ZPRAVODAJ
OBCE LIPNO NAD VLTAVOU
Číslo 08/2021

■

Srpen

■

Náklad 230 ks

■

Zdarma

Zprávy z obce

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou
č. 14/2021 ze dne 01. 07. 2021
č. usnesení: 139/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou má záměr prodat část pozemku
parc. č. 131/9 v k.ú. Lipno nad Vltavou, obec Lipno nad Vltavou.
č. usnesení: 140/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou požaduje, aby žadatel o nájem
části pozemků parc. č. 131/1, 131/18 a 131/68 vše v k.ú. Lipno nad
Vltavou, obec Lipno nad Vltavou písemně doložil zajištění přístupu
k požadovanému předmětu nájmu.
č. usnesení: 141/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou souhlasí s pronájmem části
pozemku parc. č. 75/124 v k.ú. Lipno nad Vltavou, obec Lipno nad
Vltavou o výměře 625 m2 za účelem údržby pozemku na dobu neurčitou
za roční nájemné 1,-- Kč/m2.
č. usnesení: 142/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou souhlasí s pronájmem části
pozemku parc. č. 78/8 v k.ú. Lipno nad Vltavou, obec Lipno nad
Vltavou o výměře 13,5m2 před objektem č.p. 120 Lipno and Vltavou
panu Pavlu Frnkovi za účelem zřízení předzahrádky restaurace „MAX“ a
provozování hostinské činnosti na dobu neurčitou za roční nájemné
13.500,-- Kč.
č. usnesení: 143/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou souhlasí s prodejem části
pozemku parc. č. 236/1 v k.ú. Lipno nad Vltavou, obec Lipno nad
Vltavou o předpokládané výměře 26m2 za kupní cenu 1.000,-- Kč/m2
bez DPH s tím, že kupující uhradí veškeré náklady související
s uzavřením kupní smlouvy a vkladem vlastnického práva do
příslušného katastru nemovitostí.
č. usnesení: 144/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou v souladu s výsledky podrobného
posouzení a hodnocení provedeného Hodnotící komisí schvaluje
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky tak, že nejvhodnější
nabídkou na dodávku zakázky „Oprava povrchu a části oplocení
v areálu dílen obce Lipno nad Vltavu“ je nabídka uchazeče ERTL Milan,
s.r.o., IČ: 076 59 130, sídlo Samota 962, 382 41 Kaplice s cenou díla
5.929.705,83Kč bez DPH, když tato nabídka je nejvýhodnější podle

kritéria nejnižší cenové nabídky. S tímto uchazečem bude uzavřena
smlouva o dílo na realizaci veřejné zakázky „Oprava povrchu a části
oplocení v areálu dílen obce Lipno nad Vltavu“ s cenou díla
5.929.705,83 Kč bez DPH.
č. usnesení: 145/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou souhlasí s tím, aby byl provoz na
základě nájemní smlouvy č. PVL“-928/2021/SML/150241/3 uzavřené s
Povodím Vltavy, státní podnik na části pozemku parc. č. 602/1 v k.ú.
Lipno nad Vltavou půjčovnu plavidel pouze v letní sezoně roku 2021.
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou souhlasí s tím, že od roku 2022
nájem sjednaný nájemní smlouvou skončí a v prostorách pláží v obci
Lipno nad Vltavou bude provoz půjčovny ukončen a veškeré stavby a
zařízení budou z pláží odstraněna.
č. usnesení: 146/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou souhlasí s provedením opravy
„Terasy na skalce“ formou kompletní výměny dřevěné konstrukce,
kterou provede truhlář Jaroslav Suchánek, IČ: 70651833, se sídlem
Loučovice 239, 382 76 Loučovice za cenu 120.000,-- Kč dle nabídky ze
dne 7.6.2021.
č. usnesení: 147/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schvaluje Rozpočtové opatření č.
4/2021.
č. usnesení: 148/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou souhlasí s tím, aby společnost
3M Developer a.s. IČ: 27196585, sídlo Praha 4 - Kunratice, Ratajova
1113/8, PSČ 14800 jakožto pořadatel výstavy modelů lega „Czech
Republick“ v prostorách Sport Areny Lipno v resortu Amenity v období
26.6.-4.9.2021 uhradil příspěvek na údržbu veřejných prostranství obce
Lipno nad Vltavou ve výši 100.000,-- Kč.
č. usnesení: 149/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou souhlasí s tím, že obec Lipno
nad Vltavou obci Hrušky, obci Mikulčice, městysu Moravská Nová Ves,
obci Lužice a obci Týnec zašle v rámci solidarity na pomoc a odstranění
následků živelné pohromy částku v celkové výši 100.000,-Kč tak, že: na
transparentní účet obce Hrušky, č. ú.: 123-4548350207/0100 zašle
20.000,-Kč, na transparentní účet obce Mikulčice č. ú. 299222440/0300
zašle 20.000,-Kč, na transparentní účet městyse Moravská Nová Ves č.
ú. 6013203349/0800 zašle 20.000,-Kč, na transparentní účet obce
Lužice č. ú. 123-3116370277/0100 a na transparentní účet obce Týnec
č. ú. 123-4570530247/0100 částku 20.000,-Kč.

