POTŘEBNÁ OZNÁMENÍ
Místní obchod - vedoucí prodejny již nyní přijímá vaše objednávky,
neváhejte si objednat, cokoliv budete potřebovat na vánoční svátky.
Otevírací doba:
23.12.
Zlatá neděle
zavřeno
24.12.
Štědrý den
7:00 – 10:30h.
25. – 26.12. Svátek vánoční
zavřeno
27.12.
Čtvrtek
6:30 – 11:00 14:00 -16:00
28.12.
Pátek
6:30 – 11:00 14:00 -16:00
29.12.
Sobota
7:00 – 11:00
30.12.
Neděle
zavřeno
31.12.
Silvestr
6:30 – 12:00
01.01.2019
Nový rok
zavřeno
Obecní úřad – v těchto termínech budou
27.- 28.12.
Čtvrtek, pátek
dovolená
02. – 04.01. Středa, čtvrtek, pátek
dovolená
Pokladna je již od 20.12. uzavřena. Platby za komunální odpad
budou přijímány až od 7.1.2019. Děkujeme za pochopení.

Plánované akce:
23.2. III. ročník lipenského masopustu
Petanque:
26.12. Svatoštěpánské lipnické koule, pétanque turnaj dvojic.

Mikulášská nadílka
1.prosince se otevřely pekelné brány i u nás na Lipníku.
Nadílku jsme zahájili v Domově pod lípou, kde bylo asi
nejvíce hříšníků. Svatý Mikuláš s Andělem se u čertů
přimluvili a dali tak hříšníkům poslední šanci. Nakonec
nikdo Domov neopustil, naopak, všichni dostali sladkou
odměnu od sponzorů, a že jich nebylo málo. Poté se celá
skupina přesunula do prostor klubovny, kde byl pro naše
místní děti připraven opětovně zábavný pořad pod taktovkou
pana Kaňky. Důležitým bodem ke schvalování v novém roce
bude zcela určitě rozšíření prostor klubovny, je nás nějak více
a více a prostory začínají praskat ve švech.
Pozn.: akce Rozsvícení stromku se bohužel pro nepřízeň
počasí zrušila. Pokusíme se vám vše vynahradit při jiné
příležitosti.

Novoroční přání našim spoluobčanům
Vážení spoluobčané,
je tu opět čas, kdy nás všechny čekají sváteční vánoční dny,
které spolu se svými rodinami chceme strávit v klidu, lásce
a vzájemné pospolitosti. Čas, kdy se zastavujeme v každodenním
shonu a kdy nás mnohem více oslovují radosti či starosti našich
bližních. Čas radostných očekávání i milých překvapení.
Období Vánoc je neodmyslitelně spjato s příchodem nového
roku, vede nás to zároveň k ohlédnutí za rokem starým,
který dnes nebudeme kalkulovat a hodnotit. Snažíme se plnit vše,
co jsme si předsevzali a co je v našich silách, a to jste nám zcela
určitě zúčtovali u komunálních voleb v říjnu.
Dovolte
mi,
abych poděkovala
jako
vždy
všem,
kteří spoluvytvářejí život v naší obci a kterým jeho chod není
lhostejný. Poděkování si zaslouží všichni, kteří v naší obci
spořádaně žijí, ti kteří nejsou bezohlední vůči ostatním, ti kteří
neřeší malichernosti a dokáží si uvědomit, že každý jsme nějaký,
a že kolikrát „neřešit, nepátrat“ je daleko lepší a ta správná
cesta. Děkujeme také všem, kteří svými aktivitami, výsledky
či úspěchy šíří dobré jméno naší obce v rámci republiky i za
jejími hranicemi.
Do nového roku 2019 Vám, vážení a milí spoluobčané, přejeme
hodně zdraví, moudrosti a také lásky a tolerance, a aby se pro
všechny obec Lipník stávala stále lepším místem k životu.
vaše starostka, zastupitelé obce a referentka OÚ

Investiční akce
Vodní nádrž Součák – byla přislíbena dotace, budou zahájena
výběrová řízení a na jaře se začne budovat.
Cyklostezka, Chodníky III. etapa – schvalovací proces se
chýlí, snad konečně, zdárně ke konci, projekty se musely dle
připomínek předělávat a bohužel se lhůty k vyjádření
dotčených orgánů jen a jen prodlužovaly. Budeme podávat
žádosti o dotaci a věříme, že snad se konečně zadaří.
Zasíťování lokality „Na Bosých“ – spol. Vak, a.s. vydala, po
skoro půl roce, souhlasné stanovisko. Budeme podávat žádost
o dotaci a to na zasíťování pozemků (80tis. na pozemek).
Nové sportoviště (klubovna) – zahájení výběrového řízení na
zhotovitele stavby. Realizace dle klimatických podmínek
i během zimního období.
Sběrný dvůr – podaná žádost o dotaci, čekáme na rozhodnutí.
Komunitní bydlení pro seniory – zahájení projekčních prací.
Příměstský tábor 2019
Termín bude stejný jako v letošním roce od 19. – 23.8.2019.
Cena bude o něco málo navýšena s ohledem na nárůst cenové
politiky v ČR. Přijímání přihlášek bude cca od března 2019,
určitě budeme předem informovat.
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Poslední veřejné zasedání v roce 2018
Na veřejném zasedání 20.12.2018 budou krom jiného schvalovány
nové poplatky pro rok 2019:
Stanovení výše stočného - obec se letos opět vypořádává s nemalou
ztrátou, jelikož jsou jakékoliv kontrolní mechanismy nákladné,
či v našich podmínkách neproveditelné, navrhuje zastupitelstvo
jedinou možnou kontrolu a to dle instalování certifikovaných
podružných vodoměrů. Pokud majitel nemovitosti, který má dvojí
odběr (vodovod, studna) a neplatí paušální částku, bude povinen do
30.4.2019 instalovat měřidlo i na studnu. Toto nařízení bude platit
i pro rekreanty, u nich nelze též přesně stanovit, jaký je skutečný
odběr, termín pro instalaci měřidla bude k 31.5.2019. Pokud nebude
měřidlo instalováno, bude vlastníkovi nemovitosti účtována paušální
částka dle směrných čísel (35m3/osobu/rok). Prokáže-li se,
že skutečně docházelo k většímu odběru, než bylo hlášeno, bude věc
podstoupena odboru ŽP a obec bude požadovat doplacení vzniklé
ztráty. Není dále únosné, aby se obec potácela s roční ztráta přes
200tis. korun. Dále je nutné si uvědomit, že součástí poplatku za
stočné jsou i veškeré náklady spojené s údržbou a provozem naší
obecní kanalizace a hlavně s provozem a údržbou ČOV Čachovice,
které odvádíme též nemalou částku. Rekreanty musíme upozornit,
že se též navýšila hodnota jejich nemovitosti, zlepšili jsme
výstavbou kanalizace jejich životní podmínky a nelze tak využívat
stejných výhod jako u trvale žijících osoby. To samé budeme
uplatňovat i u osob, které zde nemají trvalý pobyt, poplatek tak bude
zcela určitě vyšší.

