ZPRAVODAJ
OBCE LIPNO NAD VLTAVOU
Číslo 01/2016

■

Leden

■

Náklad 310 ks

■

Zdarma

Úvod
Milí spoluobčané,
dovolte, abychom Vám do roku 2016 popřáli pevné
zdraví, štěstí, plno optimismu, elánu, radosti, klidný a
spokojený život. Ať je tento rok lepší než ten předchozí a
plný splněných přání. Rok 2016 je podle čínského
kalendáře ve znamení Opice. Měl by tedy být vášnivý,
ohnivý, vzrušivý, společenský, činorodý, vynalézavý, plný
energie, tvořivé síly a velitelských schopností. Vypadá to,
že se máme na co těšit.

Historie
ROK 1997

Tento rok je bohatý na nepříznivé události. Stále pokračují boje v bývalé
Jugoslávii, kde se řeší spor o Kosovo. Dalším 300 let trvajícím
ohniskem sporů je Severní Irsko a Anglie.
Ani příroda nespí. Lidé trpí zemětřeseními, větrnými bouřemi,
povodněmi. V naší republice byly hlavně rozsáhlé povodně. Zasáhly
velkou část Moravy a východní Čechy. V některých okresech byla
katastrofa označována jako "stoletá voda". 50 lidí utonulých, stovky
domů vyplavených a další mnohamilionové škody, hlavně na
komunikacích.

Nezaměstnanost pozvolna stoupá. Mnozí občané si stěžují, že se mají
hůře než před "sametovou revolucí". Kriminalita má stále vzestupný
trend, hlavně hospodářská. Nedobře na naši ekonomickou situaci
působí značný příliv cizinců, kteří většinou přicházejí ilegálně, anebo
pokračují dál - do Německa. Na druhé straně pak dochází k emigraci
našich občanů romského původu do Kanady, USA a Anglie. Ti se
většinou vrátili zpět. V naší obci žilo 511 obyvatel.
Nesporně hodně práce, úsilí, finančních prostředků stály tyto stavby:
výstavba čisticí stanice, přestavba domu č. 3 a 39- bývalá budova PS
útvaru a výstavba řadových domů.
Mgr. Vicki Neubauerová, zdroj: Kronika obce

Zprávy z obce
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou č.
24/2015 ze dne 18.12.2015
č. usnesení : 328 /2015
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schválilo program zasedání
Zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou.
č. usnesení : 329 /2015
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou odsouhlasilo Dodatek č. 1 ke
smlouvě o dílo „ČOV Lipno nad Vltavou – vodovod a čerpací stanice“,
uzavřené dne 15.9.2014 mezi Obcí Lipno nad Vltavou a spol. ČEVAK
a.s.
č. usnesení : 330/2015
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou souhlasí s realizací projektu
„Dokončení plážového sportovního areálu při nábřežní cyklostezce /
promenádě a rozšíření jeho zázemí“ do Národního programu podpory
cestovního ruchu, cestovní dostupné všem, 1. výzva 2016, a souhlasí
se zajištěním prostředků na spolufinancování akce z rozpočtu obce“.
č. usnesení : 331/2015
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou odsouhlasilo žádost o změnu
splatnosti nájemného z bytu v tíživé životní situaci s tím, že na dlužné
nájemné nebude vyměřováno penále.
č. usnesení : 332/2015
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou odsouhlasilo prodej pozemku
p.č. 75/101 v k.ú. Lipno nad Vltavou za částku 1.000,- Kč/m2.
č. usnesení : 333/2015
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou odsouhlasilo prodej části
pozemku p.č. 70/1 v k.ú. Lipno nad Vltavou odděleném Geometrickým
plánem č. 1452-310/2015 jako 70/3 o výměře 720m2, za celkovou cenu
920.000,- Kč s tím, že kupující si na vlastní náklady zajistí přeložení