VÝVOZY ODPADU
NEBUDE-LI VÁM VYVEZEN SMĚSNÝ
KOMUNÁLNÍ ODPAD, REKLAMUJTE
DO 24 HODIN NA
email: poplatky@oulipno.cz.
SVOZOVÝ DEN JE KAŽDÝ PÁTEK.

Zpravodaj Obce Lipno nad Vltavou
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou
č. 15/2021 ze dne 15. 07. 2021
č. usnesení: 151/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
Smlouvu o využití obecního systému odpadového hospodářství a
zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi Obcí Lipno nad Vltavou
a společností ELEKTROWIN, a.s.
č. usnesení: 152/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
Smlouvu o bezúplatném převodu pozemků č. 1009992133 mezi Obcí
Lipno nad Vltavou a Česká republika – Státní pozemkový úřad.
č. usnesení: 153/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Obcí
Lipno nad Vltavou a UCED Distribuce II, s.r.o.
č. usnesení: 154/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
Příkazní smlouvu č. 387/2021 mezi obcí Lipno nad Vltavou a
společnosti OMPRO, s.r.o., IČ: 096 72 800.
č. usnesení: 155/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
Příkazní smlouvu č. 387/2021 mezi obcí Lipno nad Vltavou a Ing.
Miroslavem Škrlantem, IČ: 721 80 412.
č. usnesení: 156/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
Smlouvu o spolupráci mezi Obcí Lipno nad Vltavou a Jihočeským
krajem, České Budějovice.
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č. usnesení: 157/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
cenovou nabídku pana Pavla Grbače, IČ: 650 27 639, na výkon
autorského dozoru na akci: „Rozšíření Základní školy Lipno nad
Vltavou“.
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou
č. 16/2021 ze dne 29. 07. 2021
č. usnesení: 159/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou rozhodlo zveřejnit záměr prodeje
pozemku p.č. 179/10 v k.ú. Lipno nad Vltavou.
č. usnesení: 160/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou rozhodlo zveřejnit záměr
pronájmu části pozemku p.č. 78/8 v k.ú. Lipno nad Vltavou.
č. usnesení: 161/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou odsouhlasilo odběr 100 ks
Kalendárium z Lipenska.
č. usnesení: 162/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo účetní
závěrku za II. čtvrtletí 2021 Základní školy a Mateřské školy Lipno nad
Vltavou.
č. usnesení: 163/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo použití
finančních prostředků z Fondu obnovy vodohospodářského majetku na
uhrazení faktury č. 2021003557 společnosti ČEVAK, a.s. ve výši
12.100,-- Kč vč. DPH.

Narození / výročí
ŽIVOTNÍ VÝROČÍ V SRPNU
Srpen je na narozeniny docela bohatý. 7 kulatých výročí slaví paní Svatava Míšková, Kamila Máčková, Drahomíra
Zatloukalová a Hana Obšivačová a pánové František Švarc, Josef Vávra a Petr Dušek. Dalšími oslavenci v tomto
měsíci jsou paní Marta Jarošová, Jaroslava Macháčková a Irena Máčková a pánové Josef Talafous a Jiří Papaj.
Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje SPOZ V. Neubauerová a L. Bravencová.

