ZPRAVODAJ
OBEC LIPŮVKA

prosinec 2016

Vážení spoluobčané,
přejeme Vám, abyste prožili nadcházející Vánoce s lidmi, které máte rádi a zároveň si plně
vychutnali sváteční a neopakovatelnou atmosféru těchto jedinečných svátků.
Jelikož zanedlouho začíná nový rok 2017, přejeme Vám všem, abyste tento rok prožili v klidu
a pohodě. Na začátku nového roku si vždy všichni přejeme hodně zdraví, štěstí, osobní i pracovní
úspěchy. Protože však každý rok každému z nás přinese vedle radostných a šťastných okamžiků
i ty méně šťastné a také všední, dovolím si své přání rozšířit. Přejeme všem také optimismus, vůli
překonávat a řešit problémy a schopnost zajímat se nejen o sebe, ale také o ostatní kolem sebe.
Vážení občané Lipůvky, buďme si i v roce 2017 dobrými sousedy a spoluobčany.
Ivo Pospíšil a Marcela Antonovičová, starosta a místostarostka obce

Naše obec má novou aplikaci pro chytré telefony
Jak jistě víte, přistoupili jsme k modernizaci komunikace mezi obcí a občany. Již nějaký
čas využíváme SMS zprávy, hlasové zprávy a e-maily a v tuto chvíli bychom Vám rádi představili
naši obecní aplikaci pro chytré telefony, díky které budete mít vždy po ruce důležité informace,
kontakty i možnost podílet se na zlepšení života v naší obci. Pokud ještě nejste registrovaní
v Mobilním rozhlasu, doplňte své údaje na obec.mobilnirozhlas.cz.

Jak začít používat aplikaci?
1.
2.
3.
4.

Stáhněte Mobilní rozhlas z Google Play nebo Apple Store.
Nainstalujte ji, otevřete aplikaci a vyberte naši obec.
Zadejte své telefonní číslo.
A to je vše! Můžete začít využívat všechny funkce v aplikaci.

Informace o změnách ve svozovém plánu odpadů pro rok 2017
Termín svozu směsného komunálního odpadu pro rok 2017 je:
• Sudá středa
Termín pro svoz pro BIO pro rok 2017 je:
• Lichý pátek
První svoz komunálního odpadu v roce 2017 proběhne 11. 1. 2017.
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Plán rozvoje obce Lipůvka do roku 2025:
nový vodojem, cyklostezky, modernizace ZŠ
a podpora společenského života
Budoucnost obce Lipůvka se v následujících měsících bude řídit novou Strategií obce Lipůvka
pro rok 2025, která určuje priority rozvoje obce pro následujících téměř deset let. Priority jsou
celkem čtyři a jejich dosahování bude probíhat formou realizace konkrétních projektových
záměrů, které daná priorita zastřešuje.
Strategie rozvoje obce Lipůvka se v budoucnu bude zaměřovat na tyto čtyři oblasti (priority):
§
§
§
§

Zajištění udržitelnosti dosaženého pokroku
Podpora partnerství a komunikace
Zkvalitnění technického zázemí a zlepšení vizualizace obce
Podpora občanské vybavenosti obce

