ZPRAVODAJ
OBCE LIPNO NAD VLTAVOU
Číslo 01/2017

■

Leden

■

Náklad 310 ks

■

Zdarma

Úvod

Vážení čtenáři,
rádi bychom Vám do roku 2017 popřáli pevné zdraví,
štěstí, plno optimismu, elánu, radosti, klidný a
spokojený život.
Ať je tento rok lepší než ten
předchozí a plný splněných přání. Turbulentní, a pro
mnohé náročný rok 2016 Ohnivé Opice podle

čínského horoskopu střídá rok Ohnivého Kohouta,
kterému je zasvěcen rok 2017. V čínském horoskopu
patří mezi nekonfliktní, dobrosrdečné, ale i silně
egoistické znamení. Bude takový i rok 2017 ? A co
slibuje? Tento rok symbolizuje především vítězství a
úspěchy, kterých bude v průběhu roku dosaženo díky
píli, trpělivosti a tvrdé práci. Ohnivý Kohout přináší klid
rodinných a soukromých vazeb, talent, dobrodružství,
objevování
a
překonávání
nových
výzev.
Nadcházející rok ohnivého Kohouta přinese nové
pobídky osudu, které budou vyžadovat vtip a
praktická řešení. Kohout je rovněž odvážné znamení,
takže dovolí lidem v životě více, ale bezpečněji
riskovat.
Rok 2017 bude probíhat ve znamení
spravedlnosti, odvahy a kreativity. Bude intenzivní a
mocný, pokud jde o posun vpřed. V roce Kohouta
budou sklízet úspěchy ti, kteří budou uznávat základní
kohoutí zásady, tedy budou se držet tvrdé práce,
rodinných hodnot a prvotřídních výkonů.

Historie
ROK 2007
Svět v tomto roce opět postihly katastrofy. Byly to rozsáhlé požáry v
Austrálii, Kalifornii a Řecku ničivé tornádo a sněhové bouře v USA.
Tsunami na Šalamounových ostrovech usmrtilo 28 lidí. Byli i
nezvěstní. Ve Francii byl zvolen nový president Sarcozy. Eifelovka
slavila 120 let. Sportovcem roku byla vyhlášená Kateřina
Neumanová a legendou Martina Navrátilová. Roman Šebrle byl zlatý
- mistrem světa v desetiboji. Zemřeli významní lidé Karel Svoboda,
Jan Teplý, Andrej Kvašnák, Svatopluk Beneš, Josef Vinklář.
Události kolem Lipna: desetileté děvčátko Lída Bandíková z
Loučovic zachránila tonoucí dvouleté dítě. Byla pozvána k panu
prezidentovi Václavu Klausovi, kde dostala ocenění. V televizním
pořadu "Ta naše povaha česká" bylo hovořeno o zachování nebo
porušování rázu Šumavy. Byla kritizována přemíra výstavby
nevhodných budov. Ani Lipno nebylo ušetřeno.
ZE ZÁPISŮ SPOZ V ROCE 2007
K 1. 1. 2007 žilo v obci 540 obyvatel, dospělých 271 a dětí 269.
Občanům bylo předáno 121 přání. 13. 2. 2007 byly zapsány do 1.
třídy 4 děti: 2 děvčata a 2 chlapci. Narozených dětí v roce 2007 bylo
5: 1 děvče a 4 chlapci. Vítaných dětí v roce 2007 bylo 9: 3 děvčata
a 6 chlapců. Uzavřených manželství bylo 6. Po několika letech bylo
nejvíce sňatků. Zemřeli 4 občané: 3 ženy a 1 muž.
31. 3. 2007 vyšlo 1. číslo Zpravodaje obce Lipna nad Vltavou. Na 1.
adventní neděli byl uspořádán první lampionový průvod s
vystoupením dětí MŠ a ZŠ, pohoštěním a byl přítomen Lišák FOX.
V prosinci byl otevřen nový supermarket COOP nahoře nad poštou.
Rok 2007 byl velice teplý duben, červen s tropickými teplotami. Pro
děti byl uspořádán karneval.
ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA - počet dětí: MŠ 24, ZŠ 22

