ZPRAVODAJ
OBEC LIPŮVKA

listopad
prosinec
2017

Vážení spoluobčané,
prožíváme opět předvánoční adventní dobu a každodenní spěch a shon nám téměř nedovolí
uvědomit si, jaké je to tajemné, magické a uvolněné období roku. Vánoce neprobíhaly vždy tak,
jak jsme zvyklí dnes. Ve středověku například byly běžné průvody masek, které někdy prováděly i
poměrně zlomyslné kousky a i samotný Štědrý večer byl spíše příležitostí pořádně se poveselit, zahrát
si kostky a opít se. Církev takové konání neschvalovala, ale vymýtit ho nebylo vůbec snadné. Znáte
alespoň nějaké tradice našich předků v době Vánoc? Přečtěte si pár stručných informací z historie.
Třeba Vám něco připomenou, nebo se případně s některými zvyky ztotožníte, či někde poznáte sami
sebe.
4. 12. – BARBORKY
Den sv. Barbory (4. 12.) byl prvním velkým lidovým svátkem adventu. Ve středověku se
konaly rozpustilé maškarní průvody, po třicetileté válce se změnily na procesí a poutě.
V 19. a počátkem 20. století byly rozšířené obchůzky Barborek – žen zahalených do bílých
plachet a s rouškou přes obličej. V ruce nosily košík se sladkostmi a ovocem pro děti, ale
i metlu a vařečku, kterými hrozily těm zlobivým. Zaklepaly na okno, zazpívaly píseň o sv.
Barboře, obdarovaly děti a šly o dům dál.

jinak hrozilo, že rodina nezůstane pohromadě. Někde se z toho důvodu omotávaly nohy stolu
řetězem. Hospodyně používaly výhradně mouku z vlastní úrody a někdy přidávaly svěcenou
vodu. Trochu jídla zahrabal hospodář ke kořenům stromů v zahradě, aby plodily hodně ovoce. A
pochopitelně se také předvídala budoucnost. Při večeři se krájela jablka a sledovalo se, objeví-i
se hvězdička či křížek. Lidé si dávali drobné dárky a obdarovávali chudé.
25. 12. – BOŽÍ HOD
Den Ježíšova narození (25. 12.) byl pro věřící nejdůležitějším svátkem. Za svítání se konala
jitřní neboli pastýřská mše, během dopoledne pak další, nazývaná slavná či velká. Lidé
trávili tento svátek doma, odpočívali, říkalo se, že se nesmí pracovat a některé hospodyně proto
ani nestlaly.
26. 12. – SVATÝ ŠTĚPÁN
Tento den (26. 12.) se lidé především navštěvovali navzájem a bavili se. Už ve středověku se
pořádaly hostiny a chodili koledníci (ti původně chodili v průběhu celých Vánoc). Sv. Štěpán
je patronem koní a kočích. Koně proto dostávali do krmení požehnanou sůl nebo je kropili
svěcenou vodou, případně jim u kováře pouštěli žilou, aby byli zdraví. Hospodáři také nechávali
v kostele požehnat hrst ovsa, kterou pak přimíchali do jarní setby.

6. 12. – MIKULÁŠ
Na den sv. Mikuláše (6. 12.) ve středověku obcházely domy maškarní průvody s mnoha
maskami. Ty postupně zanikly a nahradily je menší skupinky, v nichž byl pouze Mikuláš, anděl
a čert, někdy je doprovázela ještě smrt s kosou či kněz. Masky zaklepaly u stavení, na vyzvání
hospodáře vtrhly dovnitř, honily a provokovaly jeho obyvatele, dělaly hluk a pronášely různé
říkanky. S hospodářem si masky připily – ve středověku pivem či vínem, od třicetileté války
pálenkou.

6. 1. – TŘI KRÁLOVÉ
Tento den (6. 1.) se začal slavit až ve středověku. V kostele se žehnalo kadidlo, voda, křída
a zlaté předměty odvozené od darů přinesených do Betléma. Požehnanou křídou pak faráři
psali na domovní dveře písmena C (K)+ M+B spolu s letopočtem. Jde o počáteční písmena
latinské modlitby Christus mansionem benedicat (Kristus ať žehná tomuto domu). Podle lidové
víry se jedná o zkratku jmen tří králů.

13. 12. – LUCKY
Na svátek sv. Lucie (13. 12.) se konaly obřady se zapálenými svícemi. Průvod dívek v dlouhých
bílých róbách si mezi sebou zvolil Lucii, ta si položila na hlavu věnec s hořícími svícemi a průvod
vedla. Ostatní držely v rukou zapálené svíce a zpívaly. Zvyk pochází z legendy, podle niž sv.
Lucie, která žila za císaře Diokleciána, nosila do katakomb jídlo pronásledovaným křesťanům.
Aby měla volné ruce a mohla v nich nést koš s jídlem, svítila si svíčkami upevněnými ve věnci
na hlavě. Lucie, tedy ženy oblečené do bílých plachetek, chodily dům od domu a káraly
hospodyně, které ještě neměly hotový předvánoční úklid. Někde měly obličej pomoučený
nebo nosily na obličeji masku v podobě dlouhého bílého ptačího zobáku. Nemluvily, jen syčely
a strašily zejména děti.
24. 12. – ŠTĚDRÝ DEN
Štědrý den a Boží hod se ve středověku slavily jinak než dnes, a sice veselými průvody
s maskami, zpěvem, tancem, jídlem a pitím. Dochovala se i kritika Arcibiskupa Arnošta
z Pardubic z roku 1357, že muži a ženy tráví Štědrý den hraním kostek a opíjením
a veselím dlouho do noci. Teprve od druhé poloviny 17. století se začaly Vánoce slavit jinak,
v duchu barokní zbožnosti, která kladla důraz na rodinné a církevní hodnoty, k nimž
patřila střídmost, modlitby a dobročinnost. K Vánocům patřila i koleda, nechodily na ni
jen děti, ale například kněží, biřici či hrobníci a v předhusitské Praze byla povolena koleda
i nevěstkám. Štědrý den začínal od doby baroka ráno rorátami (mše věnované Panně Marii).
Přes den lidé drželi půst, dětem se slibovalo zlaté prasátko, někde je rodiče strašili Perchtou,
která měla párat bříška dětem, které nedodržely půst. Po štědrovečerní večeři šli všichni na
mši do kostela. Dům musel být bezvadně uklizený a vyzdobený. Štědrovečerní večeře měla
mít devatero chodů, což znamenalo, že stůl měl nabízet všechny druhy pokrmů. Štědrý den
se nemohl obejít bez magických rituálů. Počet stolovníků nesměl být lichý, pokud to počet
členů rodiny vyžadoval, prostíralo se i pro neznámého poutníka. Při večeři se nesmělo vstávat,

