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LIPŮVKA

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
bez adekvátních kompenzací, způsobí
krajům, městům a obcím zásadní výpadek každoročních příjmů, což bude mít
drastický dopad na investice, kvalitu
i cenu veřejných služeb.
Předpokládané daňové výnosy pro rok
2021 budou sníženy. Daňové příjmy naší
obce v roce 2021 při souběhu všech negativních dopadů (zrušení superhrubé mzdy, zvýšení slevy na poplatníka)
budou sníženy až o 5 mil. Kč. Vzhledem
k výši našeho rozpočtu to není malá
částka a zastupitelstvo bude při plánování záměrů na rok 2021 velice obezřetně vybírat, které investice budeme moci
realizovat.
Milí občané, přeji Vám pokud možno
pevné zdraví a do nového roku všechno
dobré.

Zdravím Vás na počátku roku 2021. Uplynulý rok byl pro občany a samosprávy
mimořádně náročný. Nejen že nás tento
vir ohrožuje na zdraví, ale pod jeho vlivem došlo ke zrušení téměř veškerých
kulturních a společenských akcí. No prostě koronavirus českým obcím zasadil
skutečně tvrdou ránu. Už v průběhu roku
jsme kvůli krokům vlády a mimořádným
výdajům museli výrazně seškrtat provozní rozpočty a ve vzduchu navíc visí ekonomická krize. Moc rád bych věřil tomu,
že nastávající rok 2021 bude pro nás pro
všechny lepší a že se budeme moci vrátit
k životu, na který jsme byli zvyklí.
Obce a města jsou finančně závislá na
tzv. rozpočtovém určení daní (RUD), které jim stát rozděluje z vybraných daní.
Pokud Parlament schválí daňový balíček

Projekty – Stavby – Přípravy investic
Bytový dům Lipůvka 53 – stavba je v plném proudu a pokračuje dle harmonogramu.
Splašková kanalizace od hřiště investor Svazek VaK byla dokončena, nyní se připravuje kolaudace.
Předprostor základní školy – projekt je dokončen a probíhá stavební řízení, vyvolaná přeložka vzdušného vedení byla s předstihem provedena
Přístavba základní školy – byla zpracována studie řešící rozšíření základní školy.
Nyní budeme zadávat projekt a shánět dotace na realizaci.
Komunikace pro pěší podél silnice II/379 od křižovatky se silnicí I/43 po areál ASK v rámci stavby splaškové kanalizace byl připraven prostor pro vybudování chodníku
– obec bude zadávat zpracování projektu chodníku, veřejného osvětlení a místa pro
přecházení
Cyklostezka Příhon – nyní se zpracovává projekt nové cyklostezky od hřbitova přes
příhon až ke křížku směrem na Nuzířov.
Ing. Ivo Pospíšil, starosta obce
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Aktuální Informace:
• Vandalismus v obci
26. 12. 2020 si někdo vybil zlost na
dvou odpadkových koších a kontejneru u hřbitova. „Na Štěpána není
pána“ se dříve říkávalo. Výkladem
tohoto pořekadla ale určitě není
ničení cizího, v tomto případě obecního majetku. Vážení spoluobčané,
buďte ohleduplní k veřejnému majetku a všímaví ke svému okolí. Pokud se stanete svědky podobných
přestupků, neváhejte informovat
policii ČR.
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• Mobilní rozhlas – výzva pro seniory
Obecní rozhlas jde s dobou a náhradou veřejného hlášení využívá mobilní rozhlas.
Pomozte prosím svým seniorům, kteří mají adekvátní zařízení (chytrý mobil) s instalací
a registrací Mobilního rozhlasu, aby se k nim zprávy z obce, podané touto formou
také dostaly.
Mobilní Rozhlas instalujte z www.mobilnirozhlas.cz , www.zlepsemecesko.cz nebo
přímo z Obchod Play aplikace Zlepšeme Česko.
Děkujeme

JSDH_V2_2020 – pořízení nového dopravního automobilu
V loňském roce jsme podali na ministerstvo vnitra žádost o dotaci na pořízení nového
dopravního automobilu, která byla kladně vyřízena a nový dopravní automobil (DA)
VW CRAFTER mají od letošního roku naši hasiči v užívání.