elektrického vedení a telekomunikačního vedení. Kupní cena bude
uhrazena ve dvou splátkách, a to 420.000,- Kč při podpisu smlouvy a
doplatek 500.000,- Kč bude uhrazen do 31.1.2016.
č. usnesení : 334/2015
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou odsouhlasilo prodej části
pozemku p.č. 544/2 v k.ú. Lipno nad Vltavou, odděleném Geometrickým
plánem č. 1454-310/2015 jako pozemek p.č. 544/26 o výměře 73m2, za
částku 500,- Kč/m2 bez DPH.
č. usnesení : 335/2015
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou odsouhlasilo prodej části
pozemku p.č. 568/1 v k.ú. Lipno nad Vltavou za částku 500,- Kč/m2 bez
DPH.
č. usnesení : 336/2015
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou ruší záměr prodat pozemek p.č.
396/26 v k.ú. Lipno nad Vltavou.
č. usnesení : 337/2015
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou jako vlastník p.č. 215/101 v k.ú.
Lipno nad Vltavou souhlasí se žádostí o pokácení 3 ks přerostlých
jehličnanů.
č. usnesení : 338/2015
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo žádost vlastníků
stavebních parcel v lokalitě pod fotbalovým hřištěm o úpravu
komunikace na p.č. 504/2 v k.ú. Lipno nad Vltavou a tuto úpravu
odsouhlasilo dle žádosti.
č. usnesení : 339/2015
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou odsouhlasilo žádost o
geometrické rozdělení pozemku p.č. 215/101 v k.ú. Lipno nad Vltavou
s tím, že žadatelka zajistí vyhotovení Geometrického plánu na vlastní
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náklady. Prodej pozemku bude uskutečněn pouze po uhrazení celé
ceny.
č. usnesení : 340/2015
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou rozhodlo zveřejnit záměr prodeje
pozemku p.č. 75/99 v k.ú. Lipno nad Vltavou.
č. usnesení : 341/2015
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou odsouhlasilo žádost o povolení
připojení stavby na pozemku p.č. 505/35 k místní komunikaci na
pozemcích p.č. 505/1 a 504/2 v k.ú. Lipno nad Vltavou.
č. usnesení : 342/2015
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
Směrnici k provádění inventarizace majetku a závazků Obce Lipno nad
Vltavou.
č. usnesení : 343/2015
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo Plán
inventur na rok 2015.
č. usnesení : 344/2015
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
Směrnici o odpisovém plánu na rok 2016.
č. usnesení : 345/2015
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou odsouhlasilo Kupní smlouvu
mezi společností Lesy ČR, s.p. Hradec Králové a Obcí Lipno nad
Vltavou, kdy Obec jako kupující kupuje do svého vlastnictví pozemek
p.č. 622/4 v k.ú. Lipno nad Vltavou o výměře 33 m2 za částku 11.200,Kč a pověřilo starostu Obce podpisem smlouvy.
č. usnesení : 346/2015
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo žádost
OS LIPEN o souhlas Obce Lipno nad Vltavou jako vlastníka nemovitosti
se sídlem spolku v objektu č.p. 37 Lipno nad Vltavou.
č. usnesení : 347/2015
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
rozpočtové opatření č. 16/2015.
č. usnesení : 348/2015
Zastupitelstvo obce Lipno nad projednalo a odsouhlasilo rozpočet Obce
Lipno nad Vltavou pro rok 2016.
č. usnesení : 349/2015:
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo vyúčtování účelové
dotace činnosti AUTOMOTO KLUBU LIPNO V AČR pro rok 2015 a toto
odsouhlasilo.
č. usnesení : 350/2015:
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou odsouhlasilo založení
Turistického spolku Lipensko a jeho stanovy. Účelem založeného
spolku bude zastupování obcí na úrovni Destinačního managementu.
Pro Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou je nepřijatelné, aby obec byla
jakkoliv zastupována společností Destinační management Lipensko
o.p.s

INFORMACE K DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ZDAŇOVACÍ
OBDOBÍ ROKU 2016 PRO OBEC
LIPNO NAD VLTAVO
ÚDAJE K DANI Z POZEMKŮ
Kat. území
Lipno nad Vltavou

