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Jak vznikl znak obce a vlajka obce
Občas se mě někdo zeptá, proč je ve znaku naší obce umístěna kotva. Chápu, že tato otázka
napadla již více nových občanů Lipůvka či jejich návštěvníků, a proto uvádím vysvětlení symbolů
ve znaku Lipůvky.
Původní znak obce pochází patrně z 2. poloviny 18. století. V oválném poli se nacházela
vztyčená radlice, na jejímž hrotu sedí pták, po pravé kolmo dolů krojidlo a oválný opis v němčině
zní DORF – LIPŮVKA. Současný znak pochází z roku 2002. Je složen z kotvy sv. Klimenta, která
přechází v dvouramenný kříž. Její umístění v kořenech mohutné lípy symbolizuje stáří, název
a význam lokality. Kostel sv. Klimenta byl údajně založen věrozvěsty Cyrilem a Metodějem,
když k nám přišli šířit křesťanství. Tito misionáři pocházeli z Byzantské říše (symbol dvojramenného
kříže) a přinesli na Moravu ostatky sv. Klimenta, který zahynul jako misionář v oblasti u Černého
moře (poloostrov Krym), když byl podle legendy na příkaz císaře Trajána (98 – 117 n. l.) vhozen
do moře s kotvou uvázanou kolem krku. Krymští křesťané jeho tělo nalezli a pohřbili. Svatý
Konstantin (Cyril) v roce 861 nalezl kotvu i ostatky sv. Klimenta. Na Moravě pak soluňští bratři
zakládali kostely zasvěcené sv. Klimentovi.
Mgr. Marcela Antonovičová