Hlavním cílem projektu je posílení technického vybavení JSDH Obce Lipůvka, jež je
jednou ze základních složek IZS Jihomoravského kraje, s důrazem na připravenost
v rámci řešení krizových situací. Díky pořízení dopravního automobilu pro nouzovou
evakuaci a zásobování obyvatel dojde k naplnění tohoto cíle.
JSDH Obce Lipůvka je tak vybaveno vhodnou technikou pro evakuaci a zásobování obyvatel v rámci přizpůsobování se změnám klimatu a řešení mimořádných
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událostí. Tato technika bude využívána především při zásazích k přepravě jednotky a výbavy k místu události a přepravu osob při plnění úkolů na úseku ochrany
obyvatelstva. Bude tak přispívat při řešení různých mimořádných situací při ochraně obyvatelstva a majetku.
Výsledkem projektu jeposílení jedné ze základních složek IZS, JSDH Obce Lipůvka,
v rámci zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof. Dojde také k výraznému
zvýšení akceschopnosti a k výraznému zvýšení bezpečnosti obyvatel našeho regionu
a bude se eliminovat riziko ohrožení života, zdraví obyvatel a majetku při vzniku jakékoliv přírodní katastrofy.

PROJEKT DOVYBAVENÍ JSDH OBCE LIPŮVKA NOVÝM DA JE SPOLUFINANCOVÁN INVESTIČNÍ DOTACÍ MV-GŘ HZS ČR A FINANČNÍ PODPOROU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Ing. Ivo Pospíšil, starosta obce
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Slovo faráře
Vážení přátelé,
všechny Vás zdravím v novém roce.
Na začátku roku se ptáme, co nám nového přinese, jaký ten rok bude? V novoroční
modlitbě jsme se modlili v kostele: „Bože, jestli pro nás připravuješ časy dobré, dej, ať
dokážeme být za to vděční. Jestli pro nás připravuješ chvíle našeho života těžší, ať je
dokážeme přijímat“. Tak už to v životě je, chvíle radostné i těžké. Je mnoho věcí, které
v životě přichází a nemůžeme je ovlivnit. Je mnoho toho, jak můžeme náš život utvářet. Záleží na každém z nás, co uděláme ze svého života, jak bude vypadat a tím také
jak bude vypadat kolem nás. Častokrát říkáme: „je taková doba“. Tu dobu ale utváříme
my lidé. Ať ji utváříme ke spokojenosti nás všech.
Chci vám přát do nového roku zdraví, mnoho spokojenosti, radosti a ať tu naši dobu
utváříme, jak nejlépe umíme.
K tomu žehná Václav Knotek, farář