NEBEZPEČNÉ DNY
Sv. Lucie: Hospodyně nesměly příst ani drát peří. Lucky skutečně chodily po vesnicích,
nakukovaly do stavení, a pokud hospodyně tento zvyk nedodržela, mohlo se jí stát, že jí nadrané
peří rozfoukaly.
Štědrý den: zakázáno bylo vše, co ubližovalo duším. Nesmělo se zametat, mlátit či mlít obilí,
příst, tkát ani šít, vylévat vodu na dvůr, prudce vstávat od stolu, hlasitě mluvit a smát se. Z domu
se nic nepůjčovalo a neprodávalo, aby se nepřivolalo neštěstí.
Boží hod: nesmělo se nic dělat, ani zametat, česat vlasy, chodit do hospody nebo na návštěvy.
Dobytek se musel obstarat předchozí den, aby se nemuselo poklízet ve chlévech.
Pro někoho novum, pro druhého známá věc. V každém případě neuškodí, když se na chvilku
začteme a zjistíme, že Vánoce nejsou jen úklid, pečení, nákupy a shon.
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...užijte si advent v klidu a v pohodě ať jsou Vánoce ještě krásnější a veselejší.
M. Antonovičová

Vážení občané,
přejeme Vám v nadcházejícím novém roce 2018 pevné zdraví,
hodně lásky, štěstí a pohody.
Zastupitelé Lipůvky

Malé ohlédnutí za hodovým víkendem
I tento rok jsme se od října dvakrát týdně scházeli při nácviku tanečního vystoupení na hody.
Tančilo celkem 83 dětí od 2,5 roku do 15 let.
V pátek jsme šli na lampionový průvod se zastávkou na sále Obecního úřadu, kde děti dávaly
jako již tradičně pentličky na májku, která byla zavěšena pod strop. Průvod jsme zakončili
v hasičské klubovně, kde jsme měli připravený čaj na zahřátí. V sobotu dopoledne jsme se již
v krojích zúčastnili předání hodového práva a průvodu s dospělými stárky. Večer jsme shlédli
taneční vystoupení dětí, které si zopakovaly v neděli odpoledne pod májou na parkovišti.
Věříme, že se vystoupení líbilo a užili si ho jak diváci, tak i děti.
Děkujeme hlavním stárkům Honzovi Pospíšilovi a Terce Dvořáčkové za příkladnou spolupráci,
hasičům za zázemí, které nám poskytli a panu Robertu Kocmanovi a panu Martinu Hlouškovi za
dovoz a odvoz krojů.
Za všechny Liba Janků a Jarka Tesařová
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Tabulky okresního přeboru v kopané
po podzimní části sezóny 2017/2018
Okresní přebor - muži
1. Černá Hora
2. Boskovice B
3. Olešnice
4. Olomučany
5. Rudice
6. Skalice
7. Letovice
8. Šošůvka
9. Bořitov
10. Ráječko B
11. Adamov
12. Sloup
13. Doubravice
14. Lipůvka

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

13
10
10
8
8
7
6
5
5
5
4
4
3
3

0
2
1
2
1
0
0
2
1
0
2
1
2
0

1
2
3
4
5
7
8
7
8
9
8
9
9
11

49:16
39:23
47:27
39:32
37:21
47:41
29:37
31:51
27:35
32:39
30:43
25:41
20:29
32:49

39
32
31
26
25
21
18
17
16
15
14
13
11
9

+21
+5
+10
+5
+7
0
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-10
-12

Kanonýři:
16 – Traxl Zdeněk (FK Černá Hora)
14 – Krátký Marek (TJ Šošůvka), Kubíček Michal (FC Olešnice)
12 – Beránek Ivan (TJ Sokol Olomučany), Vach Tomáš (FK Adamov)
10 – Odehnal Martin (FC Boskovice), Stehlík Karel (AFK Letovice)
9 – Fadrný Martin (FC Boskovice), Vrzal Miloš (FC Olešnice)
Okresní přebor – mladší přípravka
1. Ráječko
2. Jedovnice A
3. Blansko A
4. Lipůvka
5. Kunštát/Žijeme hrou A
6. Rájec A
7. Olomučany
8. Letovice
9. Vysočany
10. Boskovice A
11. Boskovice B
12. Černá Hora
13. Kunštát/Žijeme Hrou B
14. Šošůvka/Ostrov
15. Knínice
16. Jedovnice B
17. Benešov/Kořenec
18. Blansko B
19. Rájec B
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18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

