ZPRAVODAJ
OBEC LIPŮVKA

listopad
2016

Odpady, odpady, odpady a zase odpady
Většina normálních lidí likviduje své odpady v rámci komunálních odpadů nebo je odváží
do Sběrného střediska odpadů (SSO), kde likvidaci zajišťuje obec. Za komunální odpad, který
je umisťován v popelnici, platí roční paušální poplatek na osobu a rok. Odpady v SSO likviduje
obec na své náklady. I když produkce odpadů stále stoupá, tak za ukládané odpady v SSO zatím
nevybíráme od občanů žádné poplatky. Jelikož se nevybírají žádné poplatky, ukládání odpadů
od živnostníků a firem na SSO není dovoleno. Každá firma by si měla svoje odpady likvidovat
sama dle platné legislativy.
Ale bohužel i takto
likvidují odpady
někteří živnostníci
z našeho okolí.

Obec Malhostovice současně bude také likvidovat o něco dále
„Na panelce“ podobnou skládku pneumatik.
Biologicky rozložitelné odpady z kuchyní a ze zahrádek likvidujeme v obci již od roku 2012
systémem hnědých kontejnerů. Na území obce je rozmístěno 22 kontejnerů o objemu 1100 l.
Dříve si musel každý občan tyto odpady likvidovat sám, a tak nebylo problém tento odpad najít
v lesích okolo obce jako nelegální černé skládky. Dnes již tento odpad řízeně likvidujeme, obec
hradí likvidaci, ale i tak najdeme tyto skládky v našem okolí a nejlépe v obecních lesích.

Černá skládka
nad vodárnou
Na východním okraji
obce u začátku lesní
cesty se v obecním lese
ve svahu nad vodárnou
rozšiřuje nepovolená
černá skládka. Většinou
tam občané vyvážejí
biologický odpad, který
ale máme likvidovat
v kontejnerech, potažmo
ve SSO. Ale co už je
opravdu moc, někdo
zde vyhazuje i odpad
stavební a nebezpečný
(plechovky od barev,…)
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Buďte ohleduplní
ke svému okolí
a likvidujte SVÉ
odpady
dle zákona!!

Buďte prosím všímaví ke svému okolí a každou podezřelou událost prosím nahlaste
na obec, jinak se těmto nešvarům ani v budoucnu nevyvarujeme a ani policie ČR v těchto
případech většinou nic nevyřeší.
Obec likvidace černých skládek pak stojí nemalé finanční prostředky, které by mohly být
využity ku prospěchu občanů!!!
Děkuji Vám všem, kteří likvidujete odpady dle platné legislativy společně s obcí
Ing. Ivo Pospíšil, Váš starosta

Devadesátiny
Letos vstoupili do řad devadesátníků v Lipůvce
čtyři občané (tři ženy a jeden muž). Dne 25. 10.
jsme navštívili poslední z nich - paní Filoménu
Látalovou, které jsme předaly dárkový balíček
a pamětní minci. Jubilantka se nám podepsala do
pamětní knihy. Paní Látalová, za svobodna Fillová,
se narodila v Lipůvce jako pátá z osmi děti. Na
Lipůvce prožila celý život. Vyučila se švadlenou
a po vyučení pracovala až do odchodu do důchodu
v oděvním závodě Kras Brno.
M. Antonovičová, L. Janků a I. Bögiová

Životní jubileum
Dne 28. 11. 2016 oslaví své 85. narozeniny naše občanka Zlatuška Vincentová. Většinu
svého života prožila v Bratislavě a zde se věnovala tanečnímu umění. Dosáhla mimořádných
úspěchů na poli pedagogiky a přispěla k rozvoji baletu na Slovensku. Nedávno s ní byly
natočeny dva pořady ve Slovenské televizi. Pokud máte zájem, můžete je zhlédnout na
webových stránkách. Dozvíte se zde i o dětství paní Vincentové, které prožila na hájence na
Výrazech a posléze na myslivně v Lipůvce.

