 
zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 471/2021 – bylo schváleno 
Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva 
obce. 
Splněna jsou usnesení: č. 450/2021-464/2021, 466/2021-469/2021 
Nesplněna jsou usnesení: č. 465/2021 (poslány žádosti o stanoviska příslušných orgánů) 
 

Hlasovali: 
pro: p. Svoboda, p. Žák, pí Hoštičková, p. Staník, p. Brynda, p. Štandera  
proti: 0 
zdržel se: 0 
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o Rozpočtovém opatření č. 4 obce Lipová pro rok 2021, které 
bylo provedeno na základě kompetencí starosty obce k provádění rozpočtových opatření. 
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Usnesení č. 472/2021 - bylo schváleno 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lipová za rok 2020. 
Zastupitelstvo obce Lipová schválilo Závěrečný účet obce Lipová za rok 2020 s výhradou a přijalo nápravné 
opatření k odstranění chyby na základě kterých byla účetní pověřena ke zvýšené kontrole a konečných prací 
inventarizace tak, aby nedocházelo k mylným tiskům, popřípadě nedotiskům inventarizovaných účtu a 
inventarizačních soupisů včetně jejich potřebných příloh a tím zamezit neprůkaznosti. Tato povinnost se 
ukládá splnit do následujícího přezkumu hospodaření ÚSC max. do inventarizace pro rok 2021. 
Termín podání písemné zprávy o plnění nápravného opatření přezkoumávajícímu orgánu: 28. 8. 2022. 
 

příloha č. 2 
 
Návrh závěrečného účtu obce Lipová za rok 2020 byl zveřejněn na úřední desce od 19. 5. 2021 do 14. 6. 
2021. 
 

Hlasovali: 
pro: p. Svoboda, p. Žák, pí Hoštičková, p. Staník, p. Brynda, p. Štandera  
proti: 0 
zdržel se: p. Šeda 
 
Zastupitelstvo bere na vědomí informace o Závěrečném účtu Svazku obcí Sever za rok 2020. 
 
Usnesení č. 473/2021 - bylo schváleno 
Zastupitelstvo obce Lipová schválilo Výpověď ze smlouvy o výpůjčce č. 14/SML2226 s Ústeckým krajem, 
Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem. Z důvodu dokončení investiční akce 
Ústeckého kraje – stavba „REKO silnice II/266 Šluknov – Lobendava“ může být platná smlouva o výpůjčce 
ukončena. S odkazem na č. III. odst. 2 smlouvy o výpůjčce č. 14/SML2226, uzavřené dne 20. 2. 2015 mezi 
obcí Lipová (Půjčitelem) a Ústeckým krajem (Vypůjčitelem) je smlouva vypovězena Vypůjčitelem. 
 

Hlasovali: 
pro: p. Svoboda, p. Žák, pí Hoštičková, p. Staník, p. Brynda, p. Štandera  
proti: 0 
zdržel se: p. Šeda 
 
Usnesení č. 474/2021 - bylo schváleno 
Zastupitelstvo obce zveřejňuje záměr prodeje pozemku podle geometrického plánu č. 488-99/2020 
pozemků p.p.č. 156/3 o výměře 77 m2 v k.ú. Lipová u Šluknova (sloučením dílu „a“ o výměře 42 m2 
odděleného z pozemku p.č. 1562/2 a dílu „b“ o výměře 35 m2 odděleného z pozemku p.č. st. 131/2) zahrada 
v k.ú. Lipová u Šluknova, na LV 263 vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště 
Rumburk z důvodu prodeje pozemků pod komunikací č. II/266, která je ve vlastnictví Ústeckého kraje, 
hospodaření: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o. a bude předán k hospodaření příspěvkové 
organizaci: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o, IČ: 00080837. 
 

Hlasovali: 
pro: p. Svoboda, p. Žák, pí Hoštičková, p. Staník, p. Brynda, p. Štandera  
proti: 0 
zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 475/2021 - bylo schváleno 
Zastupitelstvo obce Lipová schválilo předběžný rozpočet na opravu hromosvodů na budově obecního 
úřadu č.p. 422 od Pavla Mazače, hromosvodáře, Karlova 2692, 407 47 Varnsdorf za cenu 15 838 Kč (v ceně je 
ponechána rezerva + 10%, -10% z ceny), z důvodu: hromosvody budou částečně opraveny, vyměněny, nebo 
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doplněny a nelze cenu určit přesně předem. 
 

