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Vážení spoluobčané.
Jak jste si jistě všimli, byli jsme nuceni vzhledem k neustále se zvyšujícím nákladům za
likvidaci odpadů, zvýšit roční poplatek za směsný komunální odpad.
Po bilanci nákladů a příjmů dotovala obec ze svého rozpočtu v roce 2016 odpadové
hospodářství částkou 580 tis. Kč (rok 2015 – 370 tis. Kč). Náš záměr je tyto náklady snižovat
a nejlépe by bylo, aby odpadové hospodářství bylo vyrovnané a obec nemusela dotovat
odpadové hospodářství a mohla tyto prostředky použít např. k rozvoji obce.
Toho lze docílit pouze řádným tříděním a tím snižováním množství komunálního odpadu.
Všeobecně se zvyšují poplatky za ukládání odpadů na skládky. Dle návrhu nového zákona
o odpadech nebude ukládání odpadu na skládky od roku 2024 možné. Náklady na likvidaci
odpadů budou mnohonásobně stoupat.
Z těchto důvodů se zamýšlíme již nyní nad řešením, které by množství komunálního odpadu
snížilo a primárně byly generovány tříděné odpady, respektive komodity, které lze zpětně znovu
využít.
V řadě měst a obcí již dnes fungují systémy, které třídění odpadů přímo v domácnostech
podporují. Jedním takovým je i Motivační a evidenční systém odpadového hospodářství
(ve zkratce MESOH) o kterém uvažujeme i my. Chtěli bychom ho zavést i v naší obci. Podrobnější
informace ohledně tohoto sytému se dají dohledat na www.mojeodpadky.cz.
Ing. Ivo Pospíšil, starosta obce

Střípky z historie obce (léta 1965–1967)
Ke konci roku 1965 čítá obec 828 obyvatel. V průběhu roku se přistěhovalo 22 občanů a 14 se
narodilo, z obce odešlo 37 občanů a 5 zemřelo.
V obci bylo 123 televizorů, 214 radiopřijímačů, 29 osobních aut, 129 motocyklů, 178 praček,
81 plynových sporáků, 45 ledniček.
V obci byly čtyři prodejny (samoobsluha, prodejna masa, textilu a obuvi) a dvě pohostinství
(Formanka a U Mánků).
Největší potíže v obci dělala dostavba tzv. domu služeb, který byl nakonec uveden do provozu
v roce 1967. Silnice v dolní části obce byla konečně vyasfaltována a stejně byl upraven povrch
silnice směrem ke Svinošicím. V roce 1967 se dostavěly dva bytové domy s celkovým počtem
osmi bytových jednotek pro členy JZD. V témže roce byl postaven nedaleko obce televizní
převaděč, začala rekonstrukce státní silnice (byla otevřena nouzová panelová silnice) a také byla
zahájena oprava pohostinství Formanka, které se dočasně přestěhovalo do budovy MNV.
Poslední mlat krytý doškovou střechou stál u silnice na Tišnov blízko odbočky k poště (dnes
již bývalé). Jeho majitel A. Přibyl začal r. 1967 s jeho rozebíráním.
Místní kino za rok 1966 nabídlo 217 představení, která navštívilo dohromady 13 966 diváků.
Ochotníci sehráli divadelní hru A. Jiráska Vojnarka. V květnu 1966 projížděli obcí za značného
zájmu občanů Lipůvky a okolí účastníci Závodu míru.
Z Obecní kroniky čerpala M. Antonovičová

Upozornění pro občany
Vážení občané,
v sobotu 8. 4. 2017 proběhne v obci sběr železného šrotu. Pokud máte zájem o odevzdání
železného odpadu, nachystejte jej prosím před své domy až v sobotu ráno. Děkujeme.

Oznámení
Základní škola Lipůvka hledá zájemkyně na uvolněné místo uklízečky s polovičním úvazkem,
a to od 1. 5. 2017. Bližší informace na telefonním čísle 607 714 118.
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Dne 8. 3. 2017 zavítala na pozvání Klubu seniorů do sálu OÚ cimbálová muzika
Kyničan z Moravských Knínic, která navodila velmi