K základním myšlenkám Strategie patří snaha o pokračování v dosavadním úspěšném
rozvoji obce ve smyslu zajištění vybavenosti obce obchody, službami, poštou, službou Czech
point, lékárnou, zdravotní péčí, společenskými akcemi apod. Obec chce navázat na dosavadní
úspěchy, a to v oblasti výstavby infrastruktury obce, podpory kulturního a sportovního života
v obci, péče o cesty v krajině i zelené plochy v obci, údržby a modernizace místních silnic
a chodníků. Důležitou prioritou je také snaha o komunikaci s úřady pověřenými odklonem
komunikace I/43 mimo zastavěné území obce.
K rozvojovým projektům obce, které byly označeny jako nejpotřebnější, patří především výstavba
nového vodojemu pro zajištění potřebných dodávek vody; výstavba cyklostezek směrem na Kuřim
a Nuzířov, jež by měly zvýšit bezpečnost cyklistů i chodců odklonem z frekventovaných silnic.
Důležitým tématem je také např. postupná modernizace vybavení a revize kapacit mateřské
a základní školy, společně s problematikou parkování rodičů v blízkosti školy; pořádání kulturních
a společenských akcí pro zpestření života v obci, které jsou také nezbytné pro posilování
pozitivních mezilidských a sousedských vztahů, nejen pro nové občany obce.
Strategie je výstupem mnohaměsíční práce vedení obce společně s odbornou i laickou
veřejností. Celý proces byl zastřešen starostou obce Lipůvka za odborné spolupráce s konzultantskou společností Erste Grantika Advisory, a.s. Strategie je součástí souboru několika
dokumentů, které lze sdružit pod společný název Strategický plán rozvoje obce Lipůvka
2016–2025. Strategie vychází z informací zjištěných mapováním socioekonomických faktorů
obce a v rámci výsledků provedeného průzkumu potřeb a spokojenosti obce Lipůvka.
Strategie byla vytvořena tak, aby ji bylo možné průběžně vyhodnocovat a aktualizovat,
a tím zachovávat její aktuálnost a platnost. Součástí všech projektů tvořících Strategii obce
je identifikace požadovaného cílového stavu a možnost získání dotace, pokud je daná oblast
dotačně podpořena.
Plnění Strategie obce Lipůvka 2025 bude probíhat průběžně, dle objemu volných prostředků
v rozpočtu obce. Aby byly realizovány projekty pro rozvoj obce nejvíce potřebné, bylo ke všem
projektům přiřazeno pořadí důležitosti na základě hlasování členů pracovní skupiny pro tvorbu
strategie a zastupitelstva obce.
Strategický dokument bude předložen ke schválení Zastupitelstvu obce Lipůvka, aby
se z něj stal závazný dokument, který bude platný nejenom pro současné vedení obce, ale
i pro to budoucí. Zajištění kontinuity platnosti Strategice obce Lipůvka 2025 je nezbytným
předpokladem úspěšného rozvoje obce.
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HODY 2016
I letos jsme se od začátku října dvakrát týdně scházeli, abychom nacvičili několik tanečků
s našimi nejmladšími. Celkem se sešlo 77 děvčat a chlapců, aby potěšili nejen rodiče a ostatní
rodinné příslušníky, ale troufáme si říci, že i sami sebe. V pátek, v předvečer hodů, jsme
absolvovali tradiční lampionový průvod, na jehož závěr se děti zúčastnily také výzdoby sálu.
V sobotu jsme s dětmi doprovodili dospělé stárky pod máju na parkoviště, kde pan starosta
předával hodové právo. Sobotní hodovou zábavu zahájily právě děti svým vystoupením,
které si zopakovaly i v neděli odpoledne na parkovišti.
Věříme, že všichni si letošní hody užili a nenechali si je zkazit ani nepříznivým počasím.
Za všechny, Jarka Tesařová a Liba Janků
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Poděkování za obecní hody
Jako každoročně se v Lipůvce ve dnech 19.–20. listopadu uskutečnily hody Svaté Cecílie.
Tímto prostřednictvím bychom chtěli poděkovat všem pomocníkům, kteří stojí za úspěšným
uskutečněním hodů. Zejména bychom chtěli poděkovat místním občanům za finanční
příspěvky, které se podařilo i přes nepřízeň počasí vybrat. Je nutné vyzdvihnout i SDH Lipůvka,
kteří zodpovídali za večerní hodovou zábavu a pod jejichž vedením byla úspěšně postavena
mája. Zvláštní poděkování si zaslouží také paní Janků a paní Tesařová, které odvedly kus práce
při nacvičování dětských tanečků.
Děkují hodová chasa a hlavní stárci Monika a Petr
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Milí přátelé,
letošní Mikulášská mánie je pomalu za námi. Zbývá dokončit ještě nějaké papírování a formality
a ročník 2016 bude minulostí. Pak si ještě počkáme na záznam z big show na Lipůvce, abychom
se i my, účinkující podívali, jaké to v tom prosinci bylo. To ale ještě chvíli potrvá, takže na řadě
jsou poděkování, a to úplně všem. Počínaje sponzory a partnery, podporovateli, přes celý realizační tým a jejich rodinné příslušníky (kteří to vůbec nemají jednoduché), až po vás diváky. Podle rozdaných balíčků jsme letos potěšili skoro 2000 dětí. To už je pořádná porce dobré nálady,
která se k nám obratem vrací skrze jejich úsměvy.
Děkujeme vám za přízeň a budeme se těšit na shledanou.
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Lucifer, Mikuláš a jejich poddaní