Hlasovali: 
pro: p. Svoboda, p. Žák, pí Hoštičková, p. Staník, p. Brynda, p. Štandera  
proti: 0 
zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 476/2021 - bylo schváleno 
Zastupitelstvo obce Lipová schválilo předběžný rozpočet na bytovém domě v majetku obce Lipová, Mlýnská 
167 od Pavla Mazače, hromosvodáře, Karlova 2692, 407 47 Varnsdorf za cenu 36 047 Kč (v ceně je 
ponechána rezerva + 10%, -10% z ceny), z důvodu: hromosvody budou částečně opraveny, vyměněny, nebo 
doplněny a nelze cenu určit přesně předem. 
 

Hlasovali: 
pro: p. Svoboda, p. Žák, pí Hoštičková, p. Staník, p. Brynda, p. Štandera  
proti: 0 
zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 477/2021 - bylo schváleno 
Zastupitelstvo obce schválilo cenovou nabídku od Majetek. eu – Zachariáš Aleš, Masarykova 633/318, 400 
01 Ústí nad Labem, IČ: 06950400. V rámci cenové nabídky budou objednávány práce na zajištění vytvoření 
věcných břemen na pozemcích v katastrálním území Lipová u Šluknova. 
Schválením ceníku se ruší číslo usnesení 77/2019, schválené dne 20. 3. 2019 Smluvní vztahy uzavřené 
k inženýrské síti nazvané I. etapa Kanalizační přivaděč ČOV Vilémova – (uzavření smluv, vytvoření 
Znaleckého posudku a zajištění geometrických plánů) od firmy Majetek. eu – Zachariáš Aleš, Masarykova 
633/318, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 06950400, za cenu 41 700 Kč. 
Naplnění smlouvy bylo ve výši 28 000 Kč. Další práce budou fakturovány v rámci ceníku. 
 

Hlasovali: 
pro: p. Svoboda, p. Žák, pí Hoštičková, p. Staník, p. Brynda, p. Štandera  
proti: 0 
zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 478/2021 - bylo schváleno 
Zastupitelstvo obce Lipová schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o -
Zastupitelstvo obce rozhodlo o pachtu pozemku p. p. č. 1458/1 o výměře 1594 m2, druh pozemku zahrada, 
v k. ú. Lipová u Šluknova, na LV 263 vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště 
Rumburk, z důvodu vymezenému přístupu na pozemek, sekání trávy, pěstování ovoce paní Táně Dědovské, 
Dukelských hrdinů 548/35, 400 01 Ústí nad Labem za podmínek: výše pachtovného 1 594 Kč/rok, právní 
služby hradí pachtýř. 
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, pí Hoštičková, p. Staník, p. Brynda, p. Štandera  
proti: 0 
zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 479/2021 - bylo schváleno 
Zastupitelstvo obce rozhodlo o pachtu pozemku p.p.č. 440/2 o výměře 374 m2, druh pozemku zahrada v k.ú. 
Lipová u Šluknova, na LV 263 vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk 
z důvodu údržby zahrady paní Ludmile Vršťalové, Kukučínova 1148/4, 142 00 Praha 4 za podmínek: výše 
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pachtovného 374 Kč/rok. 
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, pí Hoštičková, p. Staník, p. Brynda, p. Štandera  
proti: 0 
zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 480/2021 - bylo schváleno 
Zastupitelstvo obce zamítlo žádost o prodej pozemků od pana Petra Malečka, Šmeralova, 170 00 Praha 7 na 
p.p.č 310/4 o celkové výměře 510 m2, druh pozemku trvalý travní porost a p.p.č. 309/1 o celkové výměře 
236 m2, druh pozemku trvalý travní porost v k.ú. Lipová u Šluknova, na LV 263 vedeném Katastrálním 
úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk z důvodu výstavby bydlení. 
Žádost není schválena z důvodu, že na tyto pozemky byl zveřejněn záměr prodeje 5. 5. 2021, číslo usnesení 
463/2021 panu Janu Hájkovi z důvodu stavby rodinného domu. 
 

