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Obec Lipová 

okres Děčín 

 

USNESENÍ- ANONYMIZOVANÉ 
 

ze 35. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 11. 4. 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 

3. Odepsání pohledávky 

4. Cenová nabídka na úklid klestu 

5. Cenová nabídka na pěstební činnost na rok 2022 

6. Hřbitov 

7. Žádost o pokračování podpory Linky bezpečí, z.s. 

8. Cenová nabídka Putovní kino 

9. Vyúčtování SK Skloluxus Lipová 

10. Dotace 

11. Pozemky 

12. Diskuse 

 

Doplnění programu: 

  Chodník 

 

pro předložený program hlasovali: 

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

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 639/2022 – bylo schváleno 

Zastupitelstvo obce Lipová schválilo ověřovatele zápisu p. Bryndu a p. Štanderu, zapisovatelem pí 

Svobodovou. 
 

Hlasovali: 

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

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 640/2022 – bylo schváleno 

Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 34. zasedání Zastupitelstva 

obce Lipová. 

Splněna jsou usnesení:  č. 622/2022-633/2022, 635/2022, 637/2022 

Nesplněna jsou usnesení:  č. 634/2022 – zatím není zajištěno financování, 636/2022 - není podepsaná 

smlouva na pacht pozemků, 638/2022 není podepsaná smlouva na pacht 

rybníku 
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Hlasovali: 

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

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o Rozpočtovém opatření č. 2 obce Lipová pro rok 2022, které 

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

 

Usnesení č. 641/2022 - bylo schváleno 

Zastupitelstvo obce schválilo návrh na odepsání pohledávky pana Václava Kutílka, Lipová 318, 407 81 Lipová 

ve výši 19 090 Kč, která vznikla z neplacených poplatků za odpad a psa a neuhrazeného stočného. 

Pohledávku nelze vymáhat z důvodu schválení oddlužení p. Kutílka Krajským soudem v Ústí nad Labem.  
 

Hlasovali: 

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

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 642/2022 - bylo schváleno 

Zastupitelstvo obce Lipová schválilo cenovou nabídku na úklid klestu od firmy Jan Weisgerber, Lipová 325, 

407 81 Lipová, IČ: 64677052 za cenu 60 Kč za 1 m3 bez DPH, která se navýšila z 50 Kč z důvodu výrazného 

zdražení pohonných hmot. 
 

Hlasovali: 

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

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 643/2022 - bylo schváleno 

Zastupitelstvo obce schválilo cenovou nabídku od p. Martina Háka, Vilémovská 568, 407 78 Velký Šenov,  

IČ: 08240931 na pěstební činnost v obecním lese na rok 2022 včetně sadebního materiálu podle ceníku 

sazenic ve výši 218 656 Kč. 
 

Hlasovali: 

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

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 644/2022 - bylo schváleno 

Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet terénních prací na hřbitově od firmy 2 RV Stavební s.r.o., Vilémov 308, 

407 80 Vilémov, IČ: 08824347 za cenu celkem 504 196,40 bez DPH. 

Zastupitelstvo obce pověřilo starostu podpisem smlouvy. 
 

Hlasovali: 

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

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 645/2022 - bylo schváleno 

Zastupitelstvo obce schválilo pokračování finanční podpory Linky bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8 

v roce 2022 ve výši 1 000 Kč. 

Zastupitelstvo obce pověřilo starostu podpisem smlouvy. 
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Hlasovali: 

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

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 646/2022 - nebylo schváleno 

Zastupitelstvo obce schválilo cenovou nabídku od Ing. Lubomíra Lukeše, Opočnice 196, 289 04 Opočnice na 

promítání Letního Putovního kina za cenu promítání 7 500 Kč, licence na promítání  

4 000 – 12 000 Kč, cena za PHM min. 8 Kč/km podle aktuálních cen. 
 

Hlasovali: 

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

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o Vyúčtování individuální dotace SK Skloluxus Lipová za rok 

2021. 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o Vyúčtování individuální dotace Spolku seniorů Lipová za rok 

2021. 

 

Usnesení č. 647/2022 - bylo schváleno 

Zastupitelstvo obce Lipová schválilo cenovou nabídku na Projektovou dokumentaci Parkování u hřbitova od 

Kateřiny Hoškové, Mikulášovice 294, 407 79 za cenu celkem 53 000 Kč. 

Zastupitelstvo obce pověřilo starostu podpisem smlouvy. 
 

Hlasovali: 

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

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 648/2022 - bylo schváleno 

Zastupitelstvo obce Lipová schválilo cenovou nabídku na Projektovou dokumentaci Parkování u kostela od 

Kateřiny Hoškové, Mikulášovice 294, 407 79 za cenu celkem 50 000 Kč. 