Jubilantce přejeme do dalších let hodně zdraví, elánu a spokojenosti.
http://www.tvba.sk/archiv/85-rocna-zlatuska-vincentova-tanec-je-moj-zivot/
http://www.tvba.sk/archiv/dokument-o-zlatuske-vincentovej/
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Co nás čekalo a čeká ve školce v Lipůvce
Jako každoročně i letos se přiblížil čas na školkovou podzimní výstavu, kdy jsme vystavili
a vyzdobili školku „ Podzimníčky“. A to s pomocí výrobků rodičů s dětmi či samotných dětí.
Všechny zúčastněné děti byly po zásluze oceněny drobnou odměnou, ale hlavní odměnou všem
byla krásně a tématicky vyzdobená naše školka. V září na děti čekalo překvapení již při vstupu do
školky v podobě nové šatny, která byla kompletně vybavená novým dětským nábytkem. Také
prokouklo nově obložené schodiště linem v zářivých barvách. V patře někteří „Motýlci“ zavítali
do „Včeliček“ a obráceně, neboť letos jsou třídy rozděleny dle věku dětí na „velkoše“ a „maloše“.
Zkušebně testujeme zájem a využití provozu MŠ do 16.30 hodin.
Dalším překvapením pro děti byla a je nová paní kuchařka Denisa Motyčková, která má
již zkušenosti s vařením v konvektomatu, který je nově součástí vybavení školní kuchyně.
Do budoucna hledáme případné zájemce o zástup v možné nepřítomnosti p. Motyčkové.
Jelikož se blíží dětmi velmi očekávané, ale finančně náročnější období čekání na Mikuláše
a na Vánoce, obracíme se na případné zájemce s žádostí o finanční či hmotnou spolupráci.
Budeme rádi, za každou finanční či materiální dar.
Zapsala a zdokumentovala Mgr. Kateřina Sotolářová a Helena Kakáčová
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Dne 26. 10. se zúčastnili členové Klubu seniorů brigády
na úpravě parku u kostela. Tentokrát se jich tu sešlo 51. Děkujeme.

Šipkový turnaj dvojic
Dne 5.11. 2016 se v hospůdce „U Málků“ uskutečnil šipkový turnaj dvojic. Sešlo se celkem
12 hráčů a o jejich nasazení do dvojic rozhodl náhodný los.
V jednotlivých soubojích byla
důležitá nejen šikovnost a um
jednotlivců, ale především schopnost
sehrát se se svým spoluhráčem. Turnaj
vyvrcholil soubojem mezi Vladimírem
Hudcem s Karlem Holíkem a Katkou
Holíkovou s Martinem Kšicou, kteří
do této závěrečné hry nastupovali s
nepatrným jednobodovým náskokem
v celkovém hodnocení týmů. Tento
zápas lépe zvládla dvojice Vladimír
Hudec a Karel Holík, která nakonec
celý turnaj vyhrála.
Dvojice Katka Holíková a Martin
Kšica obsadila celkově druhé místo a
na třetím místě skončili Michal Valko
a Luboš Janeček. Zvláštní ocenění
pro nejlepšího hráče turnaje získala
jediná žena ve startovním poli – Katka
Holíková.

POZVÁNKA
Zveme malé i velké na tradiční vánoční besídku dětí ZŠ Lipůvka, která se uskuteční
20. 12. 2016 od 17 hodin v sále OÚ Lipůvka. Věříme, že i tentokrát Vás potěšíme koledami,
básničkami, vyprávěním o Vánocích a scénkou o narození Ježíška.
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Sběr starého papíru
Vedení Základní školy v Lipůvce se obrací na všechny občany, kteří využívají kontejner
umístěný za budovou školy, aby dodržovali pravidla a vhazovali do tohoto kontejneru pouze
papírový odpad, jako jsou obalové kartony, lepenka, noviny, časopisy, letáky, kancelářské
papíry apod. Již dlouhodobě nám někteří občané, kteří buď nevědí nebo nechtějí respektovat
pravidla, zaplňují kontejner komunálním odpadem – tedy zbytky z domácnosti, plastovými
obaly, tetrapaky, biologickým či živnostenským odpadem. Pokud se situace nezlepší, tak firma,
která zajišťuje likvidaci papírového odpadu bude uplatňovat sankce a sníží cenu za vykupovaný
papír. Dále Vás žádáme, abyste objemné papírové krabice sešlápli, neboť zabírají zbytečně moc
místa a v okolí kontejneru dodržovali pořádek. Rovněž apelujeme na rodiče, aby se přesvědčili,
že jejich děti nejsou mezi těmi, kteří ve volném čase úmyslně rozhazují odpadky z kontejneru.
Bohužel tyto špatné zkušenosti máme a chtěli bychom se vyhnout nepříjemnostem, které by
touto zábavou vznikly.
Závěrem děkujeme všem, kteří náš sběr podporují a jeho výtěžkem přispívají na odměny
žáků.
PaedDr. Eva Karlíčková

Vánoční výstava s jarmarkem
Srdečně Vás zveme na tradiční výstavu s jarmarkem dne 2. 12. 2016 od 14.00–17.00 h
v přízemí ZŠ Lipůvka. Součástí výstavy bude jarmark a dílnička, kde si děti mohou vyrobit svíčku
a nazdobit voňavé perníčky. Pro maminky bude opět nachystán vánoční svařáček.