16
15
15
14
13
12
12
11
11
9
6
6
4
5
5
4
2
1
0

0
2
0
1
2
1
0
2
0
2
1
0
3
0
0
0
2
1
3

2 221:61
1 192:62
3 187:77
3 159:65
3 158:93
5 205:99
6
97:81
5 152:91
7
117:65
7 176:110
11 113:141
12 87:131
11 97:144
13 83:139
13 125:195
14 88:161
14 57:227
16 54:225
15 30:231
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48
47
45
43
41
37
36
35
33
29
19
18
15
15
15
12
8
4
3

Rádi uveřejňujeme děkovný dopis členům SDH Lipůvka:
Dne 30. 10. 2017 v odpoledních hodinách nás upozornila sousedka paní Sedláčková
na prasklý kmen stromu a jeho naklonění nad veřejnou cestu. Hrozilo jeho spadnutí a
tím možné nebezpečí úrazu chodců, motoristů, stržení vedení el. energie a poškození
soukromého majetku. Pan Kučera telefonicky uvědomil starostu obce a pana Tesaře.
Po konzultaci bylo rozhodnuto strom skácet. Jednotka SDH přivezla techniku a strom
bezpečně skácela, uklidila pořezané větve a uvolnila cestu. Za jejich profesionální práci jim
moc děkuji.
Milan Novotný

Vážené děti, mládeži i rodiče,
Klub seniorů srdečně Vás zve na zpívání koled u vánočního stromu na parkovišti
v Lipůvce.
KDY: středa 13. prosince 2017 od 18.00 hodin.
Pojďme se společně zpříjemnit adventní čas a podruhé se připojíme k akci, kterou organizuje
deník „ROVNOST“ po celé naší republice.
Zpívejte si s námi za doprovodu pana Jana SLANÉHO vánoční písně a koledy:
Nesem Vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, Štěstí, zdraví, pokoj svatý,
Pásly ovce Valaši a na závěr Rolničky , rolničky a Vánoce, Vánoce přicházejí...
V předvánočním shonu zapomeneme na každodenní starosti. Spojíme své síly a vykouzlíme
krásný zážitek nám všem.
Přijďte pobýt, zazpívat si a ochutnat punč, či čajíček, který zajišťuje cukrárna TOMIVO gelato.
Cukrárna bude otevřena od 17.30 hodin.
Srdečně zve Klub seniorů Lipůvka
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Spolek LÍPA 2015

Pozvánka na tradiční vánoční výstavu žáků základní školy

Lipůvka č. p. 112, 679 22
IČ: 04471415
Vážení spoluobčané,
dovolte nám, obrátit se na Vás se žádostí o finanční spolupráci při uspořádání již
tradiční a velmi oblíbené akce „Mikulášská nadílka na Lipůvce“.

Adventní období v Lipůvce by nebylo úplné bez tradiční vánoční výstavy v prostorách
základní školy. Inspirativní výstava, která je přehlídkou dětské zručnosti a tvořivosti,
proběhne 1. 12. 2017 od 14.00 do 17.00 h. Výstava s jarmarkem nabídne ozdoby, dárky,
keramické výrobky, cukroví, přání a další vánoční dekorace. Pro děti bude připravena malá
dílnička, kde si nazdobí adventní svíčku a vymalují vánoční stromeček. Rodiče si mohou
zpříjemnit čas vánočním svařáčkem.
Za ZŠ Martina Černá

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.

Pozvánka na vánoční besídku žáků ZŠ Lipůvka
Zveme všechny, kteří si rádi vychutnávají předvánoční atmosféru, na tradiční vánoční
besídku žáků naší školy. Uskuteční se 21. 12. 2017 v sále OÚ od 17 hodin.
M. Antonovičová