SPONZOŘI MIKULÁŠ 2016
Slévárna Kuřim, a.s. generální sponzor
Obec Lipůvka
ZURAB s.r.o
Siemens Electric Machines s.r.o., Drásov
SITA CZ a.s.
Herbalife INT.
SWIETELSKY stavební s.r.o.
MORAVIA UPS s.r.o.
PILA Lipůvka s.r.o. - Jiří Hloušek
Město Kuřim
KTS EKOLOGIE s.r.o.
Manželé Jan a Iveta Rekovi, Lipůvka
Brněnské komunikace a.s.
Ing. Luděk Borový
AsA-střechy s.r.o.
SH Trans Petr Smíšek a Tomáš Hnilička
MIKROP
I.M.I. Partner a.s.
DMR STAR s.r.o. Vranov
Dagmar Mazáčová, Těšetice
Karel Šudák, junior, firma AHIFI.cz
Obec Svinošice
Petr Burant
Základní škola Lipůvka - ze sběru papíru
Paní Fleischingerová
Stavos Engineering s.r.o.
AUTODOPRAVA Karel Kristýn
Bronze s.r.o. - manželé Odehnalovi

LIVING 2005 s.r.o., Vinotéka Lipůvka
– Marek Ševčík
MSA medical s.r.o.
Romana Visingrová
ALIONET CZ s.r.o.
OP Security - manželé Libor a Lenka Hoppe
Manželé Jitka a Martin Veselí
OÚ Lažany
Restaurace Formanka
Manželé Rumreichovi (DIETA- Linie)
Zdeněk Škarohlíd
Radek Fiala
Roman Odehnal
Barbara Straková
Manželé Gábina a Roman Jízdní
Manželé Švecovi
Agility Ráječko
Michal Macko
Petr Sychra
Zateplováky s.r.o.
VENAMA s.r.o.
Manželé Horáčkovi, Lipůvka
Paní Ludmila Buryánková
AUTO FILLA s.r.o.
Pavel Horník
Manželé Libor a Lenka Hoppe
Manželé Stejskalovi
IZOMEX s.r.o. - Ing. Martin Kolář

Martin Hloušek
ARCHVISION s.r.o.
Rosťa Bajer
Novotná Pavla
Michal Lach
Hasiči Lipůvka
RENTAL PRO s.r.o.
Kuchař Aleš
Manželé Lenka a Rosťa Kořínkovi
JOHNNY SERVIS s.r.o.
Ing. Ladislav Vyskočil
Roman Škarohlíd
Agrodružstvo Brťov - Lipůvka
Radovan Hodaň
Jednota Boskovice
Manželé Koláčkovi - Jižní Portál
Manželé Kocmanovi
Petra Sekaninová
Martina Petrželová
Zdeněk Simetinger
Radim Hájek
Luboš Svánovský
Tereza Štěrbová
Manželé Magda a Břeťa Svánovští
Václav Zorník
Ondřej Závodník

Sbírka pro dětský domov Vranov
V pondělí 5. 12. jsme předaly čtyři bedny sladkostí a jednu s ovocem
dětem v DD Vranov.
Všem děkujeme za podporu této charitativní akce.
M. Černá a J. Mánková
Vážení spoluobčané, zveme Vás na tradiční