Sbírka pro děti z DD Vranov
a postižené děti ze sdružení
APLA Brno
Celý měsíc listopad bude v základní
škole probíhat sbírka sladkostí pro děti
bez rodiny a děti s postižením. Všem,
kteří se zapojí do této charitativní akce,
děkujeme.
M. Černá a žáci 9. tříd
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Spolek LÍPA 2015
Lipůvka č.p.112, 679 22
IČO: 04471415

Vážení obchodní partneři,
obracíme se na Vás s žádostí o finanční spolupráci při uspořádání již tradiční a velmi
oblíbené akce „Mikulášská nadílka na Lipůvce“.
Vzhledem k tomu, do jakých rozměrů se kdysi malá „obecní“ akce vyvinula, a taky
s přihlédnutím k rostoucímu počtu každoročně se těšících rodičů, prarodičů a samozřejmě
jejich ratolestí, jsou náklady na její uskutečnění velmi vysoké. Jsou to náklady spojené nejen
s nadílkou, kterou si děti od Mikuláše odnesou (v loňském roce jsme rozdali 800 balíčků),
ale i s tvorbou a organizací samotného programu. Přesto, že všichni členové našeho spolku
připravují akci ve svém osobním volnu a bez nároku na jakoukoliv finanční odměnu, je
nezbytné technické zajištění, které pořizujeme dodavatelsky. Jedná se zejména o osvětlení
a ozvučení, výstavbu tribun, některé náročnější programové prvky atd.
Bez finanční pomoci z řad firem a jednotlivců se tedy už dnes neobejdeme, proto
naše žádost a prosba směřuje i k Vám. Rozhodnete-li se našemu spolku přispět, můžete
využít tyto varianty sponzorování:
– Darovací smlouva, přičemž sponzorský dar je při splnění zákonem stanovených
podmínek možno uvést v daňovém přiznání jako dar na veřejně prospěšné účely ve
smyslu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, s možností snížit o poskytnutou
částku základ daně z příjmu fyzických či právnických osob.
– Smlouva o provedení reklamy a to prostřednictvím Vámi dodaného reklamního panelu
či jiného poutače umístěného v prostorách konání akce, nebo reklamního spotu
vysílaného na velkoplošné obrazovce před a po samotném programu.
Pokud se rozhodnete přispět jakoukoliv částkou, bude pro nás důležitá a předem Vám
za ni děkujeme. Při částce od 2.000,- Kč, dostanete od nás VIP vstupy, umožňující Vám
zhlédnutí celého programu z tribuny, vyčleněné pouze pro sponzory akce. V případě, že
byste se chtěli stát generálním sponzorem, je nutné přispět výší minimálně 50.000,- Kč.
Ať už Vás naše prosba oslovila či ne, jste 3. prosince 2016 v 16.30 hodin na „Lipůvského
Mikuláše“ srdečně zváni. Věříme, že Ti co přispěli, budou spokojení s tím, jak bylo s jejich
penězi naloženo a Ti ostatní se třeba rozhodnou nám přispět v příštím roce.

Jménem Spolku LÍPA 2015
Jan Svánovský, předseda
tel. 737/287542
e-mail: svanovsky.j@seznam.cz
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Zápis č. 24/2016
z 24. zasedání Zastupitelstva obce Lipůvka ze dne 6.10. 2016
Místo jednání:
Začátek jednání:
Konec jednání:
Přítomni:
Omluveni:
Veřejnost:

Zasedací místnost obecního úřadu
19.00 hodin
20.20 hodin
Ing. Ivo Pospíšil, Mgr. Libuše Janků, Rostislav Kořínek, Robert Tesař,
PharmDr. Dagmar Vintrlíková, Radovan Hodaň, Libor Skácel, Petr Málek,
Mgr. Marcela Antonovičová, Ing. Pavel Simon
Martina Černá
Mgr. Richard Nikel