Život v obci
Czech RepuBRICK
Výstava lega, jakou svět neviděl!
Sport Arena Amenity, Lipno nad Vltavou, až do 4. září otevřeno
denně 10 - 18 hod. České památky, kultovní filmové scény i
bourácké auťáky se změnily v obří modely z kostiček lega.
Na jednom místě navštívíte Národní muzeum, hrad Karlštejn, katedrálu
sv. Víta, zámek Hlubokou nebo třeba vysílač Ještěd. Na ploše 2000 m2
najdete více jak 40 gigantických staveb, filmové hrdiny, dechberoucí
technické modely na ovládání, hojnost nevšedních příběhů a parádní
lego vtípky, ze kterých se budete popadat za břicho. K tomu vás čekají
pozoruhodné atrakce i největší horská dráha na světě.
A hlavně je tu záplava lego kostek na hraní a stavění, lego hádanky a
kvízy. Každé dítko dostane svůj pas a může se stát občanem naší lego
země. Stačí projít celou výstavu, posbírat všechna razítka na stanovištích
a vyplnit křížovku. K nám se můžete přijít schovat před deštěm nebo
vedrem a o hladu a žízni také nezůstanete.
Bohužel nejsme bezbariéroví, ale požádejte naši obsluhu a my se vám
budeme snažit pomoci, jak to jen půjde. Pejsky si vzít s sebou nemůžete,
výjimku uděláme případně jen pro ty nejmenší, kteří vydrží být celou dobu
návštěvy u vás v tašce nebo batohu. Sejdeme se v lego světě – světě,
kde je všechno možné!

Zpravodaj Obce Lipno nad Vltavou
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Ostatní fotografie, které budou na velkoformátových v noci
nasvícených panelech k vidění, pocházejí z mnoha institucí a od
řady autorů. Snímky zachycují například prameny Amazonky,
výzkum chování velryb a delfínů i záběry vody v různých
skupenstvích nebo ničivou povodeň v Praze v roce 2002.
„Tématem vody se zabývám již několik let a jsem ráda, že k realizaci
expozice dochází právě teď. Máme za sebou suchá léta i zimy a téma
nedostatku vody, a především nehospodárné zacházení s vodou je na
pováženou. Mnozí z nás mají patrně pocit, že když otočí kohoutkem, tak
voda z něj poteče navždy. A tato výstava nás má z tohoto omylu vyvést,“
říká MgA. Olga Menzelová, Dis., producentka výstavy.

Partneři výstavy

Kaverna-hydroelektrárny-Lipno, kredit FOTO Povodí Vltavy, státní podnik

Voda a civilizace přijede v srpnu k největší
české přehradě
Úspěšná venkovní česká výstava unikátních fotografií a
informací z výzkumů otevře aktuální téma v Lipně nad Vltavou
Putovní výstava Voda a civilizace zůstává i po změnách ve
společnosti v souvislosti s pandemií stále aktuální. Za dva roky její
existence si ji prohlédl v českých a moravských městech víc než
milion lidí. V srpnu zamíří do obce Lipno nad Vltavou. Návštěvníkům
prostoru u přístavu Marina Lipno ukáže zdarma na
velkoformátových panelech klíčový význam životodárné tekutiny od
náboženských přes ekonomické, fyzikálně-technické až po krajinné,
ekologické a historické či politické souvislosti. Diváci se mohou
začíst do textů od řady světově uznávaných vědců a prohlédnout si
fotografie pocházející od Austrálie přes Evropu a Afriku až po
Grónsko a Ameriku, a to včetně zajímavých záběrů Lipna a okolí.
V noci nasvícená expozice tam bude zdarma k vidění od 12. do 29.
srpna 2021.
Voda a civilizace nabídne na sedmadvaceti panelech různé pohledy na
životodárnou tekutinu. Kurátor a spoluautor výstavy prof. Mgr. Miroslav
Bárta, Dr. upozorňuje, že voda není tématem politiků, organizací ani
zájmových skupin, ale je součástí života nás všech. „Výstava Voda a
civilizace nemůže změnit svět. Může ale každého z nás inspirovat
k tomu, aby o vodě skutečně přemýšlel a v rámci svých možností pro ni
něco dělal. Můžeme přitom udělat mnohé – změnit naše chování,
budovat, ne ničit. Je to na každém z nás. Na základě současných trendů
a dostupných vědeckých dat je totiž prakticky jisté, že v důsledku
zvyšování hladin moří a oceánů budou podstatné části států a někdy i
celé státy zanikat. A to již v reálném čase do roku 2050, pokud zůstanou
zachovány dosavadní trendy. Scénáře píšeme společně,“ říká
prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr., prorektor Univerzity Karlovy v Praze,
archeolog a egyptolog.