Vánoce ve školce
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Letošní Tříkrálová sbírka v obci probíhá bezkontaktní formou. Nikdo u Vás nezaklepe, nezavoní, nezazpívá, ani nápis nade dveřmi křídou nenapíše. Přesto je možné,
abyste i tak mohli pomoci a přispěli Charitě České republiky. Možností, jak přispět
je více, byly uvedeny v prosincovém zpravodaji, v letáku a jsou uvedeny na stránkách obce. Chtěli bychom zde zmínit ty, které se týkají naší obce a sbírky. Máte
možnost přispět do pokladniček, které jsou do 23. 1. 2021 umístěny v prodejně
COOP, v Bankytu, v lékárně a na poště, případně na DMS KOLEDA 30 (60 nebo 90)
na číslo 87777.
Děkujeme předem, organizátoři sbírky
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3 otázky a 21 odpovědí
Rok 2020 před pár dny skončil, nový rok 2021 začíná. A mne v této době napadlo zeptat se představitelů našich spolků a zájmových sdružení na následující tři otázky:
1. Rok 2020 je za námi, na co si vzpomenete jako na první, když si jej vybavíte?
2. Jak si představujete činnost vašeho spolku/organizace v roce 2021, na co se
můžeme těšit?
3. Lipůvka bude letos slavit 650 let od první zmínky o ní (1371), jak si ji představujete za dalších 20 let?
Ing. Pavel Simon Ph.D.
Dana Dygasová, Svaz tělesně postižených
Ad 1. Rok 2020 jsme zahájili s velkou nadějí na další setkávání a činnost STP a KS. Vše
skončilo epidemií Covid 19. Naše členky začaly šít roušky pro své rodiny, spoluobčany
a pro dvě brněnské nemocnice (Vojenská nemocnice a Onkologický ústav Brno). Veškeré zákazy a izolace nás neodradily od vzájemné pomoci při zajišťování léků, nákupů
a vzájemného telefonování.I při velkém omezení pohybu se 18 členů STP zúčastnilo
Rekondičních pobytů v lázních a na horách v ČR a Maďarsku.
Ad 2. Činnost naší organizace si představujeme stejně pestrou, jako byla v minulých
letech.Hlavně osobní setkávání s bohatým osvětovým a kulturním programem (zájezdy, divadla, koncerty, přednášky, výlety a týdenní rekreace pro členy STP). V letošním
roce má o Rekondiční pobyty zájem 28 členů. Doufáme, že se nám naše záměry podaří
uskutečnit.
Ad 3. Lipůvku za dvacet let si dost dobře neumíme představit. Moc nás mrzí, že obec
ztrácí charakter vesnice, rychle se rozrůstá bez ohledu na občanskou vybavenost
a bezpečnost občanů při komunikaci R43. Mizí dobré sousedské a mezilidské vztahy
a osobní kontakty,stává se anonymní - lidé se neznají, vzájemně nezdraví.
Přejeme budoucím generacím, aby konečně byl zrealizován obchvat Lipůvky a žilo se
v Lipůvce lépe.
Adriana Smíšková, Spolek pro občanské záležitosti
Ad1. Rok 2020 byl ovlivněn koronavirem a mimořádnými opatřeními vyhlašovanými v souvislosti s šířením nemoci Covid – 19. Pro všechny jiný. Omezil i činnost SPOZ
v obci Lipůvka.Osobní návštěvy jubilantů nahradilo od března loňského roku pouze
předání přání a dárkového balíčku prostřednictvím člena rodiny jubilanta.Vítání nových občánků se v roce 2020 z důvodu opatření vůbec neuskutečnilo.
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Ad2. Činnost SPOZ v roce 2021 bude přizpůsobena situaci v souvislosti s vývojem
pandemie. Přání jubilantům bude i nadále probíhat bez osobních návštěv a všichni
věříme, že v roce 2021 se situace zlepší natolik, že bude možno při dodržení všech
hygienických opatření uspořádat Vítání občánků do svazku obce Lipůvka pro všechny
děti narozené od podzimu roku 2019.
Ad3. Obec Lipůvka za 20 let – místo, kde se bude všem jejím obyvatelům šťastně a spokojeně žít, kde najdou klid, pohodu a zázemí pro odpočinek, sport, zábavu i práci.
Markéta Skovajsová, Knihovna
Ad 1. Rok 2020 budu mít jistě spojený s pandemii coronaviru, ale i možností strávit více
času s rodinou a cestováním po přírodních krásách naší země.
Ad 2. Věřím, že knihovna bude moci být otevřena v běžném režimu, co nejdříve. Na
čtenáře v knihovně nyní čeká cca 200 nových knih z výpůjčního fondu, které se mi
podařilo zajistit v prosinci. Doporučit mohu i nově zakoupené dětské knihy od pana
Jiřího Šandery. Pokud situace dovolí, jistě uspořádáme besedu s autorem dětských
knih panem Markem Srazilem nebo i odloženou besedu s panem Arnoštem Vašíčkem.
V létě knihovnu čeká za pomoci Regionálního oddělení pro okr. Blansko i velká revize
knih, od které očekávám, že přinese aktualizaci našeho vlastního výpůjčního fondu.
Ad 3. Naši obec si představuji jako skvělé místo k bydlení.