Program jednání:
1. Ustanovení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Informace starosty obce
4. Smlouva o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s. na p.č.547/1
5. Rozpočtové opatření č.6/2016
6. Diskuse
Program doplněn:
7. Žádost o vyjádření k přestavbě RD č.p. 15, PhDr. Radka Wilhelmová
8. Žádost o koupi pozemku p.č. 831/2 a 830/2
Zahájení provedl Ing. Ivo Pospíšil, přivítal přítomné členy zastupitelstva a veřejnost.
Zapisovatelkou z dnešního jednání stanovil Libuši Janků, za ověřovatele zápisu z dnešního jednání
zastupitelstva navrhl Ing. Pavla Simona a Libora Skácela.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
19.05 h Příchod pana Petra Málka
Předsedající se zeptal, zda má někdo návrh na úpravu nebo doplnění programu dnešního jednání.
Přítomní souhlasí, aby se dnešní jednání řídilo navrženým programem.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 3)

Informace starosty
– MU Blansko – předložilo zpracované posouzení návrhů na pořízení změn ÚP Lipůvka
– Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZUR JmK) byly dne 5.10.2016 schváleny
zastupitelstvem Jihomoravského kraje
– Moravská zemská knihovna – podala výpověď dohody o poskytování služeb v rámci
regionálních funkcí pro naši knihovnu k datu 31.12.2016. Od tohoto data je pověřena tímto
výkonem v rámci okresu Blansko Kulturní zařízení města Boskovic (KZMB). Tím se stane
KZMB od 1.1.2017 pověřenou knihovnou
– Měření rychlosti _ radar – stávající radar na příjezdu do obce Lipůvka ze směru od Brna
byl poničen neznámým pachatelem. Oprava je nerentabilní a bude pořízen radar nový, na
dodavatele bude provedeno výběrové řízení
– IDS JmK – dotace nadstandartních spojů – obec přislíbila, že jako v letošním roce se bude
podílet na financování
– Pronájem sálu – ples žáků 9. třídy – obec zapůjčí sál pro konání plesu zdarma
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
– Odborný lesní hospodář (OLH) – ke dni 31.10.2016 končí činnost OLH panu Rašovskému.
Byli osloveni noví zájemci. Lesy města Brna se omluvily, že nebudou podávat nabídku.
Posuzovaly se zbylé dvě nabídky pana Musila z Lažan a pana Dufka z Milonic. Zastupitelstvo
posoudilo předložené nabídky a vyhodnotilo jako výhodnější nabídku pana Karla Dufka.
Usnesení č. 1/24/2016 Zastupitelstvo obce schválilo pro činnost OLH pro obecní lesy pana
Karla Dufka a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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– Chodníky R43 Lipůvka – dne 5.10.2016 bylo předáno staveniště firmě Creative Buldings
s.r.o.. dne 10.10.2016 budou zahájeny práce
– KTS Ekologie s.r.o. – v obci provádí likvidaci Bio odpadů a předložila návrh na kompletní řešení
odpadového hospodářství v obci. Obec podá výpověď stávající firmě SUEZ a provede výběrové
řízení na nového dodavatele služeb v odpadovém hospodářství.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
– Dětské hřiště – v rámci připravované nové dotační výzvy bude podána opětovně žádost na
vybudování a doplnění dětského hřiště
– Dárkový balíček – stacionář Škola života
Hlasování: 1 pro, 7 proti, 2 se zdrželi
Ad 4)

Smlouva o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s. na p.č.547/1
Usnesení č. 2/24/2016 Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene s E.ON
Distribuce, a.s. na p.č.547/1
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Ad 5)

Rozpočtové opatření č.6/2016
Usnesení č. 3/24/2016 Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č.6/2016
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Ad 7)

žádost o vyjádření k přestavbě RD č.p.15
Zastupitelstvo obce nemá námitek
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Ad 8)

Žádost o odkup pozemků p.č. 831/2 a 830/2
Pozemky by měli sloužit k vybudování příjezdu k plánovanému stavebnímu místu z obecní parcely.
Zastupitelstvo požaduje, aby byl zachován průchod pro pěší a dále požaduje doplnit žádost
o vyjádření E.on a.s. (ochranné pásmo VN) a technický návrh řešení napojení na vyprojektovanou
obecní komunikaci.