Kód k.ú.
684309

Prům. cena zem. půdy
2,04 (Kč/m2)

Koeficient pro stavební pozemky (F) je stanoven obcí pro celé území
obce ve výši 1.
ÚDAJE K DANI ZE STAVEB A JEDNOTEK
Koeficient pro budovy obytných domů (H), ostatních budov tvořících
příslušenství k budovám obytných domů (I), zdanitelných jednotek (R) a

ostatních zdanitelných jednotek (Z) je stanoven pro celé území obce ve
výši 1.
Koeficientem ve výši 1,5 stanoveným obcí se na celém území obce
násobí sazba daně u:
- budov pro rodinnou rekreaci a budov rodinných domů využívaných pro
rodinnou rekreaci (J) a u budov, které plní doplňkovou funkci k těmto
budovám (K), s výjimkou garáže;
Koeficient pro výpočet daně u druhu staveb L, M, N, O, S, T, U a V
není stanoven.
Místním koeficientem ve výši 4 stanoveným obcí se na celém území
obce:
násobí daň poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, zdanitelných
staveb nebo zdanitelných jednotek, popřípadě jejich souhrny,
s výjimkou pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů
(A) a trvalých travních porostů (B).
PODÁNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ
Daňové přiznání, případně dílčí daňové přiznání, je na zdaňovací
období roku 2016 nutno podat příslušnému územnímu pracovišti, kde je
umístěn spis poplatníka, nejpozději do 1. února 2016. Noví poplatníci
daně podají daňové přiznání na územní pracoviště dle pokynu GFŘ – D
– 12, který je k dispozici na každém územním pracovišti, případně na
níže uvedené internetové adrese.
Přiznání k dani z nemovitých věcí lze zpracovat s využitím daňového
portálu na internetové adrese: http://www.financnisprava.cz. V aplikaci
„Daň z nemovitých věcí – koeficienty“ jsou pro zpracování daňového
přiznání dostupné údaje za celou Českou republiku.
Pokud nebylo daňové přiznání podáno včas, případně nebylo podáno
vůbec, vzniká při splnění zákonných podmínek poplatníkovi daně
povinnost uhradit pokutu.
Úřední hodiny podatelen územních pracovišť Finančního úřadu pro
Jihočeský kraj: pondělí, středa 8:00 - 17:00, úterý, čtvrtek 8:00
15:30, pátek 8:00 - 14:00.
SPLATNOST DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ
Nepřesahuje-li celková roční daň z nemovitých věcí částku 5 000 Kč, je
pro všechny poplatníky daně splatná najednou do 31. května 2016. Ke
stejnému datu lze zaplatit daň najednou i při vyšší částce.
Činí-li celková daň více jak 5 000 Kč, je daň splatná ve dvou stejných
splátkách; u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov
ryb nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu 2016, u ostatních
poplatníků daně nejpozději do 31. května a do 30. listopadu 2016.
Není-li splátka daně nebo splatná daň uhrazena nejpozději v den její
splatnosti, vzniká poplatníkovi při splnění zákonných podmínek
povinnost uhradit úrok z prodlení.
Bezhotovostní placení daně - bankovní účet Finančního úřadu pro
Jihočeský kraj - číslo: 7755-77627231/0710
IBAN: CZ25 0710 0077 5500 7762 7231, BIC kód: CNBACZPP.
Konstantní symbol: 1148 – platba převodním příkazem, 1149 – platba
poštovní poukázkou
Variabilní symbol: fyzická osoba – rodné číslo, právnická osoba – IČ
UPOZORNĚNÍ: v současnosti již nelze zaplatit daň na zrušené účty
předchozích finančních úřadů. Pokud poplatník provede platbu své
daňové povinnosti na zrušený bankovní účet, vystavuje se nebezpečí,
že jeho daňová povinnost nebude řádně zaplacena a hrozí i sankce z
důvodu prodlení. Platba bude poplatníkovi vrácena zpět, nebude již
automaticky přesměrována na správný účet.
Úhrada daně prostřednictvím SIPO: nově zavedená služba umožňuje
poplatníkům bezstarostné placení daně z nemovitých věcí
prostřednictvím SIPO podle Podmínek zveřejněných Finanční správou.
Pro zřízení služby poplatník vyplní „Oznámení o placení daně z
nemovitých věcí prostřednictvím SIPO“ a s dokladem o přidělení
spojovacího čísla SIPO nebo aktuálním rozpisem bezhotovostní platby
SIPO doručí územnímu pracovišti, na němž má veden spis k dani z
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nemovitých věcí. Spojovací číslo SIPO lze případně získat na kterékoliv
poště. Pokud poplatník předá podklady do 31. ledna 2016, bude daň
hrazena prostřednictvím SIPO již v roce 2016. Daň bude automaticky
hrazena i v následujících zdaňovacích obdobích i v případě změny výše
stanovené daně z nemovitých věcí.
Úhrada daně v hotovosti: daň v hotovosti je možné hradit pouze na
Územním pracovišti v Českých Budějovicích v pondělí a ve středu v
pokladních hodinách od 8 do 15 hod., v Českém Krumlově, v
Jindřichově Hradci, v Písku, ve Strakonicích, v Prachaticích a v Táboře
v pondělí a ve středu v pokladních hodinách od 8 do 11 a od 12 do 15
hod.
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TERMÍNY SVOZŮ BIO ODPADU
V době od 1.1. do 31.3.2016 - 7.1., 4.2., 3.3.
V době od 1.4. do 31.10. (1 x za 14 dní, vždy sudý
čtvrtek) – 7.4., 21.4., 5.5., 19.5., 2.6., 16.6., 30.6.,
14.7., 28.7., 11.8., 25.8., 8.9., 22.9., 6.10., 20.10.
V době od 1.11. do 31.12. (1 x za měsíc, 1. čtvrtek v
měsíci) - 3.11., 1.12.