Zprávičky
ze školní
kuchyňky
Blíží se nám
přijímačky,
tak jsme si v hodině
pracovních činností
osladily život
a trošku obalily
nervíky.
Zvolily jsme
nepečenou variantu
cheesecaku
s ovocem.
Náš cheesecake
vynikal křehkostí,
lehkostí a vůní ovoce.
Dort byl božský!
Rozplýval se na
jazyku, takže během
chvilky zmizel.
deváťačky ZŠ
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Ve víru událostí
Školní rok 2016/2017 jsme zahájili před pěti měsíci v počtu 247 žáků, 20 pedagogických
pracovníků a 8 provozních zaměstnanců. Opět se nám navýšil počet žáků a všechny pracovní
pozice jsme obsadili kvalifikovanými pracovníky. Z řad učitelského sboru během léta na vlastní
žádost odešla p. učitelka Mgr. Eva Palátová a z jednání s potencionálními uchazeči byla volná
pozice obsazena dvěma novými kolegyněmi s částečnými úvazky, a to p. Mgr. Michaelou
Slavíkovou s aprobací Tv a p. Mgr. Ilonou Kubicovou, učitelkou německého jazyka. V průběhu
letních prázdnin jsme provedli základní údržbu a malování prostor, a tak nás v úvodu školního
roku nesužovaly žádné provozní problémy. Přes naše očekávání jsme otevřeli pouze jednu
první třídu, i když jsme na základě počtu zapsaných dětí předpokládali, že budou dvě. To je
důsledek neregulovaného způsobu zápisu žáků, který školy dlouhodobě kritizují, neboť je staví
do nepříjemné situace s personálním zajištěním. V praxi totiž dochází k tomu, že rodiče své dítě
zapíší na několik škol, které s ním do zahájení školního roku počítají.
Díky školské reformě vstoupila od září do života naší školy inkluze – tj. začleňování žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami do běžných škol a tříd. Ta s sebou přináší především velké
navýšení administrativních úkonů pro učitele. Ti potom namísto kvalitní přípravy na výuku
vyplňují rozsáhlá hlášení, hodnocení a plány, které jsou po nich nově požadovány. A do toho
vbrzku vstoupí již schválený kariérní řád pro pedagogické pracovníky. V rámci této normy se má
zvýšit účast učitelů na akcích dalšího vzdělávání, což bude mít za následek zvýšenou absenci
zaměstnanců spojenou se zvýšenou potřebou financování náhradní výuky a každý si asi dokáže
představit, jaký dopad bude mít tato situace na výuku.
A do třetice tu máme „pamlskovou vyhlášku,“ která stanovuje velmi přísné limity pro
potraviny nabízené k prodeji ve školách. Na vzdělávání nemá naštěstí vliv a naši školu zasáhla
pouze tak, že byl zrušen provoz jediného automatu. Ale už samotná existence nařízení, které
zakazuje prodej produktů, které jsou v běžné obchodní síti bez problémů k dostání a žáci se tak
pro ně zastaví cestou do školy, je určitě diskutabilní.
Během podzimu jsme nebyli ušetřeni provozním ani personálním problémům. Vyskytla se
závada na toaletách, která přes svoji náročnost bude odstraněna až v době prázdnin. O dotaci jsme
požádali v měsíci listopadu také našeho zřizovatele, neboť v souladu s dlouhodobou koncepcí
školy každoročně plánujeme přistoupit k řešení některých palčivých problémů. Našim
záměrem je pokračovat v modernizaci tělocvičny a provést výměnu stávajícího dřevěného
obložení za nové. Tímto dalším realizovaným krokem bychom chtěli zvýšit úroveň kvality
výuky tělesné výchovy a rozšířit zázemí pro její sportovní vyžití mládeží a dospělými v rámci
zájmové a doplňkové činnosti. Obdrželi jsme povzbudivou zprávu, že s touto investiční akcí
můžeme počítat a realizovat ji v roce 2017. Našim dalším záměrem je ve spolupráci s ním řešit
dlouhodobě nevyhovující stav schodiště a přístupové plochy před venkovními dveřmi do
budovy školy. Dostalo se nám odpovědi, že tento problém je zahrnut mezi priority obce, která
má již vypracovanou studii jak, kdy a kdo tuto stavební akci provede. A nakonec výhled do
dalšího období?
Především rekonstrukce šaten, se kterou počítáme až v době, kdy budeme čerpat dotaci
zaměřenou na stavební práce spojené s výstavbou a modernizací infrastruktury naší základní
školy.
V oblasti výzev jsme se zapojili do projektu vyhlášeného MŠMT a připravili jsme finalizaci
projektové žádosti na podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování. Díky tomu
bychom měli možnost čerpat od nového školního roku částku ve výši 745 000 Kč na další
vzdělávání pedagogických pracovníků, na práci speciálního pedagoga a aktivity pro žáky
v oblasti inkluze, zájmového vzdělávání a podpory školní neúspěšnosti.
V průběhu prvního pololetí došlo také ke dvěma personálním změnám. Na vlastní žádost
odešla ze školy p. učitelka Mgr. Jana Dvořáková a dlouhodobě je na pracovní neschopnosti
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také uklízečka p. Petra Wünschová. Obě pracovní pozice se nám podařilo optimálně řešit,
a tak doufejme, že nedojde k dalším nečekaným událostem, které by zkomplikovaly personální
situaci.
Díky příznivému hospodaření jsme ušetřili v rozpočtu peníze na akce, které jsme mohli na
závěr roku 2016 provést. A nebylo jich málo. Investované finanční prostředky směřovaly zejména
do segmentu vybavení moderní didaktickou technikou – rozšířili jsme kapacitu počítačů pro
žáky v počítačové učebně o čtyři, nakoupili jsme dva notebooky pro pedagogy, dovybavili jsme
kabinety novým kancelářským nábytkem, ve třech učebnách jsme vyměnili podlahové krytiny a
zakoupili jsme podlahový mycí stroj pro kvalitnější údržbu celé školy. Snažíme se o to, abychom
ve škole vytvářeli co nejbezpečnější prostředí a výrazně zlepšovali kvalitu vzdělávání žáků.
O průběhu výchovně vzdělávacího procesu během prvního pololetí školního roku se dozvíte
v níže uvedeném přehledu akcí konaných v jednotlivých měsících.
Hodně času jsme věnovali akcím spojeným s problematikou prevence. Informujeme žáky
o hrozícím nebezpečí ve všech směrech, počínaje dopravní výchovou a konče problematikou
zneužívání např. prostřednictvím internetu a sociálních sítí. K poskytování poradenských služeb
bylo na škole také zřízeno školní poradenské zařízení. Poradenskými pracovníky jsou výchovná
poradkyně a školní metodička prevence. Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby
nezletilému žákovi je souhlas jeho zákonných zástupců.
Neustále zkvalitňujeme a rozšiřujeme nabídku zájmového vzdělávání a přizpůsobujeme
ji rozvrhově tak, aby zapadala dětem do jejich denního režimu. Podporujeme nabídku
klasických školních kurzů – kurzu plavání a lyžařského kurzu. Stále jsme přesvědčeni o tom, že
pohyb a dobrá kondice jsou správným vkladem do budoucnosti našich dětí, a proto je i nadále
budeme nabízet a zlepšovat. Úspěchy našich žáků zveřejňujeme na webových stránkách školy.
Pokud se začtete do následujících řádků, uvidíte, jak rozsáhlá byla činnost naší základní školy.
Stojí proto za to si připomenout dění prvního pololetí tohoto školního roku, jehož výsledky
odrážejí dobrou práci všech zaměstnanců školy.