Lipno nad Vltavou – obec žijící v symbióze s přehradou
Zásobení pitnou vodou v Lipně nad Vltavou a jejím okolí nesouvisí pouze
s přehradou, ale také s podzemní vodou. Především v létě totiž stoupá
počet obyvatel v obci s přílivem chatařů a turistů. Nedávno Lipno také
právě kvůli tomu postavilo nový vodojem o objemu 600 m 3. „Z vodních
bilancí je patrné, že od nás zhruba pětadvacetkrát více vody odtéká, než
k nám přitéká. Závislost našich vodních zdrojů na tom, kolik vody nám
spadne z oblohy, je absolutní. Je proto dobré si připomenout, že za náš
vodní blahobyt vděčíme především prozíravosti předků, kteří dokázali
postavit množství vodních děl, nádrží a rybníků, ve kterých lze zadržet
více než 5,5 miliard krychlových metrů vody a tím do značné míry
vykrývat vrtkavost srážek,“ říká Ing. Zdeněk Zídek, starosta obce Lipno
nad Vltavou. Výstava je součástí Lipno Sport Festivalu 2021.

„I když byl loňský rok deštivější a letošní zima zatím přinesla slušnou
sněhovou nadílku, a já jsem za to opravdu vděčný, i tak téměř čtvrtina
území ČR z pohledu zásob podzemní vody stále hlásí sucho. Bohužel
neexistuje žádný zázračný recept, který by problém sucha vyřešil jednou
provždy. V jádru všech řešení ale stoprocentně stojí zdravá krajina, které
nebudeme ztrácet desítky milionů tun půdy ročně kvůli erozím, zdravé
lesy s vysokým podílem listnatých stromů nebo návrat k přírodě blízkým
řekám, a také zdravá města, plná zeleně a využívající srážkové vody. Do
adaptace naší krajiny i měst na změnu klimatu investujeme ročně miliardy
korun a nebude tomu jinak ani v blízké budoucnosti. Jen v novém
Operačním programu Životní prostředí počítáme minimálně s deseti
miliardami korun, které chceme investovat do krajiny v průběhu
následujících pěti let,“ říká Mgr. Richard Brabec, ministr životního
prostředí.
Generálním partnerem putovní výstavy Voda a civilizace je Skupina ČEZ.
„České země patří v historii využívání vody pro výrobu elektřiny mezi
průkopníky a technologické lídry, ostatně Kaplanovy turbíny dnes najdete
ve vodních elektrárnách po celém světě. Voda je cenným zdrojem
ekologické elektřiny a významně přispívá k hladkému chodu celé
energetické soustavy. Ať už se jedná o velká vodní díla nebo maličké
elektrárny na menších tocích. Plně si uvědomujeme, že se voda stává
stále vzácnější, a proto hledáme možnosti její úspory všude, kde to jde.
Spotřeba pitné vody v elektrárnách ČEZ loni klesla o výrazných 11 %.
Srovnání s rokem 2001 ukazuje dokonce dramatické 65% snížení
odběru,“ říká Ing. Daniel Beneš, MBA, předseda představenstva a
generální ředitel ČEZ, a. s.
Podporovatelem výstavy se stala i rodinná společnost Kofola
ČeskoSlovensko, která se na ochranu vodních zdrojů dlouhodobě
zaměřuje. „Problematika kvality vod je celospolečenským a závažným
tématem. V Kofole se intenzivně zabýváme, jak žít a hospodařit v
souladu s přírodou. Ochrana vody je pro nás hlavní téma. Na
aktivitách, které realizujeme v Rajecké dolině, jsme se přesvědčili, že
pokud se nezmění naše zemědělství a průmysl, bude všechna naše voda
ohrožena. A když je ohrožena voda, je ohrožen veškerý život. Je třeba
začít měnit přemýšlení každého z lidí, každého hospodáře, každé obce i
celých regionů,“ uvádí Jannis Samaras, generální ředitel Skupiny
Kofola, a dodává: „Smekám před autory výstavy Voda a civilizace,
která je skvělou ukázkou toho, jak lze složitou a komplexní problematiku
pojmout poutavě a zaujmout tak širokou veřejnost.“
Generálním partnerem putovní výstavy je Skupina ČEZ.
Partnerem tour výstavy po českých městech je společnost Kofola
ČeskoSlovensko a.s.
Partnery výstavy jsou Ministerstvo životního prostředí ČR; Povodí Vltavy,
státní podnik; ČEVAK a. s.; Nemomax Lipno s.r.o.; VHS –
Vodohospodářské stavby České Budějovice s.r.o.; GPL INVEST; Atelier
8000; VH TRES s.r.o.; GPL Invest; Eko Eko; GDA Pikl; Lipno Loděnice;
Lipno servis; Korzo Lipno a Molo Lipno Resort.
Pořadatelem je obec Lipno nad Vltavou.
Organizátorem je společnost Medialogue.