Jakoukoliv částkou se rozhodnete přispět, bude pro nás důležitá a předem Vám
za ni děkujeme. Při částce od 2000 Kč, dostanete od nás VIP vstupy, umožňující Vám
zhlédnutí celého programu z tribuny, vyčleněné pouze pro sponzory akce.
Ať už Vás naše prosba oslovila či ne, jste 2. prosince 2017 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
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Chybou tisku nebyl v říjnovém Zpravodaji Lipůvka uveřejněn poslední bod
Zápisu č. 36/2017 z 36. zasedání Zastupitelstva obce Lipůvka ze dne 13. 9. 2017
Ad 19) Diskuze
- Cyklostezka Kuřim – Lipůvka – dne 2. 8. 2017 bylo vydáno stavební povolení, které nabylo právní
moci 2.9.2017. Nyní Město Kuřim připravuje výběr zhotovitele stavby
- Nová hasičská cisterna – oslovit pojišťovny ohledně havarijního pojištění
- ŘSD měla opravovat opěrnou zeď při silnici I/43 naproti obecnímu úřadu. Stavba byla dočasně
pozastavena, nový výběr zhotovitele
- Je jednáno s vybraným občanem ohledně nového pracovníka obce, který bude mít hlavní náplň
Středisko sběru odpadů, odpadové hospodářství v obci a správu a údržbu nemovitého majetku
obce
Usnesení č.11/36/2017 zastupitelstvo obce schválilo vytvoření nového pracovního místa
na Obecním úřadě v Lipůvce.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Zápis č. 37/2017
z 37. zasedání Zastupitelstva obce Lipůvka ze dne 17. 10. 2017
Místo jednání: Zasedací místnost obecního úřadu
Začátek jednání:
18.30 hodin
Konec jednání: hodin
Přítomni:
Ing. Ivo Pospíšil, Mgr. Marcela Antonovičová, Mgr. Martina Černá, Radovan Hodaň,
Libuše Janků, Rostislav Kořínek, Petr Málek, , Ing. Pavel Simon, Libor Skácel,
Robert Tesař, PharmDr. Dagmar Vintrlíková,
Veřejnost:
Mgr. Richard Nikel, Roman Košťál
Program jednání:
1. Ustanovení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Informace starosty obce
4. Žádost o stavbu přístřešku a pronájem obecního pozemku p.č. 155/1 o výměře 18,25 m2
5. Záměr obce provést stavbu na pozemku obce p.č. 298/1 v souvislosti se stavbou RD „SEVER“
– podzemního domovního vedení elektřiny, podzemní STL plynovodní přípojky včetně
podzemního domovního vedení STL plynovodu, vodovodní přípojky, podzemní kanalizační
přípojky jednotné kanalizace, podzemní odpadní kanalizační přípojky, podzemních domovních
rozvodů srážkové kanalizace, zpevněné plochy příjezdu a přístupu a přístupu z veřejně přístupné
účelové komunikace
6. Záměr obce provést stavbu na pozemku obce p.č. 298/1 v souvislosti se stavbou RD „JIH“ – stavbu
podzemní odpadní kanalizační přípojky, zpevněné plochy příjezdu a přístupu z veřejně přístupné
účelové komunikace
7. Dodatek č.1 ke smlouvě „Zásobování obcí Lipůvka, Svinošice pitnou vodou“ se Svazkem VaK
8. Dohoda o spolupráci s Diecézní charitou Brno – kontejner na textil
9. Smlouva o dílo – monitorovací zpráva o udržitelnosti projektu – „Velkokapacitní cisterna pro JSDH
Lipůvka „ s Regionální rozvojovou agenturou Východní Moravy
10. Smlouva o dílo na zpracování žádosti o dotaci „Rozvoj sociálního bydlení v obci Lipůvka“ s
Regionální rozvojovou agenturou Východní Moravy
11. Smlouva o dílo na zpracování žádosti o dotaci „Nakládání s odpady v obci Lipůvka“
s ENVIROPARTNER, s.r.o.
12. Příloha č. 2 ke smlouvě č. 28/13 o odstraňování a separaci komunálního odpadu v obci Lipůvka
pro rok 2017 s KTS EKOLOGIE s.r.o.
13. Smlouva o sběru, přepravě a odstraňování odpadu v obci Lipůvka č. 28/17 s KTS EKOLOGIE s.r.o.
14. Smlouva o dílo č.1 2017/2018 453 – zimní údržba obecních komunikací – práce traktorem 11/2017
– 3/2018 s Lesy Města Brna, a.s.
15. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 27.7.2017 s OP Security s.r.o.
16. Smlouva o bezúplatném užívání – radiostanice a sada montážní vozidlová, s ČR _ Hasičským
záchranným sborem JmK
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17. Rozpočtové opatření č.5/2017
18. MŠ Lipůvka – žádost o úhradu z rezervního fondu ve výši 18661,-Kč
19. Směnná smlouva mezi Obcí Lipůvka a manž. Matalovými na pozemky p.č. 662/129 a díl „b“ z p.č.
662/118 za pozemek p.č. 662/130
20. Kontrola faktur
21. Diskuze
Na návrh starosty byl program doplněn:
22. BOMAVET – žádost o vyjádření – změna ÚR – výstavba 17 RD včetně IS a komunikaci , Lipůvka –
Nad cihelnou
23. Žádost o odkup části pozemku p.č. 936/18 o výměře cca 113m2
24. Žádost o souhlas s provedením stavby přípojek IS na cizím pozemku, manž. Matalovi
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 Roberta Tesaře
Hlasování: 11 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: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 3)

Informace starosty
- Audit obce proběhl ve dnech 9. -10.10.2017 – bez výhrad
- Byla dokončena a předána stavba Zásobení obcí Lipůvka a Svinošice pitnou vodou, VDJ
a vodovod. Ukončení stavby bylo 11.10.2017
- Dětská hřiště byla dokončena k datu 29.09.2017. Finální terénní úpravy a osetí bude
provedeno dle klimatických podmínek na jaře roku 2018
- Proběhlo jednání se starosty obce Svinošice a Šebrov ohledně společných záležitostí –
financování odpadového hospodářství, pošty PARTNER a stavby Zásobení pitnou vodou
pro obce Lipůvka a Svinošice, VDJ včetně vodovodu
- Informativní radar – nabídka firmy Bártek rozhlasy. Bude řešeno po projednání dopravní
situace v obci Lipůvka s dotčenými organizacemi
- Údržba multifunkčního hřiště za ZŠ – nabídka firmy Umělky, termín provedení 18. 10. 2017
- Sdružení Paleček úprava nových prostor, přísálí vedle podia – nová podlaha nabídka firmy
Podlahářství Zouhar
- JSDH havarijní pojištění nového zásahového vozidla a pojištění provozní odpovědnosti
strojníků
Usnesení č. 1/37/2017 Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o havarijní pojištění
vozidla Tatra Force 815 se spoluúčastí 5 % (min. 5000 Kč) a Pojistnou smlouvu obecné
provozní odpovědnosti pro strojníky obsluhující vozidla JSDH. Obě smlouvy s Hasičskou
vzájemnou pojišťovnou.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
- Technika údržby – zametací kartáč na přední závěs pro zimní údržbu
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
- Zabezpečovací a kamerový systém obecního úřadu byl dokončen a uveden do provozu.
Usnesení č. 2/37/2017 Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o zajištění ostrahy budovy
OÚ Lipůvka prostřednictvím napojení na pult centralizované ochrany s firmou OP
Security
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
- Firma Envipartner předložila nabídku na zpracování žádosti o dotaci včetně povinných
příloh pro záměr Předcházení vzniku odpadů
- Program divadel – v rámci akce presentace divadel
- Hauraton – předložila cenovou nabídku na dodání materiálu na oprava dešťových žlabů
na místní komunikaci u OU a na vjezdu na parkoviště.
Usnesení č. 3/37/2017 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce výběrem nejvýhodnější
nabídky na realizaci stavby opravy odvodňovacích žlabů a pověřuje ho podpisem
smlouvy do limitu 500 000 Kč
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Ad 4)

