ZPRAVODAJ
OBCE LIPNO NAD VLTAVOU
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Zprávy z obce

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou
č. 17/2021 ze dne 12. 08. 2021
č. usnesení: 164/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schválilo program zasedání
Zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou.
č. usnesení: 165/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
přidělení bytu o velikosti 2+1 v bytovém domě č.p. 26 Lipno nad Vltavou
na dobu určitou 12 měsíců.
č. usnesení: 166/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
rozpočtové opatření č. 5/2021.
č. usnesení: 167/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou ruší usnesení č. 129/2021.
č. usnesení: 168/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou ruší usnesení č. 143/2021.
č. usnesení: 169/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou zveřejňuje záměr prodeje části
pozemku p.č. 236/1 v k.ú. Lipno nad Vltavou.
č. usnesení: 170/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo použití
finančních prostředků z Fondu obnovy vodohospodářského majetku na
uhrazení faktury č. 2021003711 společnosti ČEVAK, a.s. ve výši
674.881,-- Kč bez DPH.
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou
č. 18/2021 ze dne 26. 08. 2021
č. usnesení: 171/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schválilo program zasedání
Zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou.
č. usnesení: 172/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo žádost o pronájem
části pozemku p.č. 78/8 v k.ú. Lipno nad Vltavou, obec Lipno nad
Vltavou a odsouhlasilo pronájem tohoto pozemku za účelem zřízení
restaurační předzahrádky panu Aloui Ahmedovi, Vráto 59, České
Budějovice za 1.000,- Kč / m2/ ročně na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou 3 měsíce.

č. usnesení: 173/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo prodej
pozemku p.č. 179/10 v k.ú. Lipno nad Vltavou, obec Lipno nad Vltavou
za 2.000,- Kč / m2 bez DPH.
č. usnesení: 174/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou rozhodlo zveřejnit záměr prodeje
části pozemku p.č. 75/1 v k.ú. Lipno nad Vltavou, obec Lipno nad
Vltavou.
č. usnesení: 175/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene za
účelem umístění distribučního zařízení č. CB-001030064334/001-ELIS
mezi obcí Lipno nad Vltavou a společností EG.D, a.s., Brno.
č. usnesení: 176/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo nabídku společnosti
Seven Days Agency, s.r.o. na propagaci Lipenska v pořadu „Po trailech
přes hory“ a rozhodlo, že o propagaci nemá zájem.
č. usnesení: 177/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo žádost IVNakladatelství, s.r.o., Plzeň o finanční podporu na vydání preventivní
publikace „Anetka potřebuje pomoc“ a rozhodlo, že projekt nepodpoří.

