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Obec Lipová 

okres Děčín 

 

 

USNESENÍ - ANONYMIZOVANÉ 
 

z 37. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 25. 7. 2022 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 2022 

3. Darovací smlouva Ústecký kraj 

4. Dodatek č. 32 Marius Pedersen a.s. 

5. Pakt starostů a primátorů  

6. Cenová nabídka 3L Studio s.r.o. 

7. Hřbitov – pronájem hrobových míst 

8. Kostel sv. Šimona a Judy 

9. Dotace 

10. Pozemky 

11. Diskuse 

Doplnění programu: 

  Žádost Domov důchodců Lipová  

  Žádost o byt Mlýnská 167 
 

pro předložený program hlasovali: 

pro: p. Svoboda, p. Žák, p. Brynda, pí Hoštičková, p. Šeda  

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 677/2022 – bylo schváleno 

p. Svoboda navrhl ověřovatele zápisu p. Žáka a pí Hoštičkovou, zapisovatelem pí Svobodovou. 
 

Hlasovali: 

pro: p. Svoboda, p. Žák, p. Brynda, pí Hoštičková, p. Šeda 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 678/2022 – bylo schváleno 

Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 36. zasedání Zastupitelstva 

obce Lipová. 

Splněna jsou usnesení:  č. 657/2022-676/2022 

Nesplněna jsou usnesení:  x 
 

Hlasovali: 

pro: p. Svoboda, p. Žák, p. Brynda, pí Hoštičková, p. Šeda 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 



 

2 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o Rozpočtovém opatření č. 5 obce Lipová pro rok 2022, 

které bylo provedeno na základě kompetencí starosty obce k provádění rozpočtových opatření. 

 

Usnesení č. 679/2022 - bylo schváleno 

Zastupitelstvo obce schválilo Darovací smlouvu s Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí 

nad Labem na peněžní částku 10 000 Kč, která je finančním odměnou za umístění v soutěži „Skleněná 

popelnice rok 2021“ a rozhodlo o přijetí daru. 

Zastupitelstvo obce pověřilo starostu podpisem smlouvy. 
 

Hlasovali: 

pro: p. Svoboda, p. Žák, p. Brynda, pí Hoštičková, p. Šeda 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 680/2022 - bylo schváleno 

Zastupitelstvo obce schválilo Dodatek č. 32 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 v bodu 3. Ceník pronájmu nádob na SKO na základě 

požadavku objednatele. 

Zastupitelstvo obce pověřilo starostu podpisem dodatku. 
 

Hlasovali: 

pro: p. Svoboda, p. Žák, p. Brynda, pí Hoštičková, p. Šeda 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 681/2022 - bylo schváleno 

Zastupitelstvo obce schválilo záměr vstoupit do Paktu starostů a primátorů – Evropa, ve kterém bude 

vyhotoven společný akční plán pro udržitelné zdroje energie a boj proti změně klimatu. 

Zastupitelstvo obce pověřilo starostu podáním a podepsáním přihlášky. 
 

Hlasovali: 

pro: p. Svoboda, p. Žák, p. Brynda, pí Hoštičková, p. Šeda 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 682/2022 - bylo schváleno 

Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci na VÝZVU č. 1/2022 v rámci Státního programu na 

podporu úspor energie na období 2017-2021, Program EFEKT II – prodloužen do 31. 12 2022 Zavedení 

systému hospodaření s energií v podobě energetického managmentu, kterou vyhlásilo Ministerstvo 

průmyslu a obchodu. Žádost bude podána společně v rámci meziobecní spolupráce. Žadatelem bude město 

Dolní Poustevna. Obec Lipová se zavazuje, že uhradí podíl nákladů na spoluúčast.  

-Zastupitelstvo obce pověřilo starostu podepsáním potřebných dokumentů. 
 

Hlasovali: 

pro: p. Svoboda, p. Žák, p. Brynda, pí Hoštičková, p. Šeda 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 683/2022 - bylo schváleno 

Zastupitelstvo obce schválilo cenovou nabídku na Zadávací řízení na výběr dodavatele stavebních prací 

projektu Víceúčelové hřiště Lipová v souladu s pravidly poskytovatele dotace Národní sportovní agentury 

od firmy 3L studio s.r.o., Jiřího z Poděbrad 1435, 470 01 Česká Lípa za cenu 59 290 Kč s DPH. 
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Zastupitelstvo obce pověřilo starostu podpisem smlouvy. 
 

Hlasovali: 

pro: p. Svoboda, p. Žák, p. Brynda, pí Hoštičková, p. Šeda 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 684/2022 - bylo schváleno 

Zastupitelstvo obce schválilo cenovou nabídku na Řízení projektu ve vztahu k poskytnuté dotaci z programu 

Ústeckého kraje Obnova hřbitovní zdi v obci Lipová dle pravidel programu od firmy 3L studio s.r.o., Jiřího 

z Poděbrad 1435, 470 01 Česká Lípa za cenu 10 000 Kč bez DPH. 

Zastupitelstvo obce pověřilo starostu podpisem smlouvy. 
 

Hlasovali: 

pro: p. Svoboda, p. Žák, p. Brynda, pí Hoštičková, p. Šeda 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

Zastupitelstvo obce vzalo návrh na upřesnění pravidel pronájmu hrobového místa v případě větších hrobů 

na vědomí, podalo k němu podněty a připomínky a pověřilo starostu, aby připravil konkrétní návrhy. 

