ZPRAVODAJ
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leden
2017

Odpadové hospodářství obce Lipůvka
Během posledních pár let došlo v obci postupně ke zkvalitnění přístupu obce ale i občanů,
za což Vám děkujeme, v likvidaci a třídění odpadu. Hnědé kontejnery na BIO odpad považujeme
dnes již za samozřejmé a stejně tak považujeme za normální, že máme v obci Sběrný dvůr či
prostory u hasičky a u nádrže kam můžeme tříděný odpad předat k dalšímu využití či likvidaci.
S vyšší kvalitou služeb rostou pochopitelně i náklady. Obec nemůže být s ohledem na zákon
o odpadovém hospodářství zisková, na druhou stranu náklady na odpady jako celek se
v posledních letech velmi citelně navýšily a zatěžují rozpočet obce neúměrně.
Zastupitelstvo obce na zvýšení nákladů reagovalo více způsoby. Na vyvážení kontejnerů ze
Sběrného dvora se finančně podílejí i okolní obce (kromě obce Lažany). Změnou dodavatele
svozu komunálního odpadu a odpadů ze Sběrného střediska (nově společnost KTS EKOLOGIE,
s.r.o) se nám snad podaří snížit náklady o cca. 300.000 Kč ročně oproti roku 2016. Přesto to
nestačí, a tak zastupitelstvo obce muselo, jako odpovědný hospodář, přistoupit ke zvýšení
poplatku na svoz a likvidaci odpadu pro rok 2017 z 500Kč na 550 Kč na jednu osobu. Věříme, že
toto zvýšení o 10 % bude společně s výše uvedenými opatřeními dostatečné a že nebude pro
občany výrazně problematické a přijmou důvody tohoto kroku.
Náklady obce na odpadové hospodářství:
Svoz popelnic
Ostatní odpady
Celkem

2014
468 548 Kč
617 100 Kč
1 085 648 Kč

2015
479 958 Kč
749 236 Kč
1 229 194 Kč

2016
480 936 Kč
921 135 Kč
1 402 071 Kč

Dále se zvýšil poplatek za psa ze 100 Kč na 200 Kč. Jak jste si asi všimli, Obec Lipůvka postupně
zavádí systém odpadových košů se sáčky na psí exkrementy, což si žádá určité náklady, které
budou pokryty ze zvýšení poplatků za psy. V rozmísťování odpadkových košů bude pokračováno
i v tomto roce.
Ing. Ivo Pospíšil, starosta obce

Místní poplatky v roce 2017
V roce 2017 se na pokladně Obecního úřadu Lipůvka vybírají v úřední dny (pondělí a středa
v době 8.00–1.30 a 12.30–17.00 hodin) tyto místní poplatky
Poplatek ze psů dle vyhlášky obce č. 3/2010, ve znění vyhlášky obce č. 2/2016
200 Kč/pes – Poplatek je splatný nejpozději do 30. 6. 2017.
U nového poplatku je nutno vyplnit přihlášku k místnímu poplatku za psa, která je na stránkách
obce.
Poplatek za odpady pro fyzickou osobu dle čl. 2 vyhlášky obce č. 3/2015, ve znění vyhlášky obce
č. 1/2016
550 Kč/osoba – Poplatek je splatný nejpozději do 30. 6. 2017.
Poplatky je možno uhradit i převodem na účet obce – č. účtu 1361457369/0800
Variabilní symbol – uveďte číslo domu (v případě bytových domů uveďte za číslo domu číslo bytu)
Specifický symbol – 1341 (u poplatku za psa), 1340 (u poplatku za odpady)

Upozornění
Obec Lipůvka upozorňuje občany, aby parkovali svá vozidla dle ZÁKONA O PROVOZU NA
POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH, kde § 25 říká: Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní
pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden
jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy. V některých ulicích naší obce bráníte
průjezdu popelářů, hasičů a zimní techniky.
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Statistické údaje roku 2016
Statistika obyvatel
Celkem

Průměrný věk

Dat. nar. nejstarš.

Dat. nar. nejmladš.