Břetislav Svánovský, Klub seniorů
Ad 1. První na co si vzpomeneme, je naše poslední schůze klubu seniorů STP, která byla
zároveň schůzí výroční s bohatým programem, občerstvením a vystoupením žáků
9. třídy. Na 11.3. byla plánovaná oslava MDŽ, která se již neuskutečnila.
Ad 2. Pokud se v letošním roce situace změní a budeme moci v naší činnosti pokračovat, budeme se opět pravidelně scházet a připravovat zajímavé cestopisné i odborné
přednášky, zábavné programy, zájezdy do divadel i na poznávací výlety.
Ad 3. Těšíme se, až oslavíme výročí 650 let založení Lipůvky a do budoucna bude vyřešen obchvat Lipůvky.Vzhledem k výstavbě rodinných domů bude rozšířena mateřská
i základní škola a předpokládáme, že mladá generace se bude o svou obec starat a budovat ji, abychom na ni byli pyšní.
Vladimír Kristnýn, ASK Lipůvka
Ad 1. Jednoznačně COVID a restrikce s ním spojené. Nemožnost sportování. Zrušení
soutěží ve fotbale v jarní části. Zmatky kolem vydávání omezení vládou v II. polovině
roku 2020.
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Ad 2. Nevím, zda si můžeme něco představovat za situace, která je. Snad jen to, že
ani v letošním roce nemusíme rozehranou soutěž dohrát. Byl bych rád, kdyby se děti
a všichni sportovci a diváci vrátili na sportoviště a areál ASK opět ožil.
Ad 3. Lipůvka slaví 650 let od první zmínky. Fotbal 20 let od založení. Rád bych viděl Lipůvku jako dynamickou, aktivní obec, kde se do dění v obci (nejen sportovního) zapojí
více lidí a budou na svoji obec hrdí. Rovněž by se mi líbil obchvat obce a vybudování
cyklostezky na Blansko a propojení stávající Kuřim – Lipůvka s trasou Lipůvka – Lažany.
Robert Tesař, Sbor dobrovolných hasičů
Ad 1. Při vzpomínce na rok 2020 se mi v první řadě vybaví Covid a spousta akcí pořádaných SDH, které jsme nemohli uspořádat.
Ad 2. V roce 2021 doufám, že se situace pomalu bude zlepšovat a život se vrátí do zaběhlých kolejí tak, že se uvidíme při sběru železného šrotu, upálíme spolu Čarodějnice,
oslavíme výročí naší Obce, zatancujeme na Hodové zábavě, uvidíme příjezd Mikuláše
nebo okoštujeme výborné punče.
Ad 3. Při současném stavebním rozvoji bude mít Lipůvka za 20 let jednou tolik obyvatel a doufám, že se do společenského života začnou více zapojovat mladší generace
a také věřím, že se nám podaří získat nové mladé členy do naší výjezdové jednotky,
neboť si nedovedu představit, jak v důchodovém věku jezdím k zásahům a motám
těžké hadice.
Jan Svánovský, Spolek Lípa 2015
Ad 1. Myslím, že rok 2020 se všem zapíše jako rok Koronaviru. Je to smutné, ale právě
díky této virové epidemii nic nemohlo být a nejenom spolek Lípa, ale i další spolky
v Lipůvce nemohly pro obec a spoluobčany nic připravit.
Ad 2. Pokud se vše vrátí zpátky do normálu, tak bychom rádi akce udělali. Určitě by to
začalo Velikonocemi a jízdou krojované chasy na voze, následovalo by Polívkobraní,
Cimbál pod hvězdami a v neposlední řadě by měl přijet i Mikuláš.Určitě se nebudeme
bránit i dalším nápadům. Rádi také pomůžeme i s přípravami oslav založení obce Lipůvka. Takže je na co se těšit, ale vše závisí na tom, co nám aktuální stavdovolí.
Ad 3. Za 20 let? Všechno se hrozně vyvíjí a letí dopředu. Např. Mikuláš s čerty by před
měsícem na Lipůvku zavítal už po17té a to už je nějaká doba. I v tomto směru se všechno posunovalo výš a výš a tokaždýmrokem. Koho by to tenkrát napadlo, co všechno
čertovská parta zažije a taky kam se všude dostane. Já osobně bych rád za 20 let viděl,
že obec a spolky budou dále dobře fungovat a bavit nejenom místní obyvatele.
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Knihovna Lipůvka
Režim provozu se řídí stupněm rizika Protiepidemického systém ČR (PES)
Ve stupni číslo 3 PES je možný běžný provoz za dodržení daných hygienických podmínek.
V režimu PES na stupni číslo 4 je možný výdej knih v knihovnách pouze pro objednané a to formou výdejního okénka. Po předchozí domluvě váš vybraný seznam
knih nachystám k vyzvednutí na pondělí v čase 17.00–20.00. Vybírat knihy můžete
z katalogu Knihovny Lipůvka www.lipuvka.knihovna.cz nebo mi napište žánr a já vám
knihy vyberu a nachystám. Max. 7 knih na osobu.
V režimu č. 5 PES jsou knihovny uzavřeny. Pokud přesto máte zájem půjčit nebo vrátit
knihu, je možné se telefonicky domluvit na předání za dodržení daných opatření.
Kontakt knihovna.lipuvka@email.cz
mobil: 739 288 168.