Přehled akcí
Září

Říjen

Listopad

Adaptační kurz – VI. třída
Lelekovický trilek
Dopravní hřiště – IV. třída
Planetárium Brno – III. třídy
Den evropských jazyků – anglické divadlo
Dekorace z dýní
Zahájení činnosti zájmových kroužků – otevřeno 20, počet přihlášek 276
Divadelní představení – II. a III. třída
E – liška – vzdělávací pořad
Přírodovědný klokan
Akce ŠD – beseda s překladatelkou knih Klárou Kučerovou v místní knihovně
Drakiáda a jablkiáda – akce ŠD a I. stupně na školní zahradě
Exkurze archeopark Všestary – VI. a VII. třída
Exkurze Rajhrad a Slavkov – VIII. a IX. třída
Den stromů – III. třídy
Vitamínový den – I. stupeň
Turnaj ve florbalu
Vida Brno – III. třídy
Bobřík informatiky
Turnaje ve florbalu
Školní kolo Olympiády v dějepise
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Prosinec

Leden

Turnaj v házené
Vida Brno – IV. a V. třída
Školní kolo Olympiády v českém jazyce
Školní kolo matematické olympiády
Vánoční výstava, dílna a jarmark
Balet Louskáček – VI. a VII. třída
Technická olympiáda TEGA
Turnaj v miniházené
Planetárium Brno – VII. a IX. třída
Školní kolo zeměpisné olympiády
Fyzika hrou – VIII. třída
Charitativní akce – Dětský domov Vranov
Vánoční koncert Aj – I. i II. stupeň
Vánoční besídka
Akce ŠD – Sněhuláci pro Afriku
Fyzika hrou – VIII. třída
Okresní kolo Olympiády v dějepise
Pasování na čtenáře – I. třída
Divadelní představení – I. a II. třída
Okresní kolo Matematické olympiády
ZOO Vídeň
Lyžařský výcvikový kurz

Na závěr Vám nabízím statistický přehled výsledků vzdělávání a výchovy našich žáků a jakkoli se
to zdá být za dlouho, tak následující školní pololetí uběhne velmi rychle a bude tady léto. Tak ať
Vám to utíká příjemně a bez problémů!
PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy

Hodnocení I. pololetí šk. roku 2016/2017
Údaje o počtu výchovných opatření
Pololetí
Počet žáků
PTU
PŘŠ
I. pololetí
249
7
0