Vánoční punčování,

které se uskuteční 23. 12. 2016 od15 hodin na parkovišti.
Přijďte se s námi svátečně naladit a zazpívat si se skupinou
LIMITKAP.
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Z činnosti Klubu seniorů na Lipůvce v roce 2016
Skoro každou středu odpoledne se sál obecního úřadu zaplní seniory z Lipůvky a
okolních obcí. Náš klub pod vedením pana Břetislava Svánovského společně se Svazem
tělesně postižených, který vede paní Dana Dygasová, má více jak 100 členů.
Během roku se uskuteční téměř 40 schůzek. Zajistit dvouhodinový program pro tolik setkání
není opravdu jednoduché a snadné. Na celkové přípravě se podílí 7 členů výboru. Střídáme
besedy s cestovateli, kulturní vystoupení, cvičení paměti, kvízy, soutěže, návštěvy divadel,
půldenní výlety v okolí Blanenska a Brněnska. Vždy před letními prázdninami se uskuteční
celodenní zájezd dle výběru členů klubu. Letos to byla Kroměříž, kde nás překvapila nádhera
arcibiskupského paláce, obrazová galerie i Květná zahrada.
Začátkem ledna jsme přivítali nový rok v restauraci Formanka. K příjemnému posezení nám
zahráli manželé Maškovi z Kuřimi. Následující týden jsme se sešli v kostele, kde byla ještě vánoční
výzdoba. Pan Slaný, výborný zpěvák a varhaník, nám vyprávěl o historii kostela zasvěceného sv.
Cecílii a o poutním místě nad Lipůvkou, kde stával kostel sv. Klimenta. Prohlédli jsme si varhany
zhotovené roku 1861 a dozvěděli jsme se, že místní fara je patrně nejstarší na Moravě.
Využili jsme nabídky tří lekcí Českého rozhlasu Brno, když za námi přijeli redaktoři i s herci
(pan Junák) a vyprávěli o své práci v rozhlase s přidáním veselých historek z různých natáčení.
Velmi zajímavé vyprávění o myslivosti zajistil pan Antonín Strážnický společně se slečnou
Tarabovou, která nám zahrála na lesní roh několik mysliveckých znělek. Neopomínáme na pohyb
a správnou rehabilitaci. Přišla mezi nás paní Žáková ze Šebrova a nejenže nám sdělila několik
dobrých rad pro nás seniory , ale dohodli jsme se na pravidelném cvičení pro naše členy.
Zavzpomínali jsme na minulé oslavy MDŽ a Svátek matek. Zajistili jsme pěkný kulturní
program a podávali občerstvení. Akce se zúčastnilo 105 osob.
O životě a díle kardinála Tomáše Špidlíka, boskovického rodáka, nám vyprávěla paní místostarostka Boskovic ing. Jaromíra Vítková, v současné době senátorka ČR za okres Blansko. Další
schůzka byla ve znamení zpěvu a hry na renezanční loutnu. Bylo to pro nás něco neznámého
ale překrásného. O tento zážitek se postaraly dvě profesorky z kroměřížské konzervatoře. Jedno
odpoledne jsme si udělali společnou vycházku do Lažan. Někteří šli po cyklostezce, jiní lesem.
Počasí nám velmi přálo, tak jsme poseděli ve venkovních prostorách i uvnitř nově opraveného
pohostinství u Kovářů, kde nám personál přichystal předem objednané chutné jídlo a pití.
Další setkání byla zaměřena na cestovatele.
Obrazem i slovem jsme se přenesli do míst, kam bychom se sami již nepodívali:
Ing. Jaroslav Raichl – ostrov SRI LANKA
RNDr. Jindřich Nebojsa - Brazílie
Paní Darina Smíšková - Katar a Bahrajn
Geograf pan prof. Chalupa ---Latinská Amerika a Kuba
Pan Jan Vlasák – jezero Bajkal a cesta na kole přes Sibiř
Ing. Jaroslav Raichl -- přírodní zajímavosti Gran Caňonu a Los Angeles
Nesmíme opomenout naše tři půldenní zájezdové výlety:
Boskovice – židovské město, synagoga, muzeum a kostel sv. Jakuba
Hrad Veveří – prohlídka, plavba po brněnské přehradě do Veverské Bítýšky, prohlídka
Jarošova mlýna a místního kostela
Čejkovice – za spolupráce Ing. Dušana Drápala jsme si prohlédli Templářské sklepy
s ochutnávkou vín, prohlídka družstva SONNENTOR ( pěstitel a zpracovatel léčivých bylin
s výrobou BIO čajů), návštěva domu, kde žil v dětství T.G. Masaryk.
Ke každému zájezdu připravuje paní Marie Procházková informace o zajímavých místech,
které projíždíme i navštěvujeme.
Ve spolupráci s obecním úřadem jsme zajistili divadelní představení podle románu
M. de Cervantese „Důmyslný rytíř Don Quijité de la Mancha“. Herci zapojili do představení
i diváky, rozdávali malé dárky a všichni se příjemně pobavili.
Uskutečnila se návštěva představení „Vrabčák a anděl“ a Mary Poppins v Městském divadle
Brno.
Každoročně zveme starosty naše i z okolních obcí, aby nás seznámili, jak vylepšují a rozrůstají
se jejich obce. Při této příležitosti jsme je požádali o finanční podporu na činnost.
Závěrem děkujeme za podporu obecnímu úřadu, který nám bezplatně zapůjčuje sál k našich
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schůzkám a finanční příspěvek na částečnou úhradu zájezdů a pořádané dovážené kultury.
Všichni členové klubu děkují.
Na oplátku se naši členové klubu snaží zajistit kus užitečné práce, a to v jarním a podzimním
období provádíme úklid kolem kostela, celého parku i před hřbitovem.
V současné době nás čekají ještě dvě setkání, a to 7.12. vánoční koncert skupiny Revival
K. Gotta .
14. 12. Vánoční posezení – přijdou mezi nás děti MŠ, zahraje nám Jirka Nečas a před
18. hodinou se sejdeme u vánočního stromu na parkovišti, kde si společně s deníkem Rovnost
zapíváme vánoční písně. Jste všichni srdečně zváni.
Přejeme všem bohatého Ježíška a pevné zdraví v roce 2017.
Klub seniorů