Hlasovali: 
pro: p. Svoboda, p. Žák, pí Hoštičková, p. Staník, p. Brynda, p. Štandera  
proti: 0 
zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 481/2021 - bylo schváleno 
Zastupitelstvo obce zamítlo žádost o prodej pozemků od manželů Soňi a Marka Bohuňkových, Za 
Strahovem 355/54, 169 00 Praha 6 na p.p.č 310/4 o celkové výměře 510 m2, druh pozemku trvalý travní 
porost a p.p.č. 309/1 o celkové výměře 236 m2, druh pozemku trvalý travní porost v k.ú. Lipová u Šluknova, 
na LV 263 vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk z důvodu 
rekreačního využití. 
Žádost není schválena z důvodu, že na tyto pozemky byl zveřejněn záměr prodeje 5. 5. 2021, číslo usnesení 
463/2021 panu Janu Hájkovi z důvodu stavby rodinného domu. 
 

Hlasovali: 
pro: p. Svoboda, p. Žák, pí Hoštičková, p. Staník, p. Brynda, p. Štandera  
proti: 0 
zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 482/2021 - nebylo schváleno 
Zastupitelstvo obce zveřejňuje záměr prodeje pozemků st.p.č 389 o celkové výměře 144 m2, druh pozemku 
zastavěná plocha a nádvoří, p.p.č. 309/2 o celkové výměře 421 m2, druh pozemku ostatní plocha, p.p.č., 
310/2 o celkové výměře 320 m2, druh pozemku trvalý travní porost a p.p.č 310/3 o celkové výměře 129 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 rekreačního využití. 
 

Hlasovali: 
pro: 0 
proti: p. Svoboda, p. Žák, pí Hoštičková, p. Staník, p. Brynda, p. Štandera  
zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 483/2021 - bylo schváleno 
Zastupitelstvo obce zveřejňuje záměr prodeje části pozemku p.p.č. 1283/2 o předběžné výměře cca 1200-
1500 m2, druh pozemku travní porost, v k. ú. Lipová u Šluknova, na LV 263 vedeném Katastrálním úřadem 
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, z důvodu stavby rodinného domu. 
Zájemci se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky. 
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Hlasovali: 
pro: p. Svoboda, p. Žák, pí Hoštičková, p. Staník, p. Brynda, p. Štandera  
proti: 0 
zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 484/2021 - bylo schváleno 
Zastupitelstvo obce zveřejňuje záměr prodeje pozemků p.p.č 90/5 o výměře 36 m2, druh pozemku trvalý 
travní porost, který vznikl geometrickým zaměřením, číslo plánu 473-76/2019 z p.p.č. 90/1 v k.ú. Lipová u 
Šluknova, na LV 263 vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk 
z důvodu narovnání majetkoprávních vztahů a skutečnosti podle geometrického plánu. 
Zájemci se mohou k tomu záměru vyjádřit. 
 

Hlasovali: 
pro: p. Svoboda, p. Žák, pí Hoštičková, p. Staník, p. Brynda, p. Štandera  
proti: 0 
zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 485/2021 - bylo schváleno 
Zastupitelstvo obce schválilo zrušení dříve přijatého usnesení č. 236/2020 ze dne 15. 6. 2020 - žádost od 
paní Naděždy Mikuluvkové, Lipová 21, 407 81 Lipová na prodej části pozemku p.p.č. 91 o předběžné 
výměře cca 171 m2, druh pozemku trvalý travní porost, p.p.č. 93/1 o předběžné výměře cca 33 m2, druh 
pozemku trvalý travní porost, p.p.č 93/4 o předběžné výměře cca 245 m2, druh pozemku trvalý travní porost 
vše v k.ú. Lipová u Šluknova, na LV 263 vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální 
pracoviště Rumburk z důvodu rozdělení pozemku podle skutečného stavu. 
 

Hlasovali: 
pro: p. Svoboda, p. Žák, pí Hoštičková, p. Staník, p. Brynda, p. Štandera  
proti: 0 
zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 486/2021 - bylo schváleno 
Zastupitelstvo obce schválilo zrušení dříve přijatého usnesení č. 237/2020 ze dne 15. 6. 2020 - žádost od 
paní Karolíny Korejsové, Lipová 243, 407 81 Lipová na prodej části pozemku p.p.č. 91 o předběžné výměře 
cca 652 m2, druh pozemku trvalý travní porost, p.p.č. 93/4 o předběžné výměře cca 122 m2, druh pozemku 
trvalý travní porost, p.p.č. 93/1 o předběžné výměře cca 16 m2, druh pozemku trvalý travní porost, vše v k.ú. 
Lipová u Šluknova, na LV 263 vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště 
Rumburk z důvodu rozdělení pozemku podle skutečného stavu. 
 