Zpravodaj Obce Lipno nad Vltavou

JUBILEJNÍ LIPNO SPORT FEST
NABÍZÍ DELŠÍ PROGRAM A VÍCE
SPORTOVNÍCH ZÁŽITKŮ
Závěr letních prázdnin bude v rodinném areálu Lipno žít sportem,
konkrétně ukázkami desítek sportovních odvětví, aby si každý mohl
vyzkoušet, která z disciplín je mu nejbližší. Jubilejní 10. ročník Lipno
Sport Festu potrvá 16 dní, a to od 14. do 29. srpna. Nabitý bude sportovní
program od prvního dne. Parkour, paddleboard, spikeball, veslování,
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volejbal, fotbal, cyklistika nebo běh vč. horského půlmaratonu. To je jen
část sportovního vyžití, které na návštěvníky čeká. Chybět nebudou
zajímavé workshopy, náborové programy pro děti nebo soutěže pro celé
rodiny. Kdyby snad někomu v průběhu festivalu docházela energie,
baterky může dobít na třech ČEZ Energy festech v termínech 14. 8., 20.
a 27. 8., na kterých vystoupí mimo jiné Mig 21, David Koller a skupina
Tata Bojs. Vstup na koncerty, stejně jako na ostatní festivalový program
je zdarma.

Ostatní
KURZY YOGY
S radostí Vám přinášíme zprávu o brzkém otevření nových prostor na
Lipensku určených pro praktikovaní yogy. Již od poloviny října 2021 pro
Vás otevíráme kurzy yogy pro začátečníky, mírně pokročilé, sportovce i
Yin yogu pro aktivovaní Vašeho odpočinkového nervového systému.
Kurzy budou probíhat 1-2 x týdne po dobu 6-10 týdnů.
Kurzy budou probíhat v nově
vybudovaných prostorách
v Penzionu Frymburk. Pro
více informaci a rezervace,
prosím kontaktujte Mischu
na 734 641 596, nebo
napište
email
na
info@penzionfrymburk.cz
Kurz yogy pro začátečníky
– seznámíte se se
základními
yogovými
pozicemi a dechovými
technikami, každá lekce je
navržena tak, aby navodila
úplnou
rovnováhu
a
probudila energii v těle, mysli
a duši.
Kurz yogy pro mírně pokročilé – naučíte se nové yogové pozice
(asany) a jejich propojení do ucelených sestav, další dechové techniky
pro zahřátí a zejména vnímaní Vašeho těla.

Kurz
yogy
pro
sportovce
kurz
pomáhá po náročném
tréninku
vyrovnat
svalovou nerovnováhu.
Jednoduše Vám pomůže
posílit co je slabé, a
naopak uvolní a zpevní,
kde je potřeba.

Máte zájem si přivydělat? Hledáme
spolehlivou osobu pro úklid apartmánu.
Apartmán je přímo v Lipně nad Vltavou. Za
spolehlivost férová odměna a jednání.
Kontaktní osoba:
Dagmar Kotrbová 603 906 384.
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