Vánoční zamyšlení
Jeden člověk kdysi svým rodičům poslal jako vánoční dárek mikrovlnnou troubu. Vzpomíná
na tento zážitek takto: „Radovali se, že teď mohou také oni být součástí oné instantní generace,
která má všechno rychle a hned hotovo. Když táta mikrovlnku rozbalil a zapnul ji, doslova za pár
sekund trouba proměnila dva úsměvy v mračení! Ani po přečtení návodu ji nedokázali dostat do
chodu. „Dva dny nato hrála moje mamka karty s kamarádkou, a přitom řekla, že není schopná,
mikrovlnkou uvařit ani vodu. ‚Abych tu zpropadenou věc rozchodila, nepotřebuju lepší návod
k použití. Prostě bych potřebovala syna, aby přijel s dárkem taky on sám!‘“
http://www.gastongazette.com/20121213/jimmy-black-shares-a-story/312139867

Ježíš je darem Otcovým, on nám sám přichází ukázat cestu, kterou může být tento svět
proměněn a zachráněn. Bůh neposílá složitý návod k použití, který by měl člověk pracně
rozluštit, ale posílá na svět svého Syna. Ten se nejprve v chudobě rodí jako bezmocné dítě
a potřebuje veškerou péči, jak nám to všechny ty betlémy a umělecká díla znázorňují. Potřebuje
lidi, aby sám mohl přežít. Pak žije skrytým životem obyčejného člověka, až dospěje, vychází na
veřejnost jako hlasatel lásky svého Otce, a vede člověka k naplňování nejdůležitějšího přikázání
– lásky k Bohu a bližnímu. Nejenom ovšem káže a hlásá, ale sám miluje, a také umírá z lásky. Pak
je vzkříšen k životu, což budeme slavit zase o Velikonocích. To vše se děje proto, abychom my
mohli mít plný život. Proto jej nazýváme Spasitelem.
Požehnané svátky Božího zrození i zjevení Vám přeje
Jindřich Kotvrda, administrátor v Lipůvce

POŘAD SVÁTEČNÍHO SLAVENÍ V KOSTELE SV. CECÍLIE V LIPŮVCE
Sobota 24. prosince 2016

22.00 h Půlnoční mše sv.

Noční oslava Ježíšova zrození

Neděle 25.12. 2016
Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ

10.00 h mše sv.

Denní oslava Ježíšova zrození

Pondělí 26.12. 2016
Svátek Sv. Štěpána, prvomučedníka

10.00 h mše sv.

Při mši sv. hudbou provází
cimbálová muzika Kyničan

Sobota 31. prosince 2016

17.00 h mše sv.

Díkůvzdání za uplynulý rok, zakončené
eucharistickou adorací s chvalozpěvem
„Te Deum“

Neděle 1.1. 2017
Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE

10.00 h mše sv.

Pátek 6.1. 2017
Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ

17.00 h mše sv.

Při mši sv. žehnání vody, kadidla a křídy
k označování našich příbytků

Neděle 8.1. 2017
Svátek KŘTU PÁNĚ

10.00 h Mše sv.

Tímto svátkem uzavíráme vánoční dobu
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Zápis č. 26/2016
z 26. zasedání Zastupitelstva obce Lipůvka ze dne 29. 11. 2016
Místo jednání:

Zasedací místnost obecního úřadu

Začátek jednání: 18.00 hodin
Konec jednání:

20.10 hodin

Přítomni:

Ing. Ivo Pospíšil, Libuše Janků, Rostislav Kořínek (příchod 18:15), Robert Tesař,
PharmDr. Dagmar Vintrlíková, Radovan Hodaň, Libor Skácel,
Mgr. Marcela Antonovičová, Ing. Pavel Simon, Mgr. Martina Černá

Omluveni:

Petr Málek

Veřejnost:

Mgr. Richard Nikel

Program jednání:
1. Ustanovení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Informace starosty obce
4. Smlouva o zajištění služeb pro ČP, s.p.
5. Smlouva o dílo s Lesy města Brna, a.s. – zimní údržba obecních komunikací
6. Rozpočtové opatření č.8/2016
7. Rozpočtové provizorium 2017
8. Členové inventarizační komise
9. Delegování člena do inventarizační komise v ZŠ a MŠ
10. Kontroly v MŠ a ZŠ – pověření k provedení kontroly
11. Odstoupení od směnné smlouvy ze dne 7.3.2016 a vrácení platby
12. Souhlas s přijetím daru
13. Smlouva o právu provést stavbu na pozemku obce p.č. 936/18 - prodloužení vodovodního
řadu v souvislosti se stavbou „Lipůvka, ul. Od MŠ – prodloužení vodovodního řadu“ v k.ú. a obci
Lipůvka
14. Smlouva o právu provést stavbu na pozemku obce p.č. 129/1 - přípojek vodovodu a kanalizace
v souvislosti se stavbou „Novostavba RD Largo Line 98/25 na p.č. 976/143 „ v k.ú. a obci Lipůvka
15. Diskuse
Program doplněn:
16. Kontrola faktur
17. Výběrové řízení na dodávku velkokapacitní cisterny
18. Žádost ZŠ o převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu
19. SSO Lipůvka a likvidace komunálního odpadu – provozovatel pro rok 2017
20. Kupní smlouva objektu Lipůvka 53, notářská úschova
21. Darovací smlouva, notářská úschova
22. SUEZ – Smlouva o reklamě a propagaci
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 Mgr. Martinu Černou a PharmDr. Dagmar Vintrlíková
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
– Oprava střechy RD č. popis. 194 při ZŠ – stavební práce dokončeny, stavba předána
– Žádost ZŠ o souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
– Žádost ZŠ o spolupráci a finanční podporu stavební akce – bude řešit obec v rámci
připravovaného záměru rekonstrukce celého prostranství před ZŠ
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– Žádost ZŠ o poskytnutí mimořádné inv.dotace na výměnu stávajícího obložení tělocvičny
– bude řešeno v roce 2017, finanční příspěvek bude zapracován v rozpočtu obce pro rok
2017
– Žádost MŠ – povolení promítání v sále OÚ ve spolupráci s Klubem seniorů
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
– Studie – dostavba a stavební úpravy ZŠ Lipůvka – bude zadáno zpracování studie, dodavatel
Ing.arch Aleš Písařík
– Studie – dostavba a stavební úpravy bytového domu Lipůvka 53– bude zadáno zpracování
studie, dodavatel Ing.arch Aleš Písařík
– Bude objednán sklad – garáž na sportovní potřeby při multifunkčním hřišti u ZŠ
18.15 – Příchod pana Rostislava Kořínka
– Žádost – Spolek Lípa 2015 – povolení veřejné akce Mikulášská nadílka
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
– Žádost Šachového klubu – zapůjčení zasedací místnosti na pořádání okresního přeboru,
schváleno zastupitelstvem
– Oznámení O2 – ukončení provozu veřejného telefonního automatu během roku 2017
– Odpady – nepovolené černé skládky v okolí obce, řeší Policie ČR
– Žádost o umístění navigačních ploch – flexy/lampostery
Hlasování: 0 pro, 9 proti,1 se zdržel
– Pošta partner – jednání se spádovými obcemi ohledně jejich podílu na provozních
nákladech Pošty Partner. Příspěvek bude řešen v poměru počtu obyvatel každé obce
– Náklady SSO – příspěvky obcí, Provozní řád SSO Lipůvka, návrhy na provoz, systém
evidence – karty s čárovým kódem pro č.popis v jednotlivých obcích
– Na obecním úřadě byla zahájena rekonstrukce kuchyňky při kulturním sále
Ad 4)

Smlouva o zajištění služeb pro ČP, s.p.
Usnesení č. 1/26/2016 Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o zajištění služeb pro ČP,
s.p. č. 982602000000-0078/2016, včetně příloh č.1-3, která nahrazuje smlouvu ze dne
29.3.2016.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Ad 5)

Smlouva o dílo s Lesy města Brna, a.s. – zimní údržba obecních komunikací
Usnesení č. 2/26/2016 Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o dílo č. 1 2016/2017 453
s Lesy města Brna, a.s.na zimní údržbu obecních komunikací v období 11/2016–3/2017.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Ad 6)