Ad 5)

Ad 6)

Ad 7)

Ad 8)

Ad 9)

Ad 10)

Ad 11)

Ad 12)

Ad 13)

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
- Společenství vlastníků bytů Lipůvka 284 a 285 – žádost o stanovisko k údržbě ploch v okolí
bytových domů
- Dotazník – třídění odpadu. Bylo ukončeno přijímání dotazníků a přijaté dotazníky byly
vyhod-noceny. Na obecní úřad bylo doručeno celkem 79 dotazníků.
- Firma ALIONET předložila cenovou kalkulaci na modernizaci stávajících zařízení pro provoz
internetu v objektech obce.
Žádost o stavbu přístřešku a pronájem obecního pozemku p.č. 155/1
Zastupitelstvo obce nemá námitek k záměru obce pronajmout část pozemku p.č. 155/1 o výměře
18,0 m2.
Stavba na pozemku p.č. 298/1 v majetku Obce Lipůvka
Zastupitelstvo obce nemá námitek k záměru provést stavbu na pozemku obce p.č. 298/1
v souvislosti se stavbou RD „SEVER“ – podzemního domovního vedení elektřiny, podzemní
STL plynovodní přípojky včetně podzemního domovního vedení STL plynovodu, vodovodní
přípojky, podzemní kanalizační přípojky jednotné kanalizace, podzemní odpadní kanalizační
přípojky, podzemních domovních rozvodů srážkové kanalizace, zpevněné plochy příjezdu a
přístupu a přístupu z veřejně přístupné účelové komunikace.
Stavba na pozemku p.č. 298/1 v majetku Obce Lipůvka
Zastupitelstvo obce nemá námitek k záměru provést stavbu na pozemku obce p.č. 298/1
v souvislosti se stavbou RD „JIH“ – stavbu podzemní odpadní kanalizační přípojky, zpevněné
plochy příjezdu a přístupu z veřejně přístupné účelové komunikace.
Dodatek č.1 ke smlouvě „Zásobování obcí Lipůvka, Svinošice pitnou vodou“ se Svazkem
vodovodů a kanalizací měst a obcí
Usnesení č. 4/37/2017 Zastupitelstvo obce schválilo dodatek č.1 ke smlouvě „Zásobování
obcí Lipůvka, Svinošice pitnou vodou se Svazkem VaK
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Dohoda o spolupráci s Diecézní charitou
Usnesení č. 5/37/2017 zastupitelstvo obce schválilo dohodu o spolupráci s Diecézní charitou
– kontejnery na textil a obuv.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Smlouva o dílo - monitorovací zpráva udržitelnosti
Usnesení č. 6/37/2017 zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o dílo – monitorovací zpráva
o udržitelnosti projektu – „Velkokapacitní cisterna pro JSDH Lipůvka„ s Regionální
rozvojovou agenturou Východní Moravy
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Smlouva o dílo na zpracování žádosti o dotaci
Usnesení č. 7/37/2017 zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o dílo na zpracování žádosti
o dotaci „Rozvoj sociálního bydlení v obci Lipůvka“ s Regionální rozvojovou agenturou
Východní Moravy
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Smlouva o dílo na zpracování žádosti o dotaci
Usnesení č. 8/37/2017 zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o dílo na zpracování žádosti
o dotaci „Nakládání s odpady v obci Lipůvka „ s ENVIROPARTNER, s.r.o.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Příloha č. 2 ke smlouvě č.28/13 – odpady 2017
Usnesení č. 9/37/2017 zastupitelstvo obce schválilo Přílohu č.2 ke smlouvě č.28/13
o odstraňování a separaci komunálního odpadu v obci Lipůvka pro rok 2017 s KTS EKOLOGIE
s.r.o.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Smlouva o sběru, přepravě a separaci komunálního odpadu v obci Lipůvka s KTS EKOLOGIE
s.r.o. od 1.1.2018
Usnesení č. 10/37/2017 zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o sběru, přepravě a separaci
komunálního odpadu v obci Lipůvka č. 28/17 s KTS EKOLOGIE s.r.o. s platností od 1.1.2018
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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Ad 14) Smlouva na zimní údržbu obecních komunikací
Usnesení č. 11/37/2017 zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o dílo č.1 2017/2018 453 –
zimní údržba obecních komunikací – práce traktorem 11/2017 – 3/2018 s Lesy Města Brna,
a.s.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 15) Dodatek č. 1ke smlouvě o dílo – zabezpečení obecního úřadu a prostor Sběrného dvora
Usnesení č. 12/37/2017 zastupitelstvo obce schválilo Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne
27.7.2017 s OP Security s.r.o.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 16) Smlouva o bezúplatném užívání radiostanice a montážní sady
Usnesení č. 13/37/2017 zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o bezúplatném užívání –
radiostanice a sada montážní vozidlová, s ČR – Hasičským záchranným sborem JmK
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 17) Rozpočtové opatření
Usnesení č. 14/37/2017 zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č.5/2017 – příloha
č.1
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 18) MŠ Lipůvka – žádost o čerpání z rezervního fondu
Usnesení č. 15/37/2017 zastupitelstvo obce schválilo na základě žádosti MŠ Lipůvka úhradu
z rezervního fondu ve výši 18 661 Kč
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 19) Návrh směnné smlouvy
Usnesení č. 16/37/2017 zastupitelstvo obce schválilo směnnou smlouvu mezi Obcí Lipůvka
a manž Matalovými, kdy Obec Lipůvka směňuje z pozemku p.č. 662/30 nově oddělený
pozemek p.č. 662/129 o výměře 40 m2 (Vlivem úprav v geometrickém plánu byla oddělená
část přečíslována. Na vyvěšeném záměru byla uvedena jako p.č.662/119 o totožné výměře.
Jedná se nezpochybnitelně o stejnou část pozemku.) a z pozemku p.č. 662/118 díl „b“ o
výměře 119 m2 za pozemek p.č.662/130 o výměře 159 m2. Výměra směňovaných pozemků
je stejná, hodnota směňovaných pozemků je oceněna na 39 750 Kč. Návrh na vklad podají
manž. Matalovi na vlastní náklady.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 20) Kontrola faktur
Předsedkyně finančního výboru seznámila zastupitelstvo obce s proplacenými fakturami
č. 261–310.
Ad 22) BOMAVET – žádost o vyjádření – změna ÚR – výstavba 17 RD včetně IS a komunikaci, Lipůvka
– Nad cihelnou
Zastupitelstvo obce nemá k předložené dokumentaci námitek.
Ad 23) Žádost o odkup části pozemku p.č. 936/18 o výměře cca 113 m2
Usnesení č. 17/37/2017 zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o smlouvě budoucí kupní mezi
Obcí Lipůvka a panem Jirouškem. Předmětem smlouvy je část pozemku p.č. 936/18 o výměře
cca 113 m2 (výměra bude upřesněna po vyhotovení GP), budoucí nabyvatel pan Jiroušek. Kupní
smlouva bude vyhotovena po realizaci stavby „Lipůvka, ul. od mateřské školy - prodloužení
vodovodního řadu“ a zřízení věcného břemene v souvislosti s touto stavbou a zřízení věcného
břemene práva chůze pro obec Lipůvka na pozemku pana Jirouška p.č. 936/17 v k.ú. Lipůvka
a to v termínu do 30 dnů po zápisu smlouvy o zřízení věcného břemene do KN, které doloží
Obci Lipůvka budoucí nabyvatel.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 24) Žádost o vyjádření s provedením stavby přípojek IS na obecním pozemku, manž. Matalovi
Zastupitelstvo obce nemá námitek k záměru provést stavbu na pozemcích obce p.č.606/3,
662/1, 662/31, 662/38, 662/67,1097/1 v souvislosti se stavbou RD manž. Matalových – stavbu
podzemní splaškové kanalizační přípojky, vodovodní přípojky a přípojky NN a slaboproudu
včetně zpevněné plochy příjezdu a přístupu z veřejně přístupné účelové komunikace
Ad 21) diskuze
- Chodník o rozestavěného domu na ulici Svinošická (Ing. Luděk Gešvidr) byl částečně opraven
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dle předchozích dohod. Je potřeba oslovit stavebníka o dorovnání zbylých poškozených
ploch chodníku
- Na místní komunikaci u bytovek č.popis. 284 a 285 je potřeba znovu osadit zpomalovací práh.
- Kontejnery na sklo u hasičky je potřeba vyměnit tak, aby byly dva na bílé sklo a jeden na barevné.