Mgr. Markéta Skovajsová

První sníh v obci
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Vzpomínka na Vánoce
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Zápis č. 25/2020
z 25. zasedání Zastupitelstva obce Lipůvka ze dne 24. 11. 2020
Místo jednání:
Začátek jednání:
Konec jednání:

sál Obecního úřadu v Lipůvce
18.00 hodin
20.05 hodin

Přítomni:	
Ing. Ivo Pospíšil, Jiří Hloušek, Radovan Hodaň, Mgr. Libor Hoppe, Libuše
Janků, Rostislav Kořínek, Ing. Pavel Simon Ph.D., Jan Svánovský, Robert Tesař,
PharmDr. Dagmar Vintrlíková
Omluveni:
Veřejnost:

Vlastimil Sehnal
Břetislav Svánovský, Josef Dvořáček

Program jednání:
1. Ustanovení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Informace starosty obce
4. Rozpočty příspěvkových organizací na rok 2021 ZŠ Lipůvka a MŠ Lipůvka
5. Střednědobý výhled na rok 2022 – 2023 příspěvkových organizací MŠ a ZŠ Lipůvka
6.	Ponížení příspěvku pro MŠ Lipůvka na rok 2020 na pořízení dlouhodobého majetku – výtah ve výši
590.000,-Kč
7. Česká pošta, s.p. – dodatek č.8 ke smlouvě o zajištění služeb pro ČP s.p.
8.	Obecně závazná vyhláška č.2/2020 o místním poplatku za provozování systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
9.	Smlouva se Svazkem VaK měst a obcí o účasti Obce Lipůvka na financování díla „Lipůvka, ul. Školní,
rekonstrukce kanalizace a vodovodu“
10.	Manž.Sedláčkovi – žádost o zřízení věcného břemene na p.č. 820/2, uložení přípojky NN a kanalizace
11. Pí Kořínková – žádost o příjezdovou cestu k p.č. 533/1
12. Rozpočtové opatření č. 7/2020
13. Kontrola faktur
14. Diskuze
Na návrh starosty byl program doplněn:
15.
16.
17.

K.T.S. Ekologie s.r.o. – Příloha č. 2 ke smlouvě č. 28/17
Smlouva o zimní údržbě
Oprava komunikace u Čukotky