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
Informace o způsobu hlasování
Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října
2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00
hodin do 14.00 hodin v Obecním domě č.p. 37 Lipno nad Vltavou
Hlasování probíhá na území České republiky, a to ve 14 volebních
krajích. Hlasuje se i v zahraničí na zastupitelských a konzulárních
úřadech ČR. Volič hlasuje v tom volebním okrsku, kde je přihlášen
k trvalému pobytu. Výjimkou jsou voliči hlasující na voličský průkaz
nebo voliči nacházející se v době voleb v nemocnici, ústavu sociální
péče nebo jiném obdobném zařízení. Voličem je občan České
republiky, který nejpozději 9. října 2021 dovrší věku 18 let.
HLASOVACÍ LÍSTKY
Hlasovací lístky pro volby do Poslanecké sněmovny jsou vytištěny pro
každou politickou stranu, politické hnutí nebo koalici samostatně. Na
každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. Hlasovací
lístky týchž politických stran, politických hnutí a koalic musí být ve všech
volebních krajích označeny stejným vylosovaným číslem. Pokud některá
politická strana, politické hnutí nebo koalice nepodaly kandidátní listinu
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ve všech volebních krajích, zůstane v daném volebním kraji toto číslo
neobsazeno. Vzhledem k tomu nemusí hlasovací lístky, které volič
obdržel, tvořit úplnou nepřerušenou číselnou řadu a sada hlasovacích
lístků tak nemusí obsahovat všechna čísla. Na hlasovacím lístku těch
politických stran, politických hnutí a koalic, u kterých bylo při registraci
rozhodnuto o škrtnutí kandidáta, zůstává pořadové číslo na hlasovacím
lístku, původně určené pro tohoto kandidáta, neobsazené. Příslušnost
kandidáta k určité politické straně nebo politickému hnutí je na
hlasovacím lístku vyjádřena zkratkami uvedenými v přiložené informaci.
Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka krajského úřadu.
Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny přede dnem voleb (5. října
2021). Vzorové hlasovací lístky a informace o případných tiskových
chybách na hlasovacím lístku jsou zveřejněny ve volební místnosti.
PROKÁZÁNÍ TOTOŽNOSTI
Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní
občanství České republiky
• platným občanským průkazem,
• platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem
České republiky anebo cestovním průkazem.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České
republiky potřebným dokladem, nebude mu hlasování umožněno.
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ
Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku
opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i sadu
hlasovacích lístků. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není
přípustné. S úřední obálkou a hlasovacími lístky se musí volič odebrat
do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Jinak mu nebude
hlasování umožněno. Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek.
Na hlasovacím lístku, který vkládá do prázdné úřední obálky, může
zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na
témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z nich dává přednost (udělení
preferenčního hlasu). Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky
vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak je hlas voliče neplatný.
Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném
tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které
nejsou vloženy do úřední obálky. Volič hlasuje tak, že úřední obálku
s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do
volební schránky.
S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat zvolený hlasovací
lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro
úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové
volební komise, a hlasovací lístek za něho vybrat a vložit do úřední
obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.
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Na voličský průkaz může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na
území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.
Kde lze o voličský průkaz žádat
U obecního úřadu (magistrátu, městského úřadu, úřadu městyse, úřadu
městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního
města, úřadu městské části hlavního města Prahy) v místě trvalého
pobytu voliče. Volič zapsaný v zahraničí do zvláštního seznamu voličů
může požádat pouze příslušný zastupitelský nebo konzulární úřad.
Co se uvádí v žádosti
Žádost obsahuje jméno a příjmení voliče, datum narození, adresu
trvalého pobytu a případně požadovaný způsob doručení voličského
průkazu. Pro žádost o voličský průkaz není předepsaný formulář.
Jak a do kdy lze žádost podat
Podáním v písemné nebo elektronické podobě s doručením úřadu do
1. října 2021
• na listině opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo
• v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče.
Osobně do 6. října 2021 do 16.00 hodin; volič se dostaví na úřad,
prokáže svoji totožnost a úřad o žádosti učiní úřední záznam.
Kdy volič průkaz dostane
Úřad vydá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb (23. září
2021). Předá jej osobně voliči nebo tomu, kdo má plnou moc s ověřeným
podpisem voliče, nebo jej voliči zašle. Voličský průkaz lze na základě
žádosti zaslat i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl
hlasovat. V tomto případě se stačí v den voleb dostavit na tento
zastupitelský úřad, kde bude voličský průkaz předán a následně může
volič přistoupit k hlasování.
Postup ve volební místnosti
Volič, který hlasuje na voličský průkaz, musí průkaz odevzdat
okrskové volební komisi. Komise mu poté vydá prázdnou úřední
obálku a sadu hlasovacích lístků.
Pokud se volič, kterému byl vydán voličský průkaz, rozhodne hlasovat ve
"svém" volebním okrsku, musí voličský průkaz rovněž odevzdat okrskové
volební komisi. Jinak mu komise hlasování neumožní.
HLASOVÁNÍ DO PŘENOSNÉ VOLEBNÍ SCHRÁNKY
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní
úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl
hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková
volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební
schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku.
Mimo území České republiky nelze hlasovat do přenosné volební
schránky.

Život v obci

SKUPINOVÁ VÝUKA
ANGLIČTINY V
LIPNĚ NAD VLTAVOU
KURZ JE URČEN ZAČÁTEČNÍKŮM,
„CHRONICKÝM“ ZAČÁTEČNÍKŮM I MÍRNĚ
POKROČILÝM.
VELIKOST SKUPINY 6 - 10 OSOB.
ZAČÍNÁME V ŘÍJNU 2021
VÍCE INFORMACÍ NA 728 720 466

TĚŠÍM SE HANA KOTALÍKOVÁ

OZNAMOVÁNÍ PLÁNOVANÝCH ODSTÁVEK
ELEKTŘINY BUDE PRO OBČANY RYCHLEJŠÍ
A EFEKTIVNĚJŠÍ
Plakátky, které značily části ulic, kde nepůjde elektřina kvůli
opravám nebo dalších jiným pracím na rozvoji a modernizaci
distribuční sítě, zmizí. Od 1. září mění společnost EG.D na části
svého distribučního území způsob, jakým bude informovat
zákazníky o plánovaných odstávkách elektrické energie.
„Rozhodli jsme se sjednotit způsob, jakým budeme ohlašovat plánované
odstávky elektřiny. Zvolili jsme přitom tu nejjednodušší, nejrychlejší a
nejekologičtější možnost a tím je elektronické oznámení.“ vysvětluje
Lukáš Svoboda z oblastního managementu společnosti EG.D.