Zápis č. 38/2017
z 38. zasedání Zastupitelstva obce Lipůvka ze dne 14. 11. 2017
Místo jednání:
Začátek jednání:
Konec jednání:
Přítomni:

Zasedací místnost obecního úřadu
18.00 hodin
19.45 hodin
Ing. Ivo Pospíšil, Radovan Hodaň, Libuše Janků, Robert Tesař, Libor Skácel,
Mgr. Marcela Antonovičová, Mgr. Martina Černá, PharmDr. Dagmar Vintrlíková,
Ing. Pavel Simon, Petr Málek,
Omluveni:
Rostislav Kořínek
Veřejnost:
Jiří Hloušek, Marie Stará, Mgr. Richard Nikel
Program jednání:
1. Ustanovení zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Informace starosty obce
4. Žádost o stavbu přístřešku a pronájem obecního pozemku p.č. 155/1 o výměře 18 m2
5. Smlouva o provést stavbu na pozemku obce p.č. 298/1 v souvislosti se stavbou RD „SEVER“ –
podzemního domovního vedení elektřiny, podzemní STL plynovodní přípojky včetně podzemního
domovního vedení STL plynovodu, vodovodní přípojky, podzemní kanalizační přípojky jednotné
kanalizace, podzemní odpadní kanalizační přípojky, podzemních domovních rozvodů srážkové
kanalizace, zpevněné plochy příjezdu a přístupu a přístupu z veřejně přístupné účelové komunikace
6. Smlouva o provést stavbu na pozemku obce p.č. 298/1 v souvislosti se stavbou RD „JIH“ – stavbu
podzemní odpadní kanalizační přípojky, zpevněné plochy příjezdu a přístupu z veřejně přístupné
účelové komunikace
7. Žádost o souhlas se zřízením parkovacího stání na p.č. 1084/1
8. Smlouva o právu provést stavbu vodovodní přípojky, NN a splaškové kanalizace na pozemcích obce
p.č.662/1, 1097/1, 662/67, 662/31, 662/1, 662/38, 606/3
9. Smlouva o právu provést stavbu a budoucím zřízení služebnosti se Svazkem VaK měst a obcí na
pozemcích obce p.č. 835/1, 834/1, 582, 820/1, 834/2, 836
10. Žádost o odprodej části pozemku p.č. 1105/4
11. Žádost o příspěvek na kroje
12. Žádost o vyjádření k PD pro územní řízení a stavební povolení na akci „Lipůvka, splašková kanalizace od
hřiště“
13. Záměr obce odprodat část pozemku p.č. 1113/6 – pozemek pod novým vodojemem
14. Návrh obecně závazné vyhlášky č.1/2017 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstranění komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Lipůvka
15. Zpráva o hodnocení rizika využití odpadů k terénním úpravám v rámci akce „Lipůvka – terénní úpravy,
lokalita Příhon
16. Rozpočtové opatření č.6/2017
17. Kontrola faktur
18. Diskuze
Na návrh starosty byl program doplněn:
19. ZŠ Lipůvka – žádost o udělení souhlasu s přijetím daru
20. L. Vinkler - Žádost o vyjádření k projektu na akci – přípojky pro výstavbu na p.č. 783 – výhled
21. Smlouva o spolupráci mezi obcemi – provozní náklady na Poštu Partner
22. Bomavet – souhlas s umístěním stavby – splašková kanalizace na p.č. 1125
23. Bomavet – žádost o odkup pozemku p.č. 1126/5
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24. HARDEMA – směna pozemk
25. Dodatek č.3 ke smlouvě o účasti obce Lipůvka na financování díla „Zásobení obcí Lipůvka a Svinošice
pitnou vodou – část VDJ Lipůvka
26. Záměr obce pronájmu prostor k podnikání v domě služeb
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: Radovana Hodaně, PharmDr. Dagmar Vintrlíkovou
Hlasování: 10 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: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 3)