Životní jubilea, narození, …
LEDEN 2016
V novém roce máme nová životní výročí. V lednu je jich celkem 11. Kulatá jsou 3. První začíná pan Jan Peňák, další je pan
Josef Bejdák a paní Bruna Krejčová. Neméně významná výročí mají: paní Marie Komrsková , Věra Červonyjová, pan Jan
Irsigler, Jan Bican, Miroslav Adam. Dále paní Jaroslava Janouchová, Marie Tesařová a Helena Mužíková.
Všem přejeme šťastný život bez starostí, stále dobrou náladu, na každý den radost malou, po celý rok pohodu.
SPOZ L. Bravencová, V. Neubauerová.

Život v obci
Ještě než se naplno rozjede rok 2016 a my budeme plni očekávání hledět vstříc novým zítřkům, pojďme se podívat, jak jsme si zpříjemnili a užili
poslední měsíc v roce.
PEKELNÁ SLUŽBA OBRAZEM

SETKÁNÍ SENIORŮ
Ve středu 9. prosince proběhlo velmi milé a příjemné posezení v pizzerii
Milano. Hudební duo The Radiators (Jan Lupen Lupták a Luboš Eda
Fenc) pěkně zahrálo k tanci. Největší zájem byl o povídání s panem
starostou ohledně budoucnosti obce. Zábava byla v plném proudu. Lidé si
zazpívali písničky ze svého mládí, rozmlouvali mezi sebou, pochutnali si
na občerstvení a dobrá nálada panovala do samého konce. Všichni si
akci chválili a přáním všech bylo tato setkání pořádat častěji.
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PŘEDVÁNOČNÍ SPICH A PŘEDÁNÍ BETLÉMSKÉHO SVĚTLA
Za téměř nejvíce vydařenou společenskou akci právem považovat setkání u stromečku 23. prosince. Kdo byl potvrdí. Sešli jsme se ve velmi dobrém
rozpoložení. Nečekaným, o to hezčím, překvapením bylo vystoupení Aničky Kocourkové, Lindy Stýblové a Laury Šlancové. Holky si připravily a
krásně zazpívaly několik písniček. Kdo chtěl zpíval s nimi, kdo chtěl tančil. Vypustili jsme balónky štěstí. Před pátou odpolední dovezli frymburští
hasiči Betlémské světlo, jenž symbolizuje přátelství, klid a mír. A v duchu těchto hodnot jsme si nakonec i navzájem popřáli.