Stočné pro rok 2019 (v Kč/m3)
47,00
pro rekreační objekt

Stočné na osobu pro rok
2019 (v Kč)
1 645,-Kč
1 645,-Kč - 1800Kč
objekt??

Uzavírání dodatků u odběratelů, kteří si instalují podružný
vodoměr, bude probíhat vždy až po zúčtovacím období. Instalaci
je nutné nahlásit, instalaci provádí instalatér s oprávněním, který
vystaví servisní lístek, kde bude uveden počáteční stav a následně
bude požadavek schválen a dodatek uzavřen.
Výše poplatku za komunální odpad - vzhledem ke kritické
situaci, kdy se razantně řeší nakládání s odpady, dochází
k navýšení cen až o cca 30%. Do r. 2020 se bude razantně řešit
způsob skládkování. Je nutné se snažit třídit odpad a zbytečně
odpad neprodukovat. Byla provedena analýza výpočtu nákladů
obce spojené s odpadovým hospodářstvím (součet nákladů na
vývoz nebezpečného odpadu, velkoobjemového odpadu, bio
odpadu apod.). Obec byla v loňském roce ve ztrátě cca 56tis., dle
nového navýšení ceny by se mohla ztráta pohybovat mezi
15 – 20tis., ale pouze při těchto cenách. Pokud bude více vývozů
velkoobjemového odpadu a bioodpadu, bude ztráta samozřejmě
větší.

Druh
nádoby

Pravidelnost
svozů

Cena za svoz
1
nádoby/rok
(Kč bez
DPH)

Pytel 110 l.

Cena za svoz
1 nádoby/rok

(Kč vč. DPH)
700,00

110/120 l.

1 x týdně

2 400,00

2 760,00

110/120 l.

kombinovaný

1 960,00

2 254,00

110/120 l.

1 x 14 dní

1 304,34

1 499,99

1100 l.

1 x 14 dní

2 988,00

3 436,20

1100 l.

1 x 14 dní

9 043,50

10 400,03

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
- návrh nové stezky pro koně
V říjnu proběhla schůzka s majiteli koní v naší obci. S ohledem
na nárůst počtu koní v obci, narůstá počet stížností na poškozené
cesty zejména v lesích. VLS ČR všem zúčastněním zaslali nový
návrh stezky pro koně, která dle schválení bude následně
označena cedulkami i v terénu a umístěna na web obce Lipník.
Červeně jsou vyznačena místa jízdou na koních poškozená
a žlutě zpevněné cesty, které je možno přecházet pouze kolmo.
Prosíme i touto cestou vlastníky koní, aby si uvědomili,
že opravy komunikací, cest jsou pro tak malou obec velkým
finančním výdajem. Je nutné obeznámit i ty přespolní, že jsou
pravidla, které by měli dodržovat i oni. Neradi bychom
přistoupili na stav, kdy jakékoliv porušení budeme řešit
pokutami, správním řízením apod.

Vítání občánků
10.11.2018 jsme přivítali naše další nové občánky a to ve stylu
oslav vzniku první republiky. Dobové kostýmy tomu všemu daly
ten pravý nádech a bylo to velice milé setkání. Za každého
občánka si rodina vysadila před místním hřbitovem památnou
lípu svobody, která ponese jména občánků narozených v tomto
roce (jedna je potomkem 1000 leté lípy ze Staré Lysé a druhá je
potomkem 400 leté lípy z Chloumku - Mělník). Rodiče přislíbili,
že se společnými silami budou o stromy pečovat, a že budou
vštěpovat svým dětem, že chránit přírodu je více než žádoucí.
Děkujeme touto cestou všem vystupujícím, pomocníkům při
sázení, děkujeme Centru zdraví Eden za propůjčení jejich
krásných prostor a i spolku Furiant z Malé Bělé za zapůjčení
kostýmů a dobového kočárku a hlavně děkujeme rodinám, které
dokreslili tu pravou atmosféru.