Ad 6)

Diskuse
– V parku budou dodány nové houpačky na stávající konstrukci
– Odpadkové koše – budou doplněny další odpadkové koše
– U hřbitova bude řešen velkoobjemový kontejner na hřbitovní odpad, aby se prostor celkově
zkulturnil
– Pan NIkel – navrhl zvážit možnost rozšíření Mobilního rozhlasu o další skupiny MŠ a ZŠ pro
zlepšení komunikace s rodiči dětí a žáků

Zápis č. 25/2016
z 25. zasedání Zastupitelstva obce Lipůvka ze dne 25.10. 2016
Místo jednání:
Začátek jednání:
Konec jednání:
Přítomni:
Omluveni:
Veřejnost:

Zasedací místnost obecního úřadu
18.00 hodin
20.15 hodin
Ing. Ivo Pospíšil, Mgr. Libuše Janků, Rostislav Kořínek, Robert Tesař,
PharmDr. Dagmar Vintrlíková, Radovan Hodaň, Libor Skácel, Petr Málek,
Mgr. Marcela Antonovičová, Ing. Pavel Simon,
Mgr. Martina Černá
Mgr. Richard Nikel

Program jednání:
9. Ustanovení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu
10. Schválení programu jednání
11. Informace starosty obce
12. Dodatek č.3 ke smlouvě o spolufinancování díla „ Lipůvka - odkanalizování vyústí JV a JZ“ se
Svazkem VaK měst a obcí
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13.
14.
15.
16.

Rozpočtové opatření č.7/2016
Vyjádření k realizaci stavby RD na p.č. 976/143 v k.ú. Lipůvka
Projednání návrhů na pořízení změn ÚP Lipůvka
Diskuse

Program doplněn:
17. GObec –vstup do internetové mapové aplikace a zpracování modulu hrobových míst
18. Kupní smlouva Lipůvka č. popis. 53
19. Darovací smlouva na pozemek par.č. 72/2 k.ú. Lipůvka
20. Kontrola faktur
Zahájení provedl Ing. Ivo Pospíšil, přivítal přítomné členy zastupitelstva a veřejnost.
Zapisovatelkou z dnešního jednání stanovil Libuši Janků, za ověřovatele zápisu z dnešního jednání
zastupitelstva navrhl Libor Skácel, Robert Tesař .
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Předsedající se zeptal, zda má někdo návrh na úpravu nebo doplnění programu dnešního jednání.
Přítomní souhlasí, aby se dnešní jednání řídilo navrženým programem.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 3)

Informace starosty
– Dne 19. a 20. 10. proběhl na obecním úřadě audit z Jihomoravského kraje
– Stárci podali žádost na finanční příspěvek na zapůjčení krojů, pokácení stromu na hodovou
máji a povolení postavení máje před hasičskou zbrojnicí.
Zastupitelstvo obce schválilo proplacení faktury za kroje, částka bude ponížena o 500 Kč
na kroj a povolilo skácení stromu a postavení máje
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
– Otevřel se nový dotační titul na dětská hřiště, bude podána opětovně žádost o poskytnutí
finančního příspěvku na vybudování a dovybavení dětských hřišť v obci
– Podána žádost na pronájem sálu – zkoušky hudební kapely. Hodinová sazba 150 Kč/h
18.10 h příchod pana Rostislava Kořínka
– Firma Terra Group představila nabídku možnosti energetické soutěže na cenu za dodávku
elektrické energie a zemního plynu. Energetická soutěž je transparentní jednání o ceně
založené na principu reverzní aukce. Naše obec firmě pronajme sál obecního úřadu na
jednání s občany, kteří budou mít zájem o projednání možnosti změny dodavatele el.
Energie a zemního plynu. Obec zveřejní upoutávku (reklamu) na tuto činnost.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Ad 4)

Svazek v rámci financování stavby „Lipůvka
– odkanalizování výustí jihovýchod a jihozápad“ obdržel vrácené finanční prostředky
z titulu dodatečného uznání a částečného proplacení uznatelných vícenákladů ze SFŽP,
které v plné výši hradila Obec Lipůvka. Výše zpětně proplacených uznatelných nákladů činní
1 049 256,80 Kč. Dále byly Svazku vráceny finanční prostředky, týkající se obce Lipůvka,
na základě navýšení podpory dle provedené konsolidace FA (finanční analýzy) ve výši
490 000 Kč. Na základě výše uvedeného byl vyhotoven dodatek č. 3 smlouvy o spolufinancování
týkající se vrácení těchto financí zpět Obci Lipůvka.
Usnesení č. 1/25/2016 Zastupitelstvo obce schválilo Dodatek č. 3 ke smlouvě o spolufinancování
díla „ Lipůvka – odkanalizování vyústí JV a JZ“ se Svazkem VaK měst a obcí
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Ad 5)

Rozpočtové opatření č.7/2016
Usnesení č. 2/25/2016 Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 7/2016
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Ad 6)