Rozpočtové opatření č.8/2016
Usnesení č. 3/26/2016 Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 8/2016 –
příloha č.1.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Ad 7)

Rozpočtové provizorium 2017
Usnesení č. 4/26/2016 Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové provizorium Obce Lipůvka
na rok 2017 – příloha č.2
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Ad 8)

Členové inventarizační komise
Zastupitelstvo obce jmenovalo členy inventarizační komise k provedení inventury v Obci
Lipůvka ve složení:
Ing. Ivo Pospíšil, Robert Tesař, Libuše Janků

Ad 9)

Delegování člena do inventarizační komise v ZŠ a MŠ
Zastupitelstvo obce delegovalo členy do inventarizačních komisí příspěvkových organizací
obce Lipůvka
v ZŠ Lipůvka - PharmDr. Dagmar Vintrlíková,
v MŠ Lipůvka – Mgr. Marcela Antonovičová
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ad 10) Kontroly v MŠ a ZŠ – pověření k provedení kontroly ¨
Zastupitelstvo pověřilo Mgr. Martinu Černou, Libuši Janků a PharmDr. Dagmar Vintrlíkovou
k provedení kontroly v příspěvkových organizacích. Termín kontroly bude příspěvkovým
organizacím písemně sdělen.
Ad 11) Odstoupení od směnné smlouvy ze dne 7.3.2016 a vrácení platby
Z důvodu zpětvzetí návrhu na vklad do KN směnné smlouvy ze dne 7. 3. 2016 mezi Obcí
Lipůvka, manžely Sedláčkovými a PhDr. Gašparovou a dohody mezi zúčastněnými, kdy bude
uzavřena nová směnná smlouva až po zpřístupnění obecního pozemku p.č. 347 v k.ú. Lipůvka,
dojde k vrácení doplatků uhrazených v souvislosti s uvedenou směnnou smlouvou.
Ad 12) Souhlas s přijetím daru
Zastupitelstvo obce souhlasí s přijetím daru ve výši 1500,-Kč, který byl použit na nákup dřezu
do kuchyňky při kulturním sále OÚ.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 13) Smlouva o právu provést stavbu na pozemku obce p.č. 936/18 – prodloužení
vodovodního řadu v souvislosti se stavbou „Lipůvka, ul. Od MŠ – prodloužení vodovodního řadu“ v k.ú. a obci Lipůvka
Usnesení č. 5/26/2016 Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o právu provést stavbu
na pozemku obce p.č. 936/18 - prodloužení vodovodního řadu v souvislosti se stavbou
„Lipůvka, ul. Od MŠ – prodloužení vodovodního řadu“ v k.ú. a obci Lipůvka mezi obcí
Lipůvka a Svazkem VaK měst a obcí, Boskovice.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 14) Smlouva o právu provést stavbu na pozemku obce p.č. 129/1 – přípojek vodovodu
a kanalizace v souvislosti se stavbou „Novostavba RD Largo Line 98/25 na p.č. 976/143
„v k.ú. a obci Lipůvka
Usnesení č. 6/26/2016 Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o právu provést stavbu
na pozemku obce p.č. 129/1 – přípojek vodovodu a kanalizace v souvislosti se stavbou
„Novostavba RD Largo Line 98/25 na p.č. 976/143 „ v k.ú. a obci Lipůvka mezi Obcí
Lipůvka a Janou Hronovou.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 16) Kontrola faktur
Kontrolní výbor provedl kontrolu faktur od čísla 309 do č. 349.
Ad 17) Výběrové řízení na dodávku velkokapacitní cisterny
Na základě podané žádosti o dotace na dodávku velkokapacitní cisterny proběhlo výběrové
řízení na dodavatele požární techniky.
Usnesení č. 7/26/2016 Zastupitelstvo obce schválilo výsledek posouzení a hodnocení
nabídek provedený dne 24.11.2016 hodnotící komisí v rámci zadávacího řízení s názvem
„Velkokapacitní požární cisterna pro JSDH Lipůvka“ a pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy s vítězným uchazečem.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad18) Žádost ZŠ o převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu
Usnesení č. 8/26/2016 Zastupitelstvo obce schválilo převod finančních prostředků
z rezervního fondu ve výši 40 000 Kč do investičního fondu z důvodu nákupu čistícího
stroje na podlahy v předpokládané výši do 60 000 Kč.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 19)
SSO Lipůvka a likvidace komunálního odpadu – provozovatel pro rok 2017
Na základě podané výpovědi firmě SUEZ Využití zdrojů a.s., která v současné době likviduje
v obci komunální odpady, separované druhotné suroviny a likviduje odpady z SSO Lipůvka
provedla obec poptávku na nového provozovatele odpadového hospodářství. Byly
posuzována dvě nabídky, a to nabídka stávajícího provozovatele firmy SUEZ Využití zdrojů
a,s, a firmy KTS Ekologie s.r.o. která likviduje v obci bioodpad (hnědé kontejnery).
Usnesení č. 9/26/2016 Zastupitelstvo obce posoudilo předložené nabídky a schválilo za
nového provozovatele odpadového hospodářství jako výhodnější nabídku firmy KTS
Ekologie, s.r.o.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel

14

Usnesení č. 10/26/2016 Zastupitelstvo obce schválilo za provozovatele kompletního
odpadového hospodářství obce firmu KTS Ekologie, s.r.o. a pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy resp. přílohy č. 1 a přílohy č. 2 smlouvy s vybranou firmou.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 20) Kupní smlouva objektu Lipůvka 53, notářská úschova
Usnesení č. 11/26/2016 Zastupitelstvo obce schválilo kupní smlouvu na pozemek
p.č. 378, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba, budova s č.p.: Lipůvka,
č.p. 53, bydlení v k.ú. Lipůvka včetně řešení převodu finančních prostředků notářskou
úschovou a pověřuje starostu podpisem smlouvy, příloha č. 3
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 21) Darovací smlouva spojená se svěřeneckou smlouvou
Darovací smlouva řeší dar Svěřeneckého fondu Budoucnost Obci Lipůvka – bezplatné
převedení nemovité věci – pozemku p.č. 72/2, ostatní plocha v k.ú. Lipůvka. Darovací smlouva
byla schválena usnesením č. 22/25/2016 na jednání zastupitelstva obce konaného 25.10.2016,
ale v textu smlouvy po jednání právníků obou zúčastněných stran došlo ke změnám v textu.
Zastupitelstvo obce projednalo upravené znění darovací smlouvy.
Usnesení č. 12/26/2016 Zastupitelstvo obce schválilo darovací smlouvu spojenou se
svěřeneckou smlouvou na pozemek p.č.72/2, ostatní plocha v k.ú.Lipůvka a pověřuje
starostu podpisem smlouvy, příloha č. 4
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 22) Smlouva o reklamě a propagaci SUEZ Využití zdrojů a.s.
Usnesení č. 13/26/2016 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o reklamě a propagaci
s firmou SUEZ Využití zdrojů a.s.a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 15) Diskuse
– Cesta ke „kojálu“ – na cestě je uložen materiál z podsypu chodníků, který tam navezl
dodavatel stavby po dohodě s obcí. Tento materiál (pouze písek) bude použit na úpravu
cesty. Veškerá stavební suť bude před dokončením a předáním stavby vysbírána a odvezena
na skládku
– Veřejné osvětlení – byl vznesen návrh na řešení postupné opravy resp výměny svítidel
veřejného osvětlení z možností získání dotací
– Autobusová zastávku u Formanky – prostor u zastávky bude uklizen a upraven
– Rošty na povrchové vody při nájezdu na parkoviště a u obecního úřadu jsou ve špatném
stavu. Bude připraven projekt na jejich výměnu
– Obec projedná a připraví Předpis organizace práce a pracovních postupů, při provozování
dopravy dopravními předpisy na území obce

Hledám ke koupi RD k trvalému bydlení,
dostupné na Brno.
Tel. 720 598 284
Zpravodaj obce Lipůvka, vydavatel: Obecní úřad Lipůvka, IČ 00280569,
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Publikačně připravil a vytiskl: REPROPRESS Brno, tel. 541 589 401
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Vánoční výstava
s dílničkou
a jarmarkem
A budeme tu mít brzy
vánoční svátky!
Také naše škola se
přeměnila v jedno
krásné vánoční
pohádkové místo, které
vyrostlo pod rukama
našich žáků
a učitelů.
V pátek 2. 12. se konala
tradiční vánoční
výstava s dílničkou,
kde si děti odlévaly
vánoční svíčky a zdobily
voňavé perníčky.
A to není vše! V přízemí
si mohli příchozí
zakoupit u stánkařů
různé druhy čajů,
cukroví, sušené ovoce
a další dárečky pro
radost. Maminky
jistě ocenily lahodný
svařáček.