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 Jan Svánovský, Radovan Hodaň
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
Ad3) Informace starosty
– 	Celoplošná deratizace území obce – ve čtvrtek 19. 11. 2020. Za měsíc bude vyhodnocení rozsahu
– Dne 13. 11. 2020 proběhlo školení BOZP
– Oprava místní komunikace u Čukotky – ve dne 30. 11. a 1. 12. 2020
– Kanalizace a komunikace ke hřišti – finální úprava 30. 11. – 1. 12. 2020
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– 	Technika pro zimní údržbu, nabídka fa. TLAMKA Boskovice – zametací kartáč, posyp - závěs na korbu –
příslušenství k elektromobilu. Bude objednáno na základě nabídky.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
– Záměr projektu IS a Komunikace „Ve zmolách“
– Vybavení SSO – prodloužení odpisového plánu
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
– Bytový dům Lipůvka 53 – parametry kritérií obsazování bytů
– 	Stromy – u chaty p.č. 1035 k.ú. Lipůvka – odstraní majitel chaty odbornou firmou na vlastní náklady,
ponechá si dřevní hmotu
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
– Neplacení nájmu – Mudr. D. Jarošová – bude vyzvána k úhradě dluhu
Ad4) Rozpočty příspěvkových organizací na rok 2021
Usnesení č.1/25/2020 Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet příspěvkové organizace ZŠ Lipůvka na rok 2021
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č.2/25/2020 Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet příspěvkové organizace MŠ Lipůvka na rok 2021
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad5) střednědobé výhledy příspěvkových organizací na roky 2022-2023
Usnesení č.3/25/2020 Zastupitelstvo obce schválilo střednědobý výhled na roky 2022-2023 příspěvkové
organizace ZŠ Lipůvka
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č.4/25/2020 Zastupitelstvo obce schválilo střednědobý výhled na roky 2022-2023 příspěvkové
organizace MŠ Lipůvka
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad6) ponížení příspěvku pro MŠ Lipůvka na rok 2020
Usnesení č.5/25/2020 Zastupitelstvo obce schválilo ponížení příspěvku pro MŠ Lipůvka na rok 2020 na
pořízení dlouhodobého majetku z důvodu nerealizace záměru výtahu ve výši 590.000,- Kč.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad7) Česká pošta s.p. – dodatek č.8 ke smlouvě o zajištění služeb pro ČP
Usnesení č.6/25/2020 Zastupitelstvo obce schválilo Dodatek č.8 ke smlouvě o zajištění služeb pro Českou
poštu s.p.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad8) O
 becně závazná vyhláška Obce Lipůvka č. 2/2020 o místním poplatku za provozování
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
Usnesení č.7/25/2020 Zastupitelstvo obce schválilo obecně závaznou vyhlášku Obce Lipůvka č.2/2020
o místním poplatku za provozování systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů s platností od 1.1.2021.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad9) s
 mlouvy se Svazkem VaK měst a obcí o účasti obce Lipůvka na spolufinancování díla
„Lipůvka, ul.Školní, rekonstrukce kanalizace a vodovodu“
Usnesení č.8/25/2020 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu se Svazkem VaK měst a obcí o účasti obce
Lipůvka na spolufinancování díla „ Lipůvka, ul. Školní, rekonstrukce kanalizace a vodovodu“
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad10) m
 anž. Sedláčkovi – žádost o zřízení věcného břemene na p.č. 820/2, uložení přípojky NN
a kanalizace – ZO nemá námitek
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Ad11) pí. Kořínková – žádost o příjezdovou cestu k pozemku p.č. 533/1
Bude zaslán dopis paní Kořínkové, že v rámci projektové přípravy domu pro seniory na pozemku p.č. 544/1
bude přístup na pozemek p.č. 533/1 maximálně zohledněn. Pozemek p.č. 544/1 k.ú. Lipůvka je v územním
plánu veden v plochách Veřejná vybavenost – OV kde je přípustné využití pozemku související dopravní
a technické infrastruktury.
Ad12) rozpočtové opatření č. 7/2020 – bod zrušen
Ad13) kontrola faktur
Paní Libuše Janků seznámila zastupitelstvo obce s proplacenými fakturami č. 349 – 374
Ad.15) K.T.S. Ekologie s.r.o. – Příloha č. 2 ke smlouvě č. 28/17
Usnesení č.9/25/2020 Zastupitelstvo obce schválilo Přílohu č.2 ke Smlouvě č. 28/17 pro rok 2021 s firmou
K.T.S. Ekologie s.r.o. IČ 28310942 o odstraňování a separaci směsného komunálního odpadu v obci
Lipůvka pro rok 2021.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad.16) Smlouva o zimní údržbě
Lesy města Brna, a.s. předložili smlouvu na provádění zimní údržby místních komunikací v obci Lipůvka.
Tutéž službu za shodnou cenu nabízí i pan František Kuběna. Lesy MB, a.s. provádí údržbu MK v obci
Lipůvka již dlouhodobě, ale před obcí Lipůvka upřednostní obec Šebrov – Sv. Kateřina a obec Svinošice.
Pan F. Kuběna by prováděl údržbu přednostně pro obec Lipůvka. Koordinaci zimní údržby bude provádět
starosta obce.
Usnesení č.10/25/2020 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o zimní údržbě s Lesy města Brna, a.s.
IČ 607 13 356 za cenu 980,- Kč /mj. hodinu provozu traktoru.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č.11/25/2020 Zastupitelstvo obce schválilo dohodu o provedení práce s panem Farantiškem
Kuběnem za cenu 980,- Kč /mj. hodinu provozu traktoru.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad.17) Oprava komunikace u Čukotky
Z důvodu, že vybraná firma Soukup Miloš s.r.o. nereagovala opakovaně na výzvu na opravu komunikace
a k podpisu smlouvy a zahájení prací byl osloven dodavatel stavby „Splašková kanalizace nad hřištěm“,
který přislíbil opravu MK souběžně s provedením finálního povrchu po stavbě kanalizace za stejnou cenu,
jakou nabízela firma Soukup Miloš s.r.o.
Usnesení č.12/25/2020 Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č. 8/20/2020
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad14) Diskuse
– Obecní palivové dřevo bude řešit p. Jiří Hloušek
– Bomavet s.r.o. – převzetí do majetku obce VO, místní komunikace, dešťové kanalizace – po očištění
a kontrole kvality,
– Projednat nájem s firmou TOMIVO, předložit rozpočet úprav objektu
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ZABEZPEČENÍ DOMU
ŘEŠENÍ PRO VÁŠ KLID
pro Váš dům zajistíme:
• zabezpečovací a kamerové systémy
• možnost připojení na PCO
(Pult Centrální Ochrany)

disponujeme vlastními zásahovými vozidly
stanoviště zásahového vozidla pro Vaši oblast
Kuřim a Blansko
ZAJIŠŤUJEME BEZPEČNOST VAŠEHO MAJETKU
V BYTECH A RODINNÝCH DOMECH
I KOMFORT VAŠICH BLÍZKÝCH

tel. 736 451 875
OP Security s.r.o.
www.opsecurity.cz