1 293

41,72

4. 4. 1919

24. 11. 2016

Muži

615

41,40

4. 10. 1926

24. 11. 2016

Ženy

678

42,02

4. 4. 1919

7. 10. 2016

Děti do 15 let

232

Děti do 18 let

255

Starší 60 let

344

Možní voliči

1 040

Osoby

V obci je přiděleno 457 čísel popisných (44 rekreačních domů, 380 rodinných a bytových domů,
33 ostatních objektů a neobsazených čísel popisných) a 53 čísel evidenčních (chaty, garáže).
V roce 2016 se narodilo v naší obci 13 dětí, 7 občanů zemřelo,
40 občanů se do naší obce přistěhovalo a 38 odstěhovalo.
V matričním obvodu Lipůvka bylo uzavřeno 16 manželství, z toho tři manželství byly uzavřeny
před orgánem církve.
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Těsně před Vánocemi se sešli příznivci dobré nálady
na již tradičním Lipůvském punčování
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Tříkrálová sbírka
I v letošním prvním měsíci roku, v sobotu 7. 1. 2017,
probíhala tradiční Tříkrálová sbírka v našich vesnicích Lipůvce
a Svinošicích. Vybrala se částka téměř totožná s loňským
rokem: v Lipůvce 32 200 Kč, ve Svinošicích 9716 Kč.
Ze srdce děkujeme všem za milé přijetí koledníků, za
všechny příspěvky do pokladniček, zkrátka za to, že i díky
Vám může Oblastní charita Tišnov pomáhat tam, kde je
třeba. Oblastní charita Tišnov je nezisková organizace,
která nabízí pomocnou ruku, podporu a porozumění všem
lidem v nepříz-nivé sociální situaci, nouzi a dalších životních
těžkostech, ve chvílích, kdy již vlastní síly ne-stačí. To, co s
láskou darujete, charita předává dál potřebným v podobě
péče, pomoci či rady.
Z výtěžku TKS 2016 byl mimo jiné pořízen automobil pro Ošetřovatelskou službu, pro terénní péči
pro seniory, osoby akutně i chronicky nemocné, funguje půjčovna kompenzačních a zdravotnických
pomůcek atd.
Všechno dobré v roce 2017 přejí vaše kolednice Kristýna Hloušková a Hana Skoumalová,
Gabriela Jízdná a Iva Drápalová, Ilona Novotná a Jitka Skoupá

8. ples ASK Lipůvka
SPOJENÝ S VYHLÁŠENÍM
NEJLEPŠÍCH FOTBALISTŮ LOŇSKÉ SEZÓNY

který se koná v pátek
3. 2. 2017 od 20 hodin
v sále KD OÚ Lipůvka
Hudba: Velvet Blansko