OBECNÍ KNIHOVNA - konečně se knihovna dočkala mnohem větší
místnosti, byla také nově vybavena novým nábytkem a dvěma
počítači. Byla uspořádána malá slavnost, zúčastnilo se 20 osob.
ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČSŽ - členek je už pouze 14, ale přesto
se zúčastníme různých akcí - např. zájezd do Vídně a pravidelné
návštěvy lázní Bad Füssing.
PODNIKATELSKÁ ČINNOST
RESTAURACE A HOTEL LIPENKA - stále zůstávají jedinou
restaurací na starém Lipně. Ubytovávají převážně mládež a hlavně v
zimě lyžařské školní kurzy. EXIL - MUSIC – BAR - je stále v
provozu, hlavně o sezóně je zvýšená návštěvnost. RESTAURANT A
HOTEL ADMIRÁL v tomto roce rozšířen o apartmány, parkování,
nové venkovní posezení a o pěknou úpravu terénu za budovou.
RESTAURACE NEMO, NEPTUNUS byl nově moderně vybaven. Je
to první restaurace, která vznikla vybudováním Mariny.
PENZIONY U DRAKA A JÁJA svým zařízením se blíží k rodinnému
ubytování, jsou navštěvovány. OBĚ KADEŘNICTVÍ PETRA I
DAGMAR mají svoji stálou klientelu a přesto se rozšiřuje. Jsou
vyhledávány. KREJČOVSTVÍ přijímá i zakázky od organizací:
LIPNO SERVIS, s.r.o. Mareš autodoprava. Provozovna šití COPI
a.s. skončila svoji činnost, zařízení bylo v provozu 1 rok.
Rekonstrukce domu k bydlení č. 1 začala v únoru 2007 a v říjnu
2007 byly předány holobyty lidem. Dům č. 4 - bývalý hotel, nyní je
soukromým majetkem DRUŽSTVA Z KLADNA. Ještě vybudovali z
obou stran střechy podkrovní byty.
REKREAČNÍ ZAŘÍZENÍ MARINA v tomto roce se nestavěla nová
ubytovací zařízení. 1. 6. 2007 se slavnostně otevírala nová recepce.
LIPNO LAKE RESORT - výstavba pokračuje mimořádně rychle. 22.
9. 2007 bylo slavnostní otevření s ohňostrojem. RIVIÉRA LIPNO výstavba ještě pokračuje. V hotových apartmánech se lidé rekreují a
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využívají příjemnou travnatou pláž. VILLA PARK LIPNO - ani v
tomto roce se víc nestavělo. Ze 40 plánovaných domů zůstane 20?
Myslím, že i to stačí. STARÁ RESTAURACE - přestavbu provádí
společnost z BĚLORUSKA. První záměr trochu pozměnili. Nyní
chtějí vybudovat několik apartmánů. LIPNO SERVIS s.r.o. - v lednu
2007 byly velké polomy na sjezdovkách, hlavně na Jezerní. Byl
otevřen FOX PARK pro děti. Následující den 27. 1. 2007 byla
otevřena zimní sezóna. Od r. 1886 byla nejteplejší zima.
Nová budova pro LIPNO SERVIS s.r.o.
během 1 roku byla postavená. V budově jsou pokoje pro ubytování,
kanceláře, v suterénu několik SKI servisů. Plánuje se prodejna a
restaurace.
MARKET JEDNOTA COOP - obchod byl postaven za 7 měsíců. 14.
prosince 2007 byl slavnostně otevřen. Brzy po otevření obchodu
bylo těsně vedle postaveno kruhové občerstvení - hříbek.
JACHTAŘSKÝ KLUB - tělocvična je již využívána, výcvik mladých
jachtařů stále pokračuje. Je zprovozněna i restaurace. Konala se
zde vánoční besídka žáků ZŠ.
TENISOVÁ HALA se staví u silnice za jachtařským střediskem. Je to
podlouhlá stavba. Určitě bude hodně využívána. Budou se tam
provozovat i jiné sporty. INFOCENTRUM Eli LIPNO vzniklo v roce

Zprávy z obce
INFORMACE K DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ZDAŇOVACÍ
OBDOBÍ ROKU 2017 PRO OBEC LIPNO NAD VLTAVOU
Údaje k dani z pozemků: katastrální území (k. ú.) Lipno nad Vltavou,
kód k.ú. 684309, prům. cena zem. půdy (Kč/m2) 2,04, zjednodušená
evidence pozemků není.
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 2017 nutno podat příslušnému územnímu pracovišti, kde je
umístěn spis poplatníka, nejpozději do 31. ledna 2017. Noví poplatníci
daně podají daňové přiznání na územní pracoviště dle pokynu GFŘ –
D – 23, 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.