Žádost o vyjádření ke stavbě RD č.p.976/143 v k.ú. Lipůvka
Zastupitelstvo obce nemá námitek
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Ad 7)

Projednání návrhů na pořízení změny ÚP obce Lipůvka (Zkrácená verze bez popisu
a vyhodnocení žádostí. Plná verze vyvěšena na www.lipuvka.eu)
Usnesení č. 3/25/2016 Zastupitelstvo obce schválilo prověření území prostřednictvím
pořízení změny funkčního využití pozemků p.č.1031/2, 1031/3, 1032/1, 1032/2, 1032/3
a 1077/23 všechny v k.ú. Lipůvka z plochy smíšené – krajinná zeleň SX a zemědělské – SM do
ploch rekreace Rr,.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č. 4/25/2016 Zastupitelstvo obce schválilo prověřit změnou rozsah a uspořádání
využití plochy 27-U/v zahrnující část posuzovaného pozemku přiléhajícího východním
směrem k ploše bydlení a navrhnout změnou ÚP Lipůvka spočívající v rozšíření plochy
bydlení na úkor plochy navrhovaného veřejného prostranství.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č. 5/25/2016 Zastupitelstvo obce neschválilo změnu využití části plochy pozemku
parc. č. 1084/1 v k.ú. Lipůvka mezi RD č.p.82 a stávající místní komunikaci z plochy veřejných
prostranství na plochu bydlení z důvodu přístupu ke komunikaci.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č. 6/25/2016 Zastupitelstvo obce schválilo prověření území prostřednictvím
pořízení změny funkčního využití pozemků p.č. 437/1, 437/2, 438 a 439 na plochy smíšené
obytné (SO).
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Usnesení č. 7/25/2016 Zastupitelstvo obce schválilo prověření území prostřednictvím
pořízení změny funkčního využití části pozemku p.č.155/1 v k.ú. Lipůvka ze stabilizovaných
ploch veřejných prostranství „U“ do ploch u přilehlého RD č.p. 26 – do ploch smíšených
obytných „SO“.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č. 8/25/2016 Zastupitelstvo obce schválilo prověření území prostřednictvím
pořízení změny, vyjmutí části pozemků p.č. 891/1 a 887/1 v k.ú. Lipůvka z plochy, která je
zahrnuta do plochy 2P-U - VPS D3 s charakteristikou „Komunikace pro obsluhu lokality
(7-SO)
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č. 9/25/2016 Zastupitelstvo obce schválilo prověření území prostřednictvím
pořízení změny, na zařazení části p.č. 1077/03, 1077/04, 1077/7, 1077/14, 1077/15 a 1077/16
v k.ú. Lipůvka z ploch lesních na plochy rekreace rodinné Rr.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Usnesení č. 10/25/2016 Zastupitelstvo obce schválilo prověření území prostřednictvím
pořízení změny územního plánu na zvýšení možnosti zastavět plochu stavby pro rodinnou
rekreaci ze stávajících 50m2 na 100m2 v plochách 12-Rr u hájenky, 13-Rr Pod Habřím a 14-Rk
Pod Habřím
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Usnesení č. 11/25/2016 Zastupitelstvo obce neschválilo změnu na zrušení dopravních
a dalších neaktuálních ploch a vytvoření ploch smíšených výrobních a ploch výroby
a skladování.
Hlasování: 0 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č. 12/25/2016 Zastupitelstvo obce neschválilo změnu na zrušení dopravních
a dalších neaktuálních ploch a vytvoření ploch smíšených výrobních a ploch výroby
a skladování.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č. 13/25/2016 Zastupitelstvo obce schválilo prověření území prostřednictvím
pořízení změny současných regulativů pro výstavbu v sektoru 2-SO a doplnění možnosti, aby
ve vyznačeném území bylo možno vystavět také objekty administrativy.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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Usnesení č. 14/25/2016 Zastupitelstvo obce schválilo prověření území prostřednictvím
pořízení změny funkčního využití plochy rekreace spojené s chovem koní 14-Rk na plochy
rekreace rodinné Rr