Vstupné s místenkou 150 Kč

Předprodej vstupenek: BLANKYT (u paní Závodníkové)
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Plesová sezóna v letošním roce byla v naší obci zahájena v pátek 13. ledna 2017 a to
plesem, který pořádali rodiče žáků IX. třídy základní školy. Samotný ples byl zahájen skvěle
zvládnutým předtančením polonézy, ve 22 hodin žáci obohatili tuto kulturní akci dalším
tanečním vystoupením, tentokrát ve stylu „ Pomády“. Zatímco při polonéze se mnoho očí
přihlížejících diváků zalilo slzami dojetí a člověk se měl strach i nadechnout, při Pomádě
se do rytmu vrtěl celý sál. Žáci se na tento „den“ pravidelně připravovali od září v sále OÚ
pod vedením paní Lady Sedlákové. Jistě mi dá za pravdu většina přítomných, že jejich
vystoupení byla naprosto dokonalá a fascinující.
Poděkování patří všem, kteří se na zdárném průběhu této akce podíleli.
Dagmar Švaňhalová
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Zpráva o činnosti SDH Lipůvka za rok 2016
Výbor pracoval ve složení: Brabec Zdeněk, Kuběna František, Skácel Ondřej, Peřina Radek, Tesař
Robert, Štěpánek Jiří st., Kořínek Rostislav ml., Popovič Miloslav a Bajer Rostislav
V průběhu roku jsme se sešli celkem na 10 řádných schůzích. Řešili jsme především úkoly spojené
s organizací připravovaných akcí a vyhodnocovali činnost za uplynulé období.
V průběhu roku 2016 jsme se podíleli na organizaci těchto akcí:
únor
– Ostatková zábava a s tím spojená příprava a úklid sálu
duben – Sběr železného šrotu v obcích Lipůvka a Svinošice,
– Pálení čarodějnic za školou
květen – Třídenní cyklovýlet, aneb zdokonalování fyzické přípravy JSDH Lipůvka, kterého se zúčast		 nilo 15 členů, po krásách jižních Čech
červen – Čtyřdenní soustředění Mladých hasičů
září
– Akce Řemesla kolem nás
listopad – Hody. Tato akce je organizována především stárky, ale naše účast na této akci je pod		 statná. Zajišťujeme stavění máje, hodovou zábavu a napomáháme při nedělních
		 tanečcích dětí a stárků pod májou.
prosinec – Tradiční každoroční Mikulášská nadílka na parkovišti, kterou z velké části zaštiťují právě
		 dobrovolní hasiči. Bez jejich pomoci by tato akce nebyla téměř uskutečnitelná. Spolu		 pracujeme i s Policií ČR.
I během uplynulého roku probíhala rekonstrukce klubovny, pracovali jsme dle možností volného
času našich členů, bylo odpracováno mnoho brigádnických hodin a pevně doufám, že naše příští
výroční schůze se uskuteční v těchto prostorách.
Zvlášť bych chtěl vyzdvihnout práci hlavního stavbyvedoucího Radka Peřiny, který má na této
stavbě největší zásluhy, ale i všech ostatních, kteří se brigád pravidelně zúčastňovali.
Závěrem bych chtěl poděkovat i zastupitelům naší obce, s kterými spolupracujeme na velice dobré
úrovni. Myslím si, že obec nám vychází vstříc nejen finančně, např. dotace na soustředění mladých
hasičů, ale i formou bezplatného pronájmu sálu OÚ a celou řadou dalších forem pomocí.
Nemalou částkou obec financuje provoz a údržbu hasičské zbrojnice a Výjezdové jednotky.
Tesař Robert, starosta SDH Lipůvka

Zpráva o činnosti jednotky SDH Lipůvka za rok 2016
Výjezdová jednotka – 16 členů
Zásahy: 9 x požár – 1 x technická pomoc – 2 x planý poplach – 1 x DN –1 x TC Tico (AMP)
Seznam zásahů:
1.
1. 1. 2016 Požár túje Lažany
2.
18. 3. 2016 Požár slévárna Kuřim
3.
5. 4. 2016 Požár lesa Všechovice
4.
7. 7. 2016 Planý poplach Lipůvka
5.
14. 7. 2016 Záchrana osob Hluboké Dvory
6.
23. 7. 2016 Požár pole s ječmenem Kuřim
7.
29. 7. 2016 Požár nákladního auta u OÚ Lipůvka
8.
8. 8. 2016 Požár trávy Milonice
9.
3. 9. 2016 Požár chaty Hořice
10.
20. 9. 2016 TC AMP únik nebezpečné látky
11.
8. 10. 2016 Požár ve sklepě Vranov
12. 15. 10. 2016 Planý poplach
13. 18. 10. 2016 Požár suška Lipůvka
14. 15. 12. 2016 Dopravní nehoda Lipůvka-Kuřim
Děkujeme panu starostovi a zastupitelstvu za nemalou finanční podporu na činnost jednotky. Dále
děkujeme všem členům jednotky za nasazení a přejeme jim, aby se od zásahu vždy všichni vrátili ve zdraví
a spokojeni, že mohli pomoci.
Kořínek Rostislav ml., velitel JSDH Lipůvka
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Předposlední den
roku 2016
uspořádali Petr Moc
a Michal Valko
zájezd na utkání
Komety Brno
v Pardubicích.
Účastníci zájezdu
věřili ve vítězství
Komety, která je
nezklamala
a vyhrála 3 : 1
po dlouhých šesti
letech na ledě
HC Dynama
Pardubice.
Návrat tak byl velmi
veselý.
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Zápis č. 27/2016
z 27. zasedání Zastupitelstva obce Lipůvka ze dne 21.12. 2016
Místo jednání:
Začátek jednání:
Konec jednání:
Přítomni:

Zasedací místnost obecního úřadu
17.00 hodin
18.15 hodin
Ing. Ivo Pospíšil, Radovan Hodaň, Libuše Janků, Rostislav Kořínek, Robert Tesař,
PharmDr. Dagmar Vintrlíková, Libor Skácel, Mgr. Marcela Antonovičová,
Ing. Pavel Simon, Mgr. Martina Černá
Petr Málek
Omluveni:
Veřejnost:
Mgr. Richard Nikel
Program jednání:
1. Ustanovení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Informace starosty obce
4. Energetika Boskovice spol. s.r.o. – žádost o vyjádření k PD a návrh smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene – 14 RD, Bomavet
5. Energetika Boskovice spol. s.r.o. – žádost o vyjádření k PD– 3 RD, Bomavet + čerpací stanice
6. Dohoda o poskytování služeb kulturního zařízení města Boskovice v rámci regionálních
funkcí (knihovna)
7. E.ON Distribuce a.s. – smlouva o zřízení věcného břemene na p.č. 47/1
8. Dohody o pracovní činnosti a provedení práce v roce 2017
9. Stanovaní výše poplatků v roce 2017 – odpady, pes
10. Záměr obce pronajmout prostory určené k podnikání v budově č.p.146
11. MŠ Lipůvka – žádost o převod fin.prostřednů z rezervního fondu do fondu investic a jeho
čerpání, schválení odpisového plánu
12. Zpráva finančního výboru
13. Zpráva kontrolního výboru
14. Kontrola faktur
15. Diskuse
Program doplněn:
16. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo s CREATIVE BUILDING, s.r.o. ze dne 5. 9. 2016
17. Vyjádření obce k umístění stavby „Lipůvka – úpravna DS, Bušová“ v ochranném pásmu VO
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. Marcelu Antonovičovou a Ing. Pavla Simona
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
– Cyklostezka Lipůvka – Lažany jednalo se o společnou investici obou obcí. Obci Lažany
bude účetně předána část cyklostezky do majetku. Jedná se o část, která se nachází na
kataru obce Lažany
– Svazek vodovodů a kanalizací nechal dopracovat projektovou dokumentaci na vybudování
vodojemu a propojovacích řadů a vybral zhotovitele na stavbu nového vodojemu nad
obcí Lipůvka. Společně s obcí Lipůvka připravuje žádost o dotace na investiční náklady
této stavby. Termín podání žádosti je leden 2017. V tomto roce se předpokládá i realizace
stavby. Vybudování druhého vodojemu je limitující pro další výstavbu v obci Lipůvka
a Svinošice. Bez vybudování druhého vodojemu a rekonstrukce stávajícího vodojemu
nebudou provozovatelem Vodárenskou akciovou společností a.s. odsouhlaseny další nové
stavby rodinných domů.
– Na obec byla podána žádost o zahájení realizace investiční akce „Komunikace Pod
Horkami“
– S novým odborným lesním hospodářem bude dořešen způsob samovýroby dřeva
z obecních lesů
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– Obec po podpisu kupní smlouvy a fyzickém předání objektu Lipůvka č.p. 53 poslala finanční
částku do notářské úschovy a tím byl zahájen proces převodu nemovitosti do vlastnictví
obce Lipůvka
– Klub seniorů podal žádost o fin. příspěvek na kulturní akci. Dne 15.1. 2017 se uskuteční
divadelní představení „Noc na Karlštejně“. Obec v rámci celkového příspěvku klubu seniorů
na rok 2017 přispěje částkou 5000 Kč na divadelní představení
– Firma SUEZ Využití zdrojů a.s. nepodepsala smlouvu o reklamě na Mikulášské zábavě
18.20 h – příchod pana Libora Skácela
Ad 4) Žádost o vyjádření k PD – vybudování nového kabelového vedení NN „Lipůvka – 14 RD,
Bomavet“
Zastupitelstvo obce nemá námitek.
Usnesení č. 1/27/2016 Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene na p.č. 1124/1, 1125 a 550/1 v k.ú.Lipůvka mezi Obcí Lipůvka a E.ON
Distribuce, a.s.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 5)