Zpravodaj Obce Lipno nad Vltavou
2002, od té doby mají návštěvníci Lipna možnost navštívit toto
zařízení. LIPNO GOLF CLUB - Obecní úřad koupil golfové hřiště i
klub. Golf je docela navštěvován. Club má kolem stovky členů, z
toho asi 30 cizinců - Holanďanů, Němců a Rakušanů. Ve druhé
polovině činnost golfového hřiště skončila.
SLUPEČNÁ
Domy Villa Dream - mají v plánu postavit 32 domů. Ke konci roku je
přibližně 15 domů hotových. Vznikající sídliště je ve svahu za
penzionem Karolína. PENZION KAROLÍNA - byly provedeny
venkovní úpravy a vykopána studna. BÝVALÁ ŠKOLA - stavba se
zastavila. V tomto roce nic nového nepřibylo. HOTEL FILIP - v tomto
roce byl zprovozněn. Mají otevřeno jen o hlavních sezónách, na jaře
a na podzim je zavřeno. Bývalý "PENZION U BABIČKY" - velké
stavby byly zastřešeny, jinak se nic nezměnilo. PENZION U SOJKŮ
- návštěvnost je příznivá, okolí je vkusně upravené - děti tady mají
houpačky. PENZION DIANA – upraven je celý dům - okna, fasáda.
Dům je jako nový.
Podle zprávy policie se v lipenském jezeře, v obvodě Policie Lipno
nad Vltavou, nikdo v roce 2007 neutopil.
Mgr. Vicki Neubauerová, zdroj: Kronika obce

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.
PLACENÍ 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 2017.
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 splatných nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu 2017,
u ostatních poplatníků daně splatných nejpozději do 31. května a do 30.
listopadu 2017.
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: 775577627231/0710, IBAN: CZ25 0710 0077 5500 7762 7231, BIC kód:
CNBACZPP, konstantní symbol:1148 – platba převodním příkazem:
variabilní symbol: fyzická osoba – rodné číslo, právnická osoba – IČ.
Úhrada daně prostřednictvím SIPO
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 nemovitých věcí. Spojovací číslo SIPO lze případně získat na
kterékoliv poště. Pokud poplatník předá podklady do 31. ledna 2017,
bude daň hrazena prostřednictvím SIPO od roku 2017. Daň bude
automaticky hrazena i v následujících zdaňovacích obdobích i v případě
změny výše stanovené daně z nemovitých věcí.
Zaslání údajů pro placení daně na e-mail
Poplatníkům s touto zřízenou službou zašle správce daně před
splatností první splátky daně každý rok informaci s údaji pro placení
daně na jimi určenou e-mailovou adresu, tj. údaji o výši stanovené
daně, nedoplatku nebo přeplatku, údaji pro placení daně včetně QR
kódu, umožňujícího platbu prostřednictvím internetového bankovnictví i
mobilních platebních aplikací. V případě, že poplatník opomene uhradit
daň včas, zašle správce daně na e-mail následně vyrozumění o
nedoplatku.
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Pro zřízení služby od roku 2017 poplatník doručí vyplněnou „Žádost ve
věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem“ do
15. března 2017 na územní pracoviště, na němž má uložen spis k dani
z nemovitých věcí. Údaje pro placení daně z nemovitých věcí budou
poplatníkovi automaticky zasílány e-mailem i v následujících
zdaňovacích obdobích.
Nově zřizovaná služba je elektronickou náhradou za každoročně
zasílané složenky pro placení daně a není určena právnickým osobám
se zřízenou datovou schránkou, kterým správce daně zasílá podrobnou
informaci pro placení daně do datové schránky, ani poplatníkům, kteří
platí daň prostřednictvím SIPO, jimž je zasílán rozpis plateb SIPO.
Úhrada daně v hotovosti
UPOZORNĚNÍ: 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.
NABÍDKA NOVÉ SLUŽBY PRO POPLATNÍKY DANĚ Z
NEMOVITÝCH VĚCÍ
Od zdaňovacího období roku 2017 Finanční správa České republiky
umožní poplatníkům daně z nemovitých věcí využít nové služby
spočívající v zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí
prostřednictvím e mailu.
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Poplatníkům s touto zřízenou službou zašle správce daně před
splatností první splátky daně místo složenky k úhradě daně každý rok
informaci s údaji pro placení daně na jimi určenou e-mailovou adresu, tj.
údaji o výši stanovené daně, nedoplatku nebo přeplatku, údaji pro
placení daně včetně QR kódu, umožňujícího platbu prostřednictvím
internetového bankovnictví i mobilních platebních aplikací. V případě,
že opomenete uhradit daň včas, zašle správce daně na e-mail následně
vyrozumění o nedoplatku. Údaje pro placení daně z nemovitých věcí
Vám budou automaticky zasílány e mailem i v následujících
zdaňovacích obdobích.
Pro zřízení služby od roku 2017 zašlete, případně doručte nejlépe do
konce měsíce ledna, nejpozději do 15. března 2017 vyplněnou a
vlastnoručně podepsanou žádost v příloze na územní pracoviště, na
němž má uložen svůj spis k dani z nemovitých věcí.
Poplatník daně s trvalým pobytem v obci zašle, případně doručí
vyplněnou a vlastnoručně podepsanou žádost na adresu:
Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Územní pracoviště v Českém
Krumlově, Vyšehrad 169, 381 01 Český Krumlov.
Nově zřizovaná služba je elektronickou náhradou za každoročně
zasílané složenky pro placení daně a není určena právnickým osobám
se zřízenou datovou schránkou, kterým správce daně zasílá podrobnou
informaci pro placení daně do datové schránky, ani poplatníkům, kteří
platí daň prostřednictvím SIPO, jimž je zasílán rozpis plateb SIPO.