Hlasovali: 
pro: p. Svoboda, p. Žák, pí Hoštičková, p. Staník, p. Brynda, p. Štandera  
proti: 0 
zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 487/2021 - bylo schváleno 
Zastupitelstvo obce schválilo zrušení dříve přijatého usnesení č. 235/2020 ze dne 15. 6. 2020 - žádost pana 
Ladislava Mundla, Lipová 34, 407 81 Lipová na prodej části pozemku p.p.č. 91 o předběžné výměře cca 116 
m2, druh pozemku travní porost v k.ú. Lipová u Šluknova, na LV 263 vedeném Katastrálním úřadem pro 
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk z důvodu rozdělení pozemku podle skutečného stavu. 
 

Hlasovali: 
pro: p. Svoboda, p. Žák, pí Hoštičková, p. Staník, p. Brynda, p. Štandera  
proti: 0 
zdržel se: 0 
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Usnesení č. 488/2021 - bylo schváleno 
Zastupitelstvo obce zveřejňuje záměr prodeje pozemků st.p.č. 108 o celkové výměře 227 m2, druh pozemku 
zastavěná plocha a nádvoří a části pozemku p.p.č. 119 o předběžné výměře 1100 m2, druh pozemku trvalý 
travní porost v k.ú. Lipová u Šluknova, na LV 263 vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální 
pracoviště Rumburk z důvodu stavby rodinného domu. 
-Zájemci se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky. 
 

Hlasovali: 
pro: p. Svoboda, p. Žák, pí Hoštičková, p. Staník, p. Brynda, p. Štandera  
proti: 0 
zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 489/2021 - bylo schváleno 
Zastupitelstvo obce zveřejňuje záměr prodeje části pozemků p. p. č. 501 o předběžné výměře 1000 m2, druh 
pozemku orná půda, části pozemku p.p.č. 509/4 o předběžné výměře 780 m2, druh pozemku trvalý travní 
porost a části pozemku p.p.č. 1741 o předběžné výměře 20 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 výstavby rodinného domu a zřízení příjezdy cesty. 
-Zájemci se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky. 
 

Hlasovali: 
pro: p. Svoboda, p. Žák, pí Hoštičková, p. Staník, p. Brynda, p. Štandera  
proti: 0 
zdržel se: p. Šeda 
 
Usnesení č. 490/2021 - bylo schváleno 
Zastupitelstvo obce zveřejňuje záměr prodeje části pozemků p. p. č. 1697 o předběžné výměře 90 m2, druh 
pozemku trvalý travní porost, části pozemku p.p.č. 509/4 o předběžné výměře 620 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 vybudování stání pro auta a legalizace garáže z roku 1992 a 
sloučení pozemků. 
 

Hlasovali: 
pro: p. Svoboda, p. Žák, pí Hoštičková, p. Staník, p. Brynda, p. Štandera  
proti: 0 
zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 491/2021 - bylo schváleno 
Zastupitelstvo obce rozhodlo o prodeji pozemku 1818/1 o celkové výměře 140 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 rozšíření stávajícího pozemku p.p.č.1 panu Ottovi Zellerovi, Kostnická 765, 
530 06 Pardubice Prodej se uskuteční za podmínek: cena pozemku celkem 9 800 Kč, cena určena znaleckým 
posudkem 2 800 Kč, náklady spojené s prodejem (právní služby, návrh na vklad na KN) hradí kupující. 

Hlasovali: 
pro: p. Svoboda, p. Žák, pí Hoštičková, p. Staník, p. Brynda, p. Štandera  
proti: 0 
zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 492/2021 - bylo schváleno 
Zastupitelstvo obce schválilo Dohodu o ukončení nájmu pozemku s Ing. Ivou Fischlovou – Prosslinerovou, 
Milady Horákové 853/80, 170 00 Praha 7 – Bubeneč. Nájemní smlouva na p.p.č. 309/1 o celkové výměře 236 
m2, druh pozemku trvalý travní porost a p.p.č. 310/4 o celkové výměře 510 m2, druh pozemku trvalý travní 
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porost je ukončena dohodou z důvodu prodeje pozemků na stavbu rodinného domu. 
 