Ad 4)

Ad 5)

Ad 6)

Ad 7)

Informace starosty
- Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace – Obnova hřbitovní zdi v obci Lipůvka
- Lipůvka č.popis.53. – projekt dokončen a předán, podána žádost o společné územní a stavební
rozhodnutí
- VaS Boskovice – objednat osazní nadzemních hydrantů – řešení požární potřeby v obci z důvodu
záměru zrušení požární nádrže
- Obecní úřad – kotelna – záměr výměny kotle, dotace z programu Efekt – nutný posudek 15 000 Kč
- Dotace SFŽP – pořízení nádob – termín odevzdání žádostí posunut na 02/2018
- GDPR – ochrana osobních údajů – obec se připravuje na nové nařízení, které vejde v platnost
v květnu 2018
- Vytvoření společného školského obvodu – požádala Obec Závist a Obec Újezd u Č. Hory
- Nabídka osvětlení vánočního stromu
- Moje Odpadky – označení popelnic kódy, zavedení do systému, bude zahájen zkušební provoz
načítání při svozu SKO, rozneseny pytle na tříděné odpady – plast, papír společně s informacemi
a nalepovacími kódy
- Dům služeb, Lipůvka č. popis. 34 – dopis Jednoty spotřební družstvo - mimosoudní vyrovnání,
žádost o úhradu nákladů spojených se stavebními úpravami prostor Ceap Food.
- Rozbor technického vybavení obce – dovybavení technikou
Žádost o stavbu přístřešku a pronájem pozemku p.č. 155/1 o výměře 18 m2
Usnesení č. 1/38/2017 Zastupitelstvo obce nesouhlasí s nájmem části pozemku p.č. 155/1
o výměře 18 m2, nemá však námitek ke zřízení trvalého parkovacího místa na uvedené části
pozemku dle vyhlášky o místních poplatcích.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Možnost umístění přístřešku, jako stavby dočasné, je nutno řešit se Stavebním úřadem v Blansku.
Zastupitelstvo obce nemá k jeho případné výstavbě při zachování veřejného prostou místní
komunikace připomínek.
Stavba na pozemku p.č. 298/1 v majetku Obce Lipůvka
Usnesení č. 2/38/2017 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o právu provést stavbu
s f. HARDEMA na pozemku obce p.č. 298/1 v souvislosti se stavbou RD „SEVER“ – podzemního
domovního vedení elektřiny, podzemní STL plynovodní přípojky včetně podzemního domovního
vedení STL plynovodu, vodovodní přípojky, podzemní kanalizační přípojky jednotné kanalizace,
podzemní odpadní kanalizační přípojky, podzemních domovních rozvodů srážkové kanalizace,
zpevněné plochy příjezdu a přístupu a přístupu z veřejně přístupné účelové komunikace.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Stavba na pozemku p.č. 298/1 v majetku Obce Lipůvka
Usnesení č. 3/38/2017 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o právu provést stavbu
s f. HARDEMA na pozemku obce p.č. 298/1 v souvislosti se stavbou RD „JIH“ – stavbu podzemní
odpadní kanalizační přípojky, zpevněné plochy příjezdu a přístupu z veřejně přístupné účelové
komunikace.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Žádost o souhlas se zřízením trvalého parkovacího stání
Usnesení č. 4/39/2017 Zastupitelstvo obce nesouhlasí s pronájmem části pozemku p.č. 1084/1,
nemá však námitek ke zřízení trvalého parkovacího stání dle vyhlášky o místních poplatcích.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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Možnost umístění přístřešku, jako stavby dočasné je nutno řešit se Stavebním úřadem v Blansku.
Zastupitelstvo obce nemá k jeho případné stavbě připomínek.
Ad 8)

Smlouva o právu provést stavbu na pozemku p.č. 662/1, 1097/1, 662/67, 662/31, 662/1, 662/38
a 606/3
Usnesení č. 5/38/2017 zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o právu provést stavbu s manž.
Matalovými na pozemku obce p.č. 662/1, 1097/1, 662/67, 662/31, - vodovodní přípojka,
662/1- NN a slaboproud, 662/38 a 606/3 – splašková kanalizace dle projektové dokumentace.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Ad 9)