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 1 se zdržel

Usnesení č. 15/25/2016 Zastupitelstvo obce schválilo prověření území prostřednictvím
pořízení změny na vypuštění plochy veřejných prostranství (2P-U/v) navržené v ÚP za účelem
obsluhy území 7-SO a navržení řešení, které by zohlednilo aktuální stav a záměry v území
a vytvořilo takové podmínky, které by skutečně vedly k naplnění zastavitelných ploch.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č. 16/25/2016 Zastupitelstvo obce neschválilo změnu funkčního využití plochy
nezastavitelné plochy orné půdy P do ploch bydlení, případně do ploch rekreace s bydlením.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Usnesení č. 17/25/2016 Zastupitelstvo obce schválilo prověření území prostřednictvím
pořízení změny funkčního využití plochy přestavby občanského vybavení 16-OV.
Hlasování: 0 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č. 18/25/2016 Zastupitelstvo obce schválilo prověření území prostřednictvím
pořízení změny funkčního využití ploch zemědělských P na plochy bydlení B nebo SO.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Usnesení č. 19/25/2016 Zastupitelstvo obce neschválilo změnu funkčního využití plochy
veřejného prostranství 23-U/v jeho zúžení a rozšíření ploch bydlení B.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 8)

Diskuse – nebylo žádné téma diskutováno

Ad 9)

GObec – zpracování projektu a vstup do internetové mapové aplikace
Obci byla předvedena aplikace internetového mapového serveru, která obsahuje datový
projekt s následným obsahem mapových vrstev a zásuvnými moduly. Složení mapových
vrstev - data WMS, data předaná od zadavatele budou v rozsahu správního území obce
Lipůvka. Jedná se převážně o základní mapy ČR ZABAGED od ČÚZK WMS, ČÚZK letecké
snímky WMS, ČÚZK katastrální mapa WMS, Územní plány předané v rastrové podobě TIFF,
JPEG nebo PDF, Veškeré inženýrské sítě správců – RWE, ČEZ, O2, VAK atd. – digitální vektorová
podoba, Technická mapa města – veškerá předaná geodetická zaměření v technické mapě
obce předaná v digitální podobě, pasporty – všechny zpracované a předané pasporty
v digitální podobě a řadu dalších.
Na tuto službu obec obdržela cenovou nabídku a návrh smlouvy o dílo, včetně cenové
nabídky na pasport hřbitova spočívající v geodetickém zaměření a modulu pro kompletní
správu hrobových míst v aplikaci GObec.
Usnesení č. 20/25/2016 Zastupitelstvo obce schválilo pořízení internetové mapové aplikace
GObec a poskytování služeb firmou GPlus s.r.o. Pardubice a pověřilo starostu podpisem
smlouvy o dílo za měsíční paušální poplatek 1200,-Kč bez DPH.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č. 21/25/2016 Zastupitelstvo obce schválilo pořízení modulu „správa hrobových
míst“ včetně úpravy a zpracování dat za cenu 29.040,- Kč vč. DPH a pověřuje starostu
podpisem smlouvy s firmou GPlus s.r.o..
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Ad 10) Kupní smlouva Lipůvka č. popis. 53
Zastupitelstvo obce projednalo uzavření kupní smlouvy mezi Obcí Lipůvka a Pacific Cash
Management, s.r.o. na odkup pozemku p.č.378, jehož součástí je stavba č.p.53 a odložilo do
doby vyřešení trvalých pobytů v objektu.
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Ad 11) Darovací smlouva na pozemek par.č. 72/2
Usnesení č. 22/25/2016 Zastupitelstvo obce schválilo uzavření darovací smlouvy spojené
se svěřeneckou smlouvou mezi Obcí Lipůvka a Yvonou Hřivňákovou a Ing. Františkem
Wognarem, správci Svěřeneckého fondu Budoucnost na bezplatné převedení pozemku p.č.
72/2 v k.ú.Lipůvka. Příloha č.1 Darovací smlouva
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 12) Kontrola faktur
Kontrolní výbor provedl kontrolu faktur od čísla 216 do č. 308. vše v pořádku

OBEC LIPŮVKA

Hledám ke koupi RD k trvalému bydlení,
dostupné na Brno. Tel. 720 598 284

DD Vranov u Brna hledá kuchařku na hlavní PP.
Nástup od 1. 12. 2016.
Bližší informace na tel. 732 969 418
nebo osobně v DD Vranov č.p. 160.