POZVÁNKA NA MASOPUST
Na vědomí se dává, že 6. února nastává Lipenský masopust. Právo masopust konati bude vyžádáno v 11,00 hodin před Obecním úřadem.
Přivítáme každého, kdo bude mít zájem zúčastnit se Masopustního průvodu. Nejlépe s vlastní maskou. Kreativitě se meze nekladou. Pro toho kdo
by potřeboval půjčit kostým nebo části oděvů pro „sestavení“ masopustního kostýmu bude po domluvě k dispozici kostýmní „arzenál“ LIPENU (lze
domluvit max. do 3.2.2016). Účastníci průvodu se sejdou v sobotu 6.2.2016 v 10,00 hod. v zasedací místnosti Obecního domu.
POZOR - NEPŘEHLÉDNĚTE!!! PREMIÉRU V RÁMCI MASOPUSTU BUDE MÍT HOTEL BOUČEK!!! Po průvodu zveme všechny občany na
Masopustní zábavu plnou hudby a tance. Začne úderem 19,00 hodiny v hotelu Bouček (bývalá Gabreta / ROH!!!!). Zahraje Pajzl Band (Peťa
Vávra z Vyššího Brodu). Vstup zdarma!!!

Ostatní
ÚSPĚCHY MLADÉHO KARATISTY

Rádi bychom se podělili o radost z úspěchu 11-ti letého Luďka Máčky,
kterého dosáhl na Mistrovství České republiky konaného dne
06.12.2015 v Ostravě, kde se v kumite umístil na třetím místě. Úspěch
podtrhuje i fakt, že pro dané zápasy byl Luděk poprvé nominován do
vyšší kategorie, kde se svými 36kg konkuroval protivníkům, kteří byli
většinou o 5kg těžší. V neposlední řadě se Luděk zúčastnil i Mistrovství
světa Spojených států amerických konané v létě letošního roku na
Floridě, kde se však na bednu neprobojoval. V každém případě si mladý
sportovec dal za úkol, že přidá v trénincích. V minulosti dosáhl titulů:
Mistr světa v synchronizované katě - Turecko 2013 a vícemistr v kumite
- Kosovo 2014. K vítězstvím gratulujeme a přejeme vytrvalost při
trénincích a mnoho sportovních úspěchů v budoucnosti.

FČAS - program leden 2016
PROGRAM PRO DĚTI
Dětský klubík / 30 Kč
Přidejte se k nám, maminky a děti si připravili na dětskou hernu
zajímavý program. Rozpis programu „tvořeníčko“ na každý týden bude
vyvěšen na nástěnce ve FČASu.

každé úterý 9:00 – 11:00 zpívánky a říkanky v češtině a v němčině
každý čtvrtek 9:00 – 11:00 tvořeníčko
každá neděle 16:00 – 18:00 herna
Dětská diskotéka / 30 Kč
pátek 29.1.2015 16:00 – 18:00 tanec, hry a soutěže
POHYBOVÉ AKTIVITY
Power jóga s Janou / 80 Kč
každé pondělí 18:30 – 19:30
každý čtvrtek 19:00 – 20:00
Stolní tenis / 30 Kč
vždy sudý týden v úterý 19:00 – 21:00
vždy lichý týden ve středu 18:00 – 20:00
AKCE – WORKSHOPY – SEMINÁŘE
13.1.2016 středa 18:30 – 20:00 / 120 Kč
Seznámení s hathajógou s Marcelou, info na tel: 737 255 472
27.1.2016 středa od 18:00 – 20:00 / 100 Kč
Seznámení s kineziologií s Hankou Kotalíkovo
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