NTU
22

Výsledky vzdělávání žáků za I. pololetí
Třída
Počet žáků Absence celkem Absence
na žáka
I.
30
663
22,1
II.
28
920
32,85
III.A
20
699
34,95
III.B
20
577
28,85
IV.
27
1040
38,52
V.A
16
451
28,19
V.B
16
769
48,06
VI.
26
733
28,19
VII.
22
787
35,77
VIII.
17
938
55,18
IX.
27
1421
52,63
Celkem
249
9001
36,85

Průměrná
Počet žáků
známka s vyznamenáním
1,05
29
1,03
28
1,24
15
1,33
17
1,32
20
1,37
11
1,56
7
1,77
9
1,60
7
1,47
8
1,82
9
1,41
160
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DTU
5

DŘŠ
1

2

3

Prospěli

Neprospěli

1
0
5
3
7
5
9
16
14
9
18
87

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

Zahájení školního roku

Drakiáda s jabkiádou

Dopravní hřiště
Exkurze Všestary

E-liška

Vida Brno
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Barevné pátky

Mikulášská nadílka

Vánoční výstava
Sněhuláci pro Afriku

Pasování na čtenáře

Vánoční besídka

LVK Ostružná
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K zamyšlení
Edith Steinová se narodila 12. 10. 1881 v den velkého židovského svátku Yom kippur (svátek
smíření) jako nejmladší dítě židovských rodičů. Otec brzy umírá a matka vychovává svých osm
dětí důsledně v tradicích Izraele. V 17 letech ztrácí víru, nemodlí se. Po střední škole studuje
na univerzitě v Breslau a Gottingen filologii, germanistická studia zakončila státní zkouškou
s vyznamenáním. Vypuknutí první světové války její studium přerušilo. Přihlásila se do služeb
Červeného kříže a byla poslána do polního lazaretu v Hranicích na Moravě, kde obětavě pečovala
o zraněné vojáky stižené nakažlivými chorobami. Po skončení války odešla do Freiburgu, kde
se stala žačkou a později asistentkou profesora Husserla, zakladatele fenomenologie. Celé
toto její životní období je charakterizováno hledáním pravdy. To je charakteristické pro celý
její život. Toto hledání ji vede k poznání skutečné existence Boha. Říká, že Bůh je pravda a kdo
hledá pravdu – hledá Boha, aniž si to musí uvědomovat. Dosavadní filozofická spolupráce ji ale
neuspokojuje a nenaplňuje, naráží na zeď a nemůže dál. Uvažuje o sebevraždě. Umírá její přítel
prof. Reinach. Navštěvuje jeho manželku a stojí v údivu nad její důvěrou a nadějí její katolické
víry. Píše o tom:
„Setkání s Reinachovou manželkou po jeho smrti bylo pro mne prvním setkáním s křížem a s jeho
božskou mocí, jak ji Pán uděluje těm, kdo jej nesou. Poprvé jsem na vlastní oči viděla církev zrozenou
z Kristova spasitelného utrpení a její vítězství nad temnotou smrti. Byl to okamžik, kdy se zlomila
moje nevíra, kdy pobledlo moje židovství a kdy mi zazářil Kristus – Kristus v tajemství kříže.“
Krátce poté strávila večer u své přítelkyně a z její knihovny si „náhodou“ vytáhla knihu život sv.
Terezie z Avily. Když ji dočetla – četla ji celou noc, řekla si: „To je ono! To je cesta k Pravdě. Koupila
si misál a breviář a její konverze vrcholí. Dne 1. ledna roku 1922 byla přijata do Církve a přijala
jméno Terezie. Z Freiburgu se uchýlila do Speyeru, kde se stala učitelkou sester dominikánek.
Žila mezi nimi jako jedna z nich – podle svědectví jako jejich vzor. Zde překládá některé spisy
J. H. Newmana a sv. Tomáše Akvinského. Ani sláva a pocty se nedotkly její skromnosti.