Zpravodaj obce Lipůvka, vydavatel: Obecní úřad Lipůvka, IČ 00280569,
adresa redakce: Lipůvka 146, www.lipuvka.eu
Odpovědný: místostarostka obce Mgr. Marcela Antonovičová, registrováno: MK CR E 11384
Publikačně připravil a vytiskl: REPROPRESS Brno, tel. 541 589 401
Náklad: 550 ks • Distribuce: zdarma • Vydáno dne: 25. 11. 2016
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Číslo 3/2016
Informace pro zákazníky
VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.

e-Kapka

Jsme společensky odpovědnou organizací roku 2015

Všímat si vodoměru se vyplatí

Co je dobré vědět?

poslední době jsme řešili několik případů, kdy zákazníci ve
svých domácnostech neodhalili
nebo nechali bez opravy nějakou poruchu na vodovodu a při vyúčtování zjistili, že je čeká mnohonásobně
vyšší platba za
vodné a stočné
než očekávali a
než je u nich běžné.
Právě kvůli včasnému
odhalení
podobných problémů je velmi
dobré všímat si
doma vodoměru.
Ten totiž neslouží pouze pro vodárenskou společnost, aby věděla, kolik má
účtovat za vodné a stočné. Vodoměr je
zařízení prospěšné také pro Vás, zákazníky. Slouží pro kontrolu, zda je ve Vaší
nemovitosti vše v pořádku. Na vodoměru
se dát totiž pravidelnou zjistit, zda nedochází k únikům vody někde v domácnosti
a zbytečně tak nebudete muset platit za
vodu, kterou jste nevyužili.
Každý odběratel by tedy měl vědět, jaká
je v jeho odběrném místě přibližná spotřeba. Zbystřit bychom měli v okamžiku,

 Kudy

V

Ztráta v případě, když:
kape
Kohoutek
teče

slabě
silně
slabě
silně
slabě

Splachovač

teče

středsilně

kdy je tato spotřeba nápadně vyšší.
Může se totiž stát, že v domě dochází k
nežádoucímu úniku vody například z
důvodu poruchy na vodovodu, přípojce
nebo vnitřním rozvodu. A tu lze díky pravidelnému sledování vodoměru zjistit.
Kontrola vodoměru tak může
zabránit zbytečně vysoké faktuře za vodu. Zákazník je totiž
povinen zaplatit i
za vodu, která
jeho domácností
protekla, aniž by
ji patřičně využil.
Je třeba připomenout, že vodovod pro
veřejnou potřebu končí odbočením
z vodovodního řadu k vodoměru, za tímto odbočením následuje vodovodní přípojka a na ní navazuje vnitřní vodovod.
Hlavní řad nikdy nevlastní odběratel,
vodovodní přípojka naopak téměř vždy
patří vlastníkovi nemovitosti, pro kterou
byla zřízená. Majitel však odpovídá za
vnitřní vodovod, tedy vodovod od přípojky v nemovitosti a taktéž uvnitř ní.
Vlastníkem vodoměru je vlastník vodovodu. Osazení, údržbu a výměnu vodoměru provádí provozovatel
Denně
Měsíčně vodovodu. Vodoměr je tzv. stanoveným měřidlem a musí být
24 l
720 l
pravidelně cejchován. Jeho
54 l
1 620 l
životnost je dána legislativně na
6 let. Odběratel má právo zajis144 l
4,3 m3
tit si na vlastní náklady metrolo3
1 440 l
43 m
gickou zkoušku vodoměru, má
150 - 1000 l 4,5 - 30 m3 povinnost umožnit provozovateli
přístup k vodoměru a chránit jej
1000 - 2000 l 30 - 60 m3 před poškozením, například
v zimě před mrazem.
2000 - 5000 l 60 - 150 m3

u Vás doma vedou rozvody
studené a teplé vody, případně i odpady

 Kde je u Vás umístěn hlavní uzávěr
vody

 Kde máte měřící zařízení - vodoměr
 Je velmi dobré provádět doma namátkově kontroly, zda se někde neobjevily mokré skvrny nebo v odpadech neuslyšíte protékat vodu z Vaší
domácnosti, když se nevypouští

 Při

trvale neobydlené domácnosti
nebo nemovitosti doporučujeme uzavřít přívod vody

 Pravidelně

si kontrolujte vodoměr,
zda není poškozen

 Zabezpečte si dobrý přístup k vodoměru a udržujte kolem něj pořádek

 Pravidelně

si kontrolujte spotřebu
vody na vodoměru

 Chcete-li

se z vodoměru dozvědět,
zda Vám někde neuniká voda, je
nutné předem zajistit, aby v domácnosti nikdo vodu nepouštěl, nesplachoval WC a podobně

Máte na nás otázky z oblasti vodárenství?

Pište nám na e-mail: sebkova@vasgr.cz

Více o naší společnosti naleznete na:
www.vodarenska.cz
Zpracovala: Mgr. Iva Šebková
© VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

