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Obec Lipová 
okres Děčín 

USNESENÍ 
 

z 3. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 12. 12. 2022 od 17.00 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� Rozpočet obce Lipová na rok 2023 

4� Dodatek ke smlouvě – Marius Pedersen a. s. 
5� Knihovní řád 

6� Odměna starostovi 
7� Odměna místostarostovi 

8� Smlouva o sdružených dodávkách elektřiny 
9� Pozemky-prodej a pronájem 
10� Problematika glampingu 
11� Diskuse 

 

Doplnění programu: 
Rozpočtová změna č. 1 Domov důchodců Lipová, příspěvková organizace obce Lipová 

 

pro předložený program hlasovali: 
pro: p. Svoboda, p. Žák, p. Šípal, p. Brynda, pí Klingerová 
proti: 0 
zdržel se: 0 
 

Zastupitelstvo obce Lipová schválilo ověřovatele zápisu p. Žáka a p. Šípala, zapisovatelem pí Kršňákovou. 
Výsledek hlasování: 
pro: p. Svoboda, p. Žák, p. Šípal, p. Brynda, pí Klingerová 
zdržel se: 0 
Usnesení č. 36/2022 bylo schváleno 
 

Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce. 
Splněna jsou usnesení:  č. 24/2022 – 35/2022 
Nesplněna jsou usnesení:   
Výsledek hlasování: 
pro: p. Svoboda, p. Žák, p. Šípal, p. Brynda, pí Klingerová  
proti: 0 
zdržel se: 0 
Usnesení č.37/2021 bylo schváleno 
 

-Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o Rozpočtovém opatření č. 9 obce Lipová pro rok 2022, které 
bylo provedeno na základě kompetencí starosty obce k provádění rozpočtových opatření. 
 

-Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočet obce Lipová na rok 2023 a závazné ukazatele. 

Výsledek hlasování: 
pro: p. Svoboda, p. Žák, p. Šípal, p. Brynda, pí Klingerová 
proti: 0 
zdržel se: 0 
Usnesení č. 38/2022 bylo schváleno 
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-Zastupitelstvo obce schválilo dodatek č. 33 ke smlouvě zajištění sběru, svozu, využití a odstranění 

komunálního odpadu ze dne 8. 8. 2001. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 33 ke smlouvě 
s účinností od 1. 1. 2023, došlo k úpravě přílohy č. 1 Ceník služeb ke smlouvě na zajištění. 
Výsledek hlasování: 
pro: p. Svoboda, p. Žák, p. Šípal, p. Brynda, pí Klingerová  
proti: 0 
zdržel se: 0 
Usnesení č. 39/2021 bylo schváleno 
 
-Zastupitelstvo obce bere na vědomí knihovní řád. 
 
-Zastupitelstvo obce schválilo návrh na odměnu starosty Pavla Svobody ve výši 55 000 Kč hrubého za 
pomoc při opravě sběrného dvora a kompletní rekonstrukci hřbitova. 
Výsledek hlasování: 
pro: p. Žák, p. Šípal, p. Brynda, pí Klingerová 
proti: 0 
zdržel se: p. Svoboda 
Usnesení č. 40/2021 bylo schváleno 
 
-Zastupitelstvo obce schválilo návrh na odměnu pro místostarostu Františka Žáka ve výši 20 000 Kč hrubého 
za sekání a údržbu zeleně v obci. Za Údržbu naučné stezky, opravu strojů a zařízení obce. 
Výsledek hlasování: 
pro p. Svoboda, p. Šípal, p. Brynda, pí Klingerová 
proti: 0 
zdržel se: p. Žák 
Usnesení č. 41/2022 bylo schváleno 
 
-Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí od 
firmy ČEZ ESCO, a.s., Duhová 1444/2, 140 00 Praha. Smlouva je na dobu určitou do 31. 12. 2023. 
-Zastupitelstvo obce pověřilo starostu podpisem smlouvy. 
Výsledek hlasování: 
pro: p. Svoboda, p. Žák, p. Šípal, p. Brynda, pí Klingerová 
proti: 0 
zdržel se: 0 
Usnesení č. 42/2022 bylo schváleno 

 
-Zastupitelstvo obce zveřejňuje záměr pachtu pozemků, části p.p.č. 240/13 o výměře 26 100 m2, druh pozemku 
trvalý travní porost, na p.p.č. 304/1 o výměře 1 108 m2, druh pozemku ostatní plocha, na p.p.č. 240/15 o 
výměře 597 m2,druh pozemku trvalý travní porost, na p.p.č. 240/14 o výměře 9 308 m2, druh pozemku trvalý 
travní porost, na p.p.č. 238/6 o výměře 2 249 m2, druh pozemku vodní plocha, na p.p.č. 238/1 o výměře 24 028 
m2, druh pozemku trvalý travní porost, na p.p.č. 238/20 o výměře 981 m2, druh pozemku trvalý travní porost, 
na p.p.č. 234/2 o výměře 3 554 m2, druh pozemku vodní plocha, na p.p.č. 238/19 o výměře 6 196 m2, druh 
pozemku trvalý travní porost, na p.p.č. 310/2 o výměře 924 m2, druh pozemku ostatní plocha, na p.p.č. 234/4 
o výměře 1 004 m2, druh pozemku vodní plocha na p.p.č. 234/3 o výměře 1 959 m2, druh pozemku vodní 
plocha, na p.p.č. 238/18 o výměře 27 448 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 pěstební 
činnosti a revitalizace pozemku v rozsahu schváleném vlastníkem pozemku. 
-Zájemci se mohou k tomuto záměru vyjádřit. 
Výsledek hlasování: 
pro: p. Svoboda, p. Žák, p. Šípal, pí Hoštičková, p. Brynda, pí Klingerová 



 

3 
 

proti: 0 
zdržel se: 0 
Usnesení č. 43/2022 bylo schváleno 
 

- Zastupitelstvo obce rozhodlo o dalších fázích projektu glamping pro potřeby vypracování nového 
územního plánu, přípravy pachtovní smlouvy a provozního řádu.  
Výsledek hlasování: 
pro: p. Svoboda, p. Žák, p. Šípal, pí Hoštičková, pí Klingerová 
proti: 0 
zdržel se: p. Brynda 
Usnesení č. 44/2022 bylo schváleno 
 

-Zastupitelstvo obce schválilo Domovu důchodců Lipová, příspěvková organizace obce Lipová: 
- Rozpočtová změna č. 1 
Výsledek hlasování: 
pro: p. Svoboda, p. Žák, p. Šípal, pí Hoštičková, p. Brynda, pí Klingerová 
proti: 0 
zdržel se: 0 
Usnesení č. 45/2022 bylo schváleno 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pavel Svoboda, starosta obce      František Žák, místostarosta obce 
 
 
 
 
 
vyvěšeno: 19. 12. 2022 
k sejmutí:   4. 01. 2023  
 