 

Zastupitelstvo obce pověřilo starostu, aby projednal objednání odborné firmy na likvidaci dřevokazné 

houby dřevomorky. s Římskokatolickou farností – děkanství Lipová a domluví společnou úhradu těchto 

nákladů. 

 

Usnesení č. 685/2022 - bylo schváleno 

Zastupitelstvo obce schválilo zpět vzetí usnesení č. 488/2021 prodej pozemku p. Sieber ze dne 14. 6. 2021 

z důvodu nečinnosti žadatele a nedodání potřebných podkladů. 
 

Hlasovali: 

pro: p. Svoboda, p. Žák, p. Brynda, pí Hoštičková, p. Šeda 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 686/2022 - bylo schváleno 

Zastupitelstvo obce zveřejňuje záměr prodeje pozemku p.p.č.757, druh pozemku zahrada o výměře celkem 

360 m2 v k.ú. Lipová u Šluknova, na LV 263 vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální 

pracoviště Rumburk z důvodu vybudování zahrady na nevyužívaném pozemku. 

Zájemci se mohou k tomuto záměru vyjádřit. 
 

Hlasovali: 

pro: p. Svoboda, p. Žák, p. Brynda, pí Hoštičková, p. Šeda  

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 687/2022 - bylo schváleno 

Zastupitelstvo obce rozhodlo o prodeji p.p.č. 177/4 o celkové výměře 336 m2, druh pozemku trvalý travní 

porost, která vznikla geometrickým zaměřením č. 514-73/2021 z p.p.č. 177/3 a p.p.č. 177/4 v k.ú. Lipová u 

Šluknova, na LV 263 vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk panu 

Karlu Holkovi, Lipová 426, 407 81 Lipová Prodej se uskuteční za podmínek: cena pozemku celkem 67 200 Kč, 

náklady spojené s prodejem (právní služby, návrh na vklad na KN) hradí kupující. Cena pozemku byla určena 

odhadním znalcem. 

Zastupitelstvo obce pověřilo starostu podpisem smlouvy. 
 



 

4 

 

Hlasovali: 

pro: p. Svoboda, p. Žák, p. Brynda, pí Hoštičková, p. Šeda  

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 688/2022 - bylo schváleno 

Zastupitelstvo obce schválilo zpět vzetí usnesení č. 673/2022 pronájem pozemků p. P. Müller ze dne 6. 6. 

2022 z důvodu změny výměry pozemku p.p.č. 23. 
 

Hlasovali: 

pro: p. Svoboda, p. Žák, p. Brynda, pí Hoštičková, p. Šeda  

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 689/2022 - bylo schváleno 

Zastupitelstvo obce zveřejňuje záměr pachtu pozemků p.p.č. 23 o předběžné výměře 780 m2, druh pozemku 

zahrada a p.p.č. 25 o celkové výměře 602 m2, druh pozemku ostatní plocha v k.ú. Lipová u Šluknova, na LV 

263 vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk s podmínkou: ve 

smlouvě bude uvedena dvouměsíční výpovědní lhůta v případě zájmu o pozemky z důvodu stavby 

rodinného domu. 

Zájemci se mohou k tomuto záměru vyjádřit. 
 

Hlasovali: 

pro: p. Svoboda, p. Žák, p. Brynda, pí Hoštičková, p. Šeda 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 690/2022 - bylo schváleno 

Zastupitelstvo obce zveřejňuje záměr prodeje části pozemku p.p.č. 23 o předběžné výměře 50 m2, druh 

pozemku zahrada v k.ú. Lipová u Šluknova, na LV 263 vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, 

Katastrální pracoviště Rumburk z důvodu zajištění průchodu kolem nemovitosti č.p. 72 ve vlastnictví 

žadatele. 
 

Hlasovali: 

pro: p. Svoboda, p. Žák, p. Brynda, pí Hoštičková, p. Šeda 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 691/2022 - nebylo schváleno 

Zastupitelstvo obce zveřejňuje záměr prodeje pozemku p.p.č. 25 o celkové výměře 602 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 rekultivace a vytvoření okrasné zahrady. 
 

Hlasovali: 

pro: 0 

proti: p. Svoboda, p. Žák, p. Brynda, pí Hoštičková, p. Šeda 

zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 692/2022 - bylo schváleno 

Zastupitelstvo obce schválilo Domova důchodců Lipová, příspěvkové organizace obce Lipová přijetí 

finančního daru od firmy PRO. MED. CS Praha a.s., Telčská 377/1, 140 00 Praha 4 - Michle ve výši 55 000 Kč. 

Finanční prostředky budou použity pro potřeby klientek, konkrétně k zakoupení invalidního vozíku 

s elektrickým pohonem a manuálního invalidního vozíku. 
 



 

5 

 

Hlasovali: 

pro: p. Svoboda, p. Žák, p. Brynda, pí Hoštičková, p. Šeda 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 693/2022 - bylo schváleno 

Zastupitelstvo obce schvaluje žádost od paní Gabriely Kovářové, nyní bytem Lipová 125 o přidělení bytu 

Mlýnská 167 nová část. žádost byla schválena na základě důvodu a pořadí z podaných žádostí. 
 

Hlasovali: 

pro: p. Svoboda, p. Žák, p. Brynda, pí Hoštičková, p. Šeda 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

 

 

 

 

Pavel Svoboda, starosta obce      František Žák, místostarosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vyvěšeno: 2. srpna 2022 

k sejmutí: 18. srpna 2022  