Zastupitelstvo obce pověřilo starostu podpisem smlouvy. 
 

Hlasovali: 

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

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 649/2022 - bylo schváleno 

Zastupitelstvo obce Lipová schválilo cenovou nabídku na Projektovou dokumentaci Obnova márnice u 

kostela od Kateřiny Hoškové, Mikulášovice 294, 407 79 za cenu celkem 55 000 Kč. 

Zastupitelstvo obce pověřilo starostu podpisem smlouvy. 
 

Hlasovali: 

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

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 650/2022 - bylo schváleno 

Zastupitelstvo obce zveřejňuje záměr prodeje pozemku st.p.č. 389, druh pozemku zastavěná plocha a 
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nádvoří, části p.p.č.309/2, druh pozemku ostatní plocha, části p.p.č. 310/2, druh pozemku trvalý travní 

porost, části p.p.č. 310/3, druh pozemku trvalý travní porost předběžné výměře celkem 1000 m2 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. 
 

Hlasovali: 

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

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 651/2022 - bylo schváleno 

Zastupitelstvo obce zveřejňuje záměr prodeje pozemku p.p.č 310/4 o celkové výměře 510 m2, druh 

pozemku trvalý travní porost a p.p.č. 309/1 o celkové výměře 174 m2, druh pozemku trvalý travní porost, 

pozemek by geometricky rozměřen geometrickým plánem č. 521-246/2021 z důvodu vyjmutí komunikace, 

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. 
 

Hlasovali: 

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

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 652/2022 - bylo schváleno 

Zastupitelstvo obce schválilo zrušení dříve přijatého usnesení č. 465/2021 ze dne 27. 4. 2021 žádost 

manželů Tomčalových na prodej p.p.č. 271/1 o výměře 1579 m2, druh pozemku ostatních plocha v k.ú. 

Lipová u Šluknova, na LV 263 vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště 

Rumburk, která vznikla sloučením části p.p.č. 271/1, 271/2, 272/1, 1556/1, 1699 a 1880 – GP pro změnu 

hranic pozemků č. 497-41/2021 z důvodů okolností a rizik z nejisté situace. 
 

Hlasovali: 

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

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 653/2022 - bylo schváleno 

Zastupitelstvo obce rozhodlo o prodeji pozemků p.p.č. 523/15 o výměře 1254 m2, druh pozemku orná půda 

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

Rumburk, která vznikla GP č. 499-232/2020 panu Miroslavu Haškovi a paní Dagmar Svobodové, Lužická 662, 

407 77 Lipová. Prodej se uskuteční za podmínek: cena pozemku celkem 25 080 Kč, náklady spojené 

s prodejem (právní služby, návrh na vklad na KN) hradí kupující. Cena pozemku odhadním znalcem byla 

určena ve výši 123 000 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: 
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pro: p. Svoboda, p. Žák, p. Staník, p. Brynda, p. Štandera, pí Hoštičková, p. Šeda 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 654/2022 - bylo schváleno 

Zastupitelstvo obce zveřejňuje záměr prodeje pozemku p.p.č. 763/1 o celkové výměře 1448 m2, druh 

pozemku trvalý travní porost v k.ú. Lipová u Šluknova, na LV 263 vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký 

kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, který vznikl geometrickým rozměřením č. 529-10/2022 z původně 

p.p.č.1916, p.p.č. 765/1, p.p.č.765/2, p.p.č. 764 a p.p.č. 35 z důvodu stavby rodinného domu. 

Zájemci se mohou k tomuto záměru vyjádřit. 
 

Hlasovali: 

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

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 655/2022 - nebylo schváleno 

Zastupitelstvo obce zveřejňuje záměr prodeje pozemků p.p.č. 1398, druh pozemku trvalý travní porost o 

celkové výměře 548 m2, p.p.č. 1399/1, druh pozemku trvalý travní porost o celkové výměře 262 m2, p.p.č. 

1399/2, druh pozemku ostatní plocha o celkové výměře 629 m2,  a p.p.č. 1400/3, druh pozemku ostatní 

plocha o celkové výměře 455 m2,v k.ú. Lipová u Šluknova, na LV 263 vedeném Katastrálním úřadem pro 

Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk z důvodu zachovaní lokálního biocentra, kterého jsou součástí 

také pozemky žadatele a tvoří tak celek. Pozemky byly již žadatelem sanovány a bylo by o ně pravidelně 

pečováno.  
 

Hlasovali: 

pro: 0 

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

zdržel se: 0 

 

 

 

 

 

 

 

Pavel Svoboda, starosta obce      František Žák, místostarosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vyvěšeno: 20. dubna 2022 

k sejmutí: 16. května 2022 