Pro Editinu matku, věrnou židovku, bylo velkou ranou, že její dcera opustila židovskou víru.
Edith píše:
Věřím, že matčina víra byla tak hluboká, že bude moci pomáhat na věčnosti svým dcerám
karmelitánkám. (I Editina sestra Roza vstoupila k sestře do řádu). Také se zabývala ženskou
otázkou. Její dílo „ženský étos“ je katolickým feminismem, v němž Edita usiluje o vzdělání dívek
a volební právo žen. V té době také navštěvuje Prahu a je činná na světových filozofických
kongresech. Začíná se rýsovat její křížová cesta. V roce 1933 je zakázána veřejná činnost všem
neárijcům a tím končí její veřejné působení.
Proto touží vstoupit do kláštera. Její přání je splněno 14. října 1933 vstupem do řádu Panny
Marie karmelské v klášteře v Kolíně nad Rýnem. Po obláčce 15. dubna 1934 dostala jméno Terezie
Benedikta od Kříže. Na Boží Hod velikonoční 21. dubna 1935 složila věčné sliby. Vstoupila do
naprosto prostého života řeholního, kde konala ty nejobyčejnější práce. Z příkazu představené
mohla pokračovat ve své práci – na svém životním díle Věda kříže. Je si vědoma, že vlastně
jako židovka ponese kříž. Jako židovka přijímá křesťanství a tak naplňuje Boží touhu, aby svým
utrpením uvedla židovský národ ke Kristu. Aby unikla pronásledování, žádá přijetí do kláštera v
Holandsku v Echtu. Tam byla zatčena 2. srpna 1942 a společně s asi tisícovkou židů dopravena
do tábora Auschwitz-Birkenau. V roce 1941 a 1942 holandský episkopát protestuje proti
německému rasismu a masovému zatýkání židů. Mezi židy deportovanými spolu s ní vystupuje
Terezie Benedikta jako vůdčí osobnost v prostředí beznaděje a zoufalství a zachovává klid, stará
se o děti zatčených matek, koupe je, živí je. Je zde jako anděl z jiného světa. V tomto zmatku
zachovává mlčení. Vše obětuje za skončení válečného konfliktu a obrácení židovského národa.
9. srpna 1942 zemřela v Birkenau v plynové komoře. Z oné tisícovky lidí se nevrátil nikdo.
Když byl Kristus ponížen a zneuznán, je i ona ochotna jít touto cestou a tak mít podíl na spásném
Kristově díle.
Edith Steinová, sestra Terezie Benedikta od Kříže je dokonalým obrazem Krista. Chápe svoje
utrpení jako následování Krista, jako jeho pokračování na své křížové cestě a nemyslí na sebe,
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ale především, aby se celý její národ obrátil ke Kristu. Neptá se proč – ale plně přilne ke svému
kříži, obejme ho. Nereptá, ale plně přijímá své utrpení i utrpení svého národa a vidí v něm cestu,
třebaže bolestnou, k obrácení celého národa.
11. 9. 1998 je svatořečena a v roce 1999 je vyhlášena spolupatronkou Evropy.
Milí čtenáři, příklad Edity Steinové nám ukazuje velikost a hloubku její víry, její odevzdanosti
do Božích rukou. To je výzva, abychom také my usilovali a modlili se o tyto ctnosti.
Zdraví Vás a žehná Mons. Jiří Krpálek

Informace o činnosti Svazu tělesně postižených
v místní organizaci Lipůvka za r. 2016
Organizace má 78 členů a její činnost je zaměřena na prevenci a podporu zdraví
nejen fyzického, ale převážně duševního. Svůj program spojujeme s místním Klubem
důchodců, a tak většina akcí je společných (přednášky, instruktáže, divadla, zájezdy).
Organizační výbory STP a KD se snaží v maximální míře příjemně naplňovat volný čas
našim seniorům.