Hlasovali: 
pro: p. Svoboda, p. Žák, pí Hoštičková, p. Staník, p. Brynda, p. Štandera  
proti: 0 
zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 493/2021 - bylo schváleno 
Zastupitelstvo obce zveřejňuje záměr prodeje pozemků p.p.č. 91/7 o výměře 490 m2, druh pozemku trvalý 
travní porost, p.p.č. 93/9 o výměře 119 m2, druh pozemku trvalý travní porost a p.p.č. 93/10 o výměře 16 m2, 
druh pozemku trvalý travní porost, vše v k.ú. Lipová u Šluknova, na LV 263 vedeném Katastrálním úřadem 
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk z důvodu rozdělení pozemku podle skutečného stavu. 
Pozemky vznikly geometrickým rozměřením číslo plánu 513-39/2020 (původně pozemky p.p.č. 91, p.p.č 
93/4, p.p.č. 93/1).  
Zájemci se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky. 
 

Hlasovali: 
pro: p. Svoboda, p. Žák, pí Hoštičková, p. Staník, p. Brynda, p. Štandera  
proti: 0 
zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 494/2021 - bylo schváleno 
Zastupitelstvo obce zveřejňuje záměr prodeje pozemku p.p.č. 91/10 o výměře 98 m2, druh pozemku travní 
porost v k.ú. Lipová u Šluknova, na LV 263 vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální 
pracoviště Rumburk z důvodu rozdělení pozemku podle skutečného stavu. Pozemky vznikly geometrickým 
rozměřením číslo plánu 513-39/2020 (původně pozemky p.p.č. 91, p.p.č 93/4, p.p.č. 93/1).  
Zájemci se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky. 
 

Hlasovali: 
pro: p. Svoboda, p. Žák, pí Hoštičková, p. Staník, p. Brynda, p. Štandera  
proti: 0 
zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 495/2021 - bylo schváleno 
Zastupitelstvo obce zveřejňuje záměr prodeje pozemků p.p.č. 91/8 o výměře 136 m2, druh pozemku trvalý 
travní porost, p.p.č. 93/1 o výměře 32 m2, druh pozemku trvalý travní porost, p.p.č 93/4 o výměře 240 m2, 
druh pozemku trvalý travní porost vše v k.ú. Lipová u Šluknova, na LV 263 vedeném Katastrálním úřadem 
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk z důvodu rozdělení pozemku podle skutečného stavu. 
Pozemky vznikly geometrickým rozměřením číslo plánu 513-39/2020 (původně pozemky p.p.č. 91, p.p.č 
93/4, p.p.č. 93/1).  
Zájemci se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky. 
 

Hlasovali: 
pro: p. Svoboda, p. Žák, pí Hoštičková, p. Staník, p. Brynda, p. Štandera  
proti: 0 
zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 496/2021 - bylo schváleno 
Zastupitelstvo obce rozhodlo o prodeji pozemků p.p.č 310/4 o celkové výměře 510 m2, druh pozemku trvalý 
travní porost a p.p.č. 309/1 o celkové výměře 236 m2, druh pozemku trvalý travní porost v k.ú. Lipová u 
Šluknova, na LV 263 vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk panu 
Janovi Hájkovi, Pražská 2807, 407 47 Varnsdorf. Prodej se uskuteční za podmínek: cena pozemku celkem 14 
920 Kč, náklady spojené s prodejem (právní služby, návrh na vklad na KN) hradí kupující. Cena pozemku 
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odhadním znalcem byla určena ve výši 157 570 Kč, zastupitelstvo obce rozhodlo o poskytnutí slevy na 
pozemek z důvodu: na pozemku bude zbudován a zkolaudován objekt sloužící k bydlení – tj. rodinný dům. 
Obec prodejem pozemků, pro účely výstavby za cenu nižší než za cenu odhadem, podporuje rozvoj obce, a 
to zejména z důvodu ekonomických a sociálních. V případě zvýšení počtu obyvatel obce totiž dojde 
k navýšení daňových a dalších příjmů obce a k celkovému rozvoji obce i po stránce společensko-sociální. 
Rovněž je v zájmu obce zabránit odchodu stávajících občanů do velkých měst (a tím i snížení příjmů obce), 
což též sníženou cenou pozemků určených k výstavbě domů může být zajištěno. 
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, pí Hoštičková, p. Staník, p. Brynda, p. Štandera  
proti: 0 
zdržel se: 0 
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o jednání s firmou Event Time s.r.o. a právními zástupci firmy 
a obce ohledně smluv k projektu Glamping Liščí a o probíhajících jednání s úřady. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pavel Svoboda, starosta obce      František Žák, místostarosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vyvěšeno: 22. června 2021 
k sejmutí: 08. července 2021 