Životní jubilea, narození, …
LEDEN 2017
V lednu máme zaznamenáno 9 životních výročí - z toho 4 kulatá: paní Marie Komrsková, Helena Mužíková a pánové:
Miroslav Adam a Antonín Kolář.
Dalšími, kdo budou slavit, jsou: paní Marie Tesařová, Bruna Krejčová, Jaroslava Janouchová a pánové: Jan Bican a Jan
Irsigler. Přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
Za SPOZ V. Neubauerová, L. Bravencová

Život v obci
KRMENÍ ZVÍŘÁTEK

V sobotu 17. 12. 2016 jsme
podnikli dobrodružnou výpravu do
lesa s cílem dát do krmelců
dobrůtky pro zvířátka. Během
cesty jsme soutěžili a moc
se u toho bavili. A co jsme
prováděli?
Stříleli
z praku,
flusačkami mířili na cíl, závodili
na lyžích, prolézali pavučinou.
Největší
legrace
byla
u připevňování borců
na strom.
Naplnili jsme dva krmelce,
pochutnali
si
na buřtech
a s pocitem dobře odvedené práce se vrátili domů.
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PŘEDVÁNOČNÍ SPICH A PŘEDÁNÍ BETLÉMSKÉHO SVĚTLA

I LETOS SE PO LIPENSKU SVEZETE SKIBUSEM ZDARMA
I letos se zcela pohodlně svezete po Lipensku skibusem, který je
zdarma. Skibus jezdí do Skiareálu Lipno z nedalekého Frymburka,
Černé v Pošumaví, Loučovic a Vyššího Brodu. Skibus zahájil provoz 23.
12. 2016 a má napojení i na vlakové spoje končící v Lipně nad Vltavou.
Stejně tak můžete využít Stezkabus, který máte s Lipno.card také
zdarma.
Jízdní řád: https://www.lipno.info/skiareal/doprava-do-arealu/skibusemna-lipno.html
LEDNOVÉ AKCE VE SKIAREÁLU LIPNO
7.1. Den s handicapem
21.1. Velbloud na sněhu
21.1. Just Ride! Winter 2017
21.1. Sobota s Lipno bez bariér
28.1. Lipno rodina cup
Více na www.lipno.info

Ostatní
Nadace ČEZ – podpořila projekt
„Postavme Josefínu na nohy“
Josefína je od narození nevidomá a má dětskou
mozkovou obrnu a tedy velmi omezený pohybový
aparát. Snem Josefíny je samostatně chodit.

příspěvek ve výši 60.000,- Kč
v grantovém řízení Podpora regionů.

Nadace

ČEZ

Hlavním cílem je zlepšení motorických funkcí a úleva
od bolesti. Projekt má také pozitivní dopad na rodinu
Josefíny, která je jí velkou oporou.

Její léčba je prováděna metodou ULZIBAT, která
odstraňuje lokální svalové jizvy a bolestivý syndrom.
Na operaci přispěla Obec Lipno nad Vltavou.
Velmi důležitá je následná rehabilitace, kdy se
rozvolní pohybový aparát a objeví se i nové pohybové
dovednosti. Na rehabilitaci poskytla nadační
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