K další činnosti :
Na jaře se konala členská schůze za přítomnosti předsedy STP Blansko p. Hrnčíře
a jako kulturní program jsme si poslechli pěvecké vystoupení profesorky Martiny MACKO
a profesorky Simony HOLUBCOVÉ, která zpívala a hrála na několik loutnových barokních
nástrojů.
Navštěvujeme nemocné členy u nich doma.
Gratulace k životnímu jubileu s malým dárkem k osmdesátým narozeninám panu
M. Hlaváčkovi a panu J. Jakubcovi, k devadesátým narozeninám panu J. Plískovi.
Asi deset členů jezdí do termálních lázní v Maďarsku (tyto lázeňské pobyty si hradí
pacienti sami).
Několik členů pravidelně chodí každý pátek cvičit „Pilátes“ do tělocvičny ZŠ .
Divadelní představení v MDB „Vrabčák a anděl “ a „Mary Poppins“.
Zájezdy do Kroměříže – zámek a Květná zahrada, Čejkovice – prohlídka firmy „Sonnentor“,
Templářských sklepů, kostela a muzea T. G. Masaryka.
Účast na třech brigádách v místním parku.
Vánoční posezení s koncertem skupiny „Revival K. Gotta“
Společně s KD jsme zahájili akci „ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY“ a doufáme, že v letošním roce
se zapojí i další občané Lipůvky, a tak vznikne pěkná chvilka pod Vánočním stromem
v Lipůvce.
V průběhu roku bylo 32 členů na „Rekondičních pobytech“ v lázních Luhačovice, Jánské
Lázně, Piešťany, Bojnice, Jeseník, Bechyně a na horské rekreaci ve Vysokých Tatrách a na
Šumavě.
Na závěr bych chtěla poděkovat panu starostovi Ing. Pospíšilovi a zastupitelstvu obce
za podporu a finanční příspěvek pro STP a věřím, že peníze pro STP se najdou v rozpočtu
i v letošním roce.
Dana Dygasová, MO STP Lipůvka
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Zápis č. 28/2017
z 28. zasedání Zastupitelstva obce Lipůvka ze dne 17. 1. 2017
Místo jednání:

Zasedací místnost obecního úřadu

Začátek jednání: 18.00 hodin
Konec jednání:

19.35 hodin

Přítomni:

Ing. Ivo Pospíšil, Radovan Hodaň, Libuše Janků, Rostislav Kořínek, Robert Tesař, Libor
Skácel, Mgr. Marcela Antonovičová, Ing. Pavel Simon, Mgr. Martina Černá

Omluveni:

PharmDr. Dagmar Vintrlíková, Petr Málek

Veřejnost:

Mgr. Richard Nikel, Jaromír Homolka, Jitka Homolková

Program jednání:
1. Ustanovení zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Informace starosty obce
4. Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu Cyklostezka Kuřim–Lipůvka
5. Vyjádření k PD na stavbu RD na p.č. 248
6. Záměr stavby 2RD na p.č. 634, 635 a 298/2
7. Kontrola faktur
8. Diskuse
Program doplněn:
9. Výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor – zelenina
10. Žádost o vyjádření k PD novostavby RD na p.č. 1132, 1133/1
11. Veřejnoprávní smlouva o umístění a provedení stavby – nástavba RD č.p.15
12. ZŠ Lipůvka – žádost o schválení odpisového plánu
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 Libora Skácela
Hlasování: 8 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: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
18.05 h – příchod Rostislav Kořínek
Ad 3)

Informace starosty
– Stavební úřad Blansko zahájil pokračování řízení o dodatečném povolení terénních úprav lokalita
„Příhon“
– Hejtman JMK oznámil, že se uskuteční jednání se starosty, kde by se měly projednávat
problematické témata jednotlivých obcí
– Byl vyhlášen dotační titul MZe – „Udržování a obnova kulturních a venkovských prvků“. Obec
připraví projekt a podá žádost na rekonstrukci hřbitovní zdi a vybudování zpevněných chodníků
na hřbitově.
– Na zveřejněný záměr obce k podání nabídek na pronájem prostor určených k podnikání
v budově č.p.146 – současná ordinace dětské lékařky nebyla doručena žádná nabídka. Pronájem
prostor končí k 31. 1. 2017. Současný nájemce nemá uhrazen nájem od 6/2016. Ke dnešnímu dni
je evidován dluh ve výši 21 000 Kč. Paní doktorka je v současné době zdravotně indisponována
a neordinuje. Zahájíme jednání o nastalé situaci s JMK a zdravotními pojišťovnami.