Zpravodaj Obce Lipno nad Vltavou
Tato změna se od září bude týkat celých jižních Čech
a podstatné části Kraje Vysočina. „Právě v těchto
lokalitách jsme doteď kromě elektronických informací
v datových schránkách vylepovali i informační
letáky.,“ dodává Miloš Morávek z oblastního
managementu.
Služba Distribuce24 je bezplatná a poskytuje
nejen informace o plánované odstávce elektřiny.
Po zaregistrování na portále Distribuce24 zde
zákazníci najdou svá odběrná místa. Ve svém účtu
si nastaví kontaktní údaje, na které pak budeme ještě
zvlášť posílat informace o odstávkách, poruchách
nebo servisních pracích.
Zaregistrovat do portálu se dá jednoduše na webu
www.egd.cz/d24, stačí si vybrat možnosti které jim
nejvíce vyhovují. K uvedené registraci pak stačí
pouze několik základních údajů, které najdete na
faktuře za elektřinu. Pro snadnější přístup k registraci
pomůže i letáček s QR kódem, který Vás na danou
stránku přímo navede.
Případné dotazy na info@egd.cz nebo na
800 22 55 77.

TRX CVIČENÍ V LODĚNICI LIPNO
9 LEKCÍ pro maximální počet 7osob
Pondělky od 19:00 hodin od 04. 10. 2021
TRX je závěsný systém, který se skládá z nastavitelných
popruhů. Samotné cvičení probíhá tak, že jedna část
těla je vždy na podložce a druhá je zavěšena na TRX.
Díky sklonu těla k podložce se dá jednoduše
manipulovat se zátěží. Po celou dobu cvičení na TRX je
vždy cvičeno pouze s váhou vlastního těla. Proto je
vhodný opravdu pro každého! Jedná se o tzv. funkční
trénink, kterým spálíte mnoho kalorií.
Zároveň
procvičíte svalstvo celého těla, získáváte sílu, vytrvalost,
flexibilitu, stabilitu a výborně procvičíte koordinaci těla,
protože každý cvik je proveden za pomocí zpevnění
celého těla a rovnováhy.
Cena 1440,- Kč se platí po zaslání rezervačního
emailu na ú.č.: 9270860028/5500. Až poté, je místo
rezervováno. Kapacita je omezená, takže kdo nezaplatí
do zahájení kurzu, přenechává místo dalším. V případě
covidových zákazů budou všechny neodcvičené lekce
vráceny v plné výši. www.lipnofit.cz
Těším se na Vás, Štěpánka Somolíková
www.lipnofit.cz
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Podzim se blíží a my se těšíme na přivítaní všech zájemců o jógu v nově
vybudovaných prostorách v Penzionu Frymburk. Začínáme 18.řijna 2021.
Kurzy jógy budou probíhat 2x týdně (90min/lekce) po dobu 6-8 týdnů.
Kurz jógy pro začátečníky a mírně pokročilé s Mischou – seznámíte se se
základními jógovými pozicemi, dechovými technikami a meditací. Každá
lekce je navržena tak, aby navodila úplnou rovnováhu a probudila energii v
těle, mysli a duši. Jak název napovídá, tato hodina je vhodná pro
začátečníky, ale i pro ty, kdo si chtějí prohloubit svou praxi - vždy se nabízí
různé varianty pokročilosti.
Kurz jógy pro zdravé záda s Elen – naučíte se, jak správně zapojovat hluboký
stabilizační systém. Postupným rozehřátím jednotlivých částí těla a se
správným dechem pomůžete nejen pohyblivosti a stabilitě páteře. Důraz je
kladen na vysvětlení postavení těla, pochopení jeho limitů v pozicích a lekce
se nese v pomalejším tempu.
Kurz jógy v dopoledních hodinách s Mischou – ranní praxe určena pro
všechny, co chtějí rozproudit energii v těle a nechat se vést dechem
s důrazem na momentální potřeby Vašeho těla. Je vhodná pro všechny
úrovně pokročilosti.
Pro rezervace a více informací (jóga pro sportovce, privátní lekce),
prosím kontaktujte Mischu na 734 641 596, nebo napište email na
info@penzionfrymburk.cz

Narození / výročí

Významná výročí v září
František Cvach
Hana Kalivodová
Anna Luptáková
Jiřina Stýblová
Silvie Valková
Herta Kyselová
Hana Bejdáková
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