Žádost o vyjádření k PD „Lipůvka – 3 RD Bomavet + čerpací stanice“ vybudování
nového kabelového vedení NN včetně nových skříní v souvislosti se stavbou „Lipůvka
– 14RD, Bomavet“
Zastupitelstvo obce nemá námitek.
Ad 6) Dohoda o poskytování služeb Kulturního zařízení města Boskovice v rámci regionálních
funkcí
Usnesení č. 2/27/2016 Zastupitelstvo obce schválilo Dohodu s Kulturním zařízením města
Boskovice, příspěvková organizace na služby v oblasti knihovny.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 7) Smlouva o zřízení věcného břemene na p.č. 47/1
Usnesení č. 3/27/2016 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene
na p.č. 47/1 mezi Obcí Lipůvka a E.ON Distribuce, a.s.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 8) Dohody o pracovní činnosti a provedení práce v roce 2017
Usnesení č. 4/26/2016 Zastupitelstvo obce schválilo uzavření dohod o pracovní činnosti
a provedení práce v roce 2017 pro knihovnici, kronikářku, kulturní akce, zástup Pošta
Partner a údržbu chodníků dle přílohy č.1.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 9) Stanovení výše místních poplatků na rok 2017
Zastupitelstvo obce projednalo poplatky za odpady a za poplatky za psy na rok 2017.
Z důvodu, že každoročně docházelo k navyšování celkové částky, kterou obec musela hradit
za likvidaci odpadů jak komunálního /popelnice) tak odpadů ze sběrného střediska došlo na
rok 2017 ke změně firmy, která odpady likviduje.
Usnesení č. 5/27/2016 Zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku obce č.1/2016, která mění
čl. 4 vyhlášky č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stanovilo poplatek na
likvidaci odpadů ve výši 550 Kč/ osoba.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č. 6/27/2016 Zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku obce č.2/2016, která mění čl.
5 vyhlášky č. 3/2010 o místních poplatcích a stanovilo poplatek za psa ve výši 200 Kč/pes.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 10)
Pronájem prostor určených k podnikání v budově obecního úřadu
Zastupitelstvo obce vyhlašuje záměr pronajmout prostory sloužící k podnikání v budově
č.p.146, na p.č. 1131 v k.ú.Lipůvka . Podmínkou je zachování ordinace dětského lékaře.
Nabídky budou přijímány do 9.1.2017.
ad 11) Žádost MŠ Lipůvka o převod fin. prostředků z rezervního fondu do fondu investic
a jeho čerpání
Usnesení č. 7/27/2016 Zastupitelstvo obce schválilo převod finančních prostředků
z rezervního fondu ve výši 157 178 Kč do investičního fondu z důvodu nákupu zakoupení
konvektomatu v hodnotě 157 178 Kč a schvaluje odpisový plán.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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Ad 12) Zpráva finančního výboru
Finanční výbor přednesl zprávu z provedené kontroly
Ad 13) Zpráva kontrolního výboru
Kontrolní výbor přednesl zprávu z provedené kontroly
Ad 14) Kontrola faktur
Kontrolní výbor provedl kontrolu faktur od čísla 350 do čísla 390.
Ad 15) Diskuze
– Cyklostezka Lipůvka – Lažany – provádět zimní údržbu
– Vzhledem k nehodovosti a zranění občanů na přechodech a křižovatkách na silnici I/43
v obci Lipůvka bude jednáno s Krajským úřadem a ŘSD o možnosti umístění semaforů,
radarů nebo jiných zařízení, které by zvýšily bezpečnost silničního provozu a bezpečnost
občanů při přecházení této dopravní tepny
Ad 16) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi Obcí Lipůvka a CREATIVE BUILDINGS, s.r.o. ze dne
5. 9. 2016
Usnesení č. 8/27/2016 Zastupitelstvo obce schválilo Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi
Obcí Lipůvka a CREATIVE BUILDINGS, s.r.o. ze dne 5. 9. 2016. (příloha č. 2 zápisu)
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 18) Žádost o vyjádření
Zastupitelstvo obce nemá námitek k umístění stavby „Lipůvka – úprava DS, Bušová“
v ochranném pásmu VO ve vlastnictví Obce Lipůvka.

ŠD A ZŠ LIPŮVKA VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES
Téma:

„LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ“

KTERÝ SE USKUTEČNÍ

19. 2. 2017 OD14:00

V SÁLE OBECNÍHO ÚŘADU LIPŮVKA

Čeká Vás zábavný program plný soutěží, písniček a možná přijde i kouzelník.
Součástí karnevalu bude tradičně i dětská tombola.

Koupím BYT. Brno – Brno venkov. Tel. 720 584 911
Koupím Rodinný dům do 5 mil. Tel. 720 598 284
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