Ad 4)

Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu Cyklostezka
Kuřim–Lipůvka
Město Kuřim je investorem stavby Cyklostezka Kuřim – Lipůvka. Obec Lipůvka je spoluinvestorem
resp. partnerem města Kuřim. V současné době je vydáno stavební povolení, na které je podáno
odvolání, které řeší krajský úřad.pro dořešení dotací na tuto stavbu je potřeba uzavřít smlouvu
o partnerství a vzájemné spolupráci.
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Usnesení č. 1/28/2017 Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o partnerství a vzájemné
spolupráci za účelem realizace projektu „Cyklostezka Kuřim–Lipůvka „ mezi obcí Lipůvka
a městem Kuřim.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 5) Žádost o vyjádření k PD na stavbu RD na p.č. 248
Zastupitelstvo obce nemá námitek.
Ad 6) Žádost o vyjádření k odstranění stavby RD č.p.70
Zastupitelstvo obce nemá námitek.
Ad 7) Kontrola faktur č. 391–415
Ad 9) Výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor – zelenina
Stávající nájemce paní Hotová požádala o výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor
ze dne 22. 6. 2016 dohodou ke dni 1. 2. 2017.
Usnesení č. 2/28/2017 Zastupitelstvo obce přijalo výpověď smlouvy o nájmu nebytových
prostor mezi Obcí Lipůvka a Vladimírou Hotovou ze dne 22. 6. 2016 ke dni 1. 2. 2017.
Zastupitelstvo obce schválilo záměr pronajmout prostory určené k podnikání v objektu Lipůvka
č.p. 34 (bývalá provozovna o výměře 21m2 a provozovna o výměře 49m2) od 1. 3. 2017.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 10) Žádost o vyjádření k RD na stavbu RD na p.č. 1132 a 1133/1.
Zastupitelstvo obce nemá námitek.
Ad 11) Veřejnoprávní smlouva o umístění a provedení stavby
Zastupitelstvo obce nemá námitek k veřejnoprávní smlouvě o umístění a provedení stavby
– nástavba RD č.p.15.
Usnesení č.3/28/2017 Zastupitelstvo obce schválilo veřejnoprávní smlouvu a pověřilo
starosty k podpisu
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 12) Žádost ZŠ Lipůvka o schválení odpisového plánu.
Usnesení č.4/28/2017 Zastupitelstvo obce schválilo odpisový plán ZŠ Lipůvka účetních
odpisů podlahového mycího stroje na období 1/2016–12/2024.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 6) Žádost o vyjádření ke směně pozemků – částí p.č. 298/1, 633, 634, 635 a 298/2
Usnesení č. 5/28/2017 Zastupitelstvo obce schválilo záměr směny částí pozemků dle situace
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Ad 8) Diskuze
– Provádět zimní údržbu cyklostezky Lipůvka–Lažany
– Autobusová zastávka u Formanky – očistit sníh ze střechy

Koupím BYT. Brno, Brno-venkov.
Tel. 720 584 91
Koupím Rodinný dům do 5 mil.
Tel. 720 598 284
Do zavedeného provozu AMICI na Lipůvce
hledáme spolehlivé pracovníky na pozici

přípravář/ka burgerů a řidič/ka
Požadujeme časovou flexibilitu, zodpovědnost.
Nabízíme zajímavé ohodnocení. Práce v mladém kolektivu.
Kontakt: 720 152 906
bartos@amici.cz
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