Smlouva o právu provést stavbu a zřízení služebnosti
Usnesení č. 6/38/2017 zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o právu provést stavby a budoucím
zřízení služebnosti se Svazkem VaK na pozemcích obce p.č. 835/1, 834/1, 582, 820/1, 834/2, 836
– kanalizace a vodovod pro RD Lipůvka
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Ad 10) Žádost o odkup části pozemku p.č. 1105/4
Zastupitelstvo obce nemá námitek k záměru odprodat část pozemku p.č. 1105/4 o výměře cca 228 m2.
Ad 11) Žádost o příspěvek na kroje
Zastupitelstvo obce schválilo proplacení faktury za půjčení krojů pro děti poníženou o částku
100 Kč na dítě a pro dospělé poníženou o částku 500 Kč na kroj.
Ad 12) Žádost o vyjádření k PD pro územní řízení a stavební povolení na akci „Lipůvka, splašková
kanalizace od hřiště“
Zastupitelstvo obce nemá k uvedené akci námitek.
Ad 13) Odprodej části pozemku p.č. 1113/6 pod novým vodojemem
Zastupitelstvo obce nemá námitek k záměru odprodat část pozemku p.č. 1113/6 pod novým
vodojemem.

Ad 23) Bomavet – žádost o odkup pozemku p.č. 1126/59
Zastupitelstvo obce nemá námitek k záměru obce odprodat pozemek p.č. 1126/59..
Ad 24) HARDEMA – směna pozemků
Usnesení č. 10/38/2017 zastupitelstvo obce schválilo směnnou smlouvu mezi Obcí Lipůvka
a f.HARDEMA, kdy Obec Lipůvka nabývá pozemek p.č. 379 o výměře 50 m2 a f. HARDEMA část
p.č.72/1 ( nově označeno p.č.72/6) o výměře 50 m2. Hodnota směňovaných pozemků byla určena
na 20 000 Kč. Náklady na převod ponese Obec Lipůvka.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Ad 25) Dodatek č. 2 se Svazkem VaK o účasti Obce Lipůvka na financování „Zásobení obcí Lipůvka
a Svinošice pitnou vodou – část VDJ Lipůvka“
Usnesení č. 11/38/2017 zastupitelstvo obce schválilo dodatek č.2 mezi Obcí Lipůvka a Svazkem
VaK o účasti Obce Lipůvka na financování díla „Zásobení obcí Lipůvka a Svinošice pitnou vodou
– část VDJ Lipůvka“, kterým je úhrada přímých nákladů na přípravu a realizaci stavby, které
musí Obec Lipůvka uhradit Svazku vodovodů a kanalizací ponížena o úhradu, kterou Svazku
VaK uhradí Obec Svinošice ve výši 510 589,38 Kč, a Obec Šebrov ve výši 200 000 Kč.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 26) Záměr obce pronájmu prostor k podnikání v domě služeb
Bude vyvěšen záměr obce pronájmu prostor k podnikání v domě služeb. Podmínkou je ukončení nájmu
stávajícího nájemce.
Usnesení č. 12/38/2017 Obecní zastupitelstvo schvaluje záměr o pronájmu prostor k podnikání
v domě služeb
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 18) diskuze
- Bedny na posyp zimní údržba – dřevěné bedny budou postupně nahrazovány plastovými

Ad 14) Návrh obecně závazné vyhlášky obce č.1/2017 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstranění komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Lipůvka
Vyhláška byla zaslána na posouzení MV.
Ad 15) Zpráva o hodnocení rizika využití odpadů k terénním úpravám v rámci akce „Lipůvka – terénní
úpravy, lokalita Příhon
Ad 16) Rozpočtové opatření č.6/2017
Usnesení č. 7/38/2017 zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č.6/2017
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 17) Kontrola faktur
Předsedkyně finančního výboru seznámila zastupitelstvo obce s proplacenými fakturami č. 311 až
347 .
Ad 19) ZŠ Lipůvka – žádost o udělení souhlasu s přijetím daru
Usnesení č. 8/38/2017 zastupitelstvo obce schválilo přijetí a čerpání finančního daru pro ZŠ
Lipůvka ve výši 5000,-Kč určeného na rozvoj vzdělání žáků 1.ročníku.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 20) L. Vinkler – Žádost o vyjádření k projektu na akci – přípojky pro výstavbu na p.č. 783 – výhled
Obec nemá námitky k umístění přípojek na pozemek parc. č. 779/1, ale požaduje řešit umístění
přípojek společně s umístěním plánované nemovitosti na pozemku par.č. 783 v rámci jednoho
řízení. Obec nesouhlasí se zásahem do nového zpevněného povrchu komunikace (přípojka
splaškové kanalizace) par. č. 550/1 v době záruky díla.
Ad 21) Smlouvy o spolupráci mezi obcemi – provozní náklady na Poštu Partner
Usnesení č. 9/38/2017 zastupitelstvo obce schválilo uzavření smluv mezi obcí Lipůvka a Obcemi
Lažany, Svinošice, Šebrov, Újezd u Černé Hory, Milonice, Závist na úhradu paušálně vyčíslených
nákladů na provoz Pošty Partner odvozených od počtu obyvatel v jednotlivých obcí.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 22) Bomavet – souhlas s umístěním stavby – splašková kanalizace na p.č. 1125
Zastupitelstvo obce nemá námitek k umístění stavby splaškové kanalizace na pozemku p.č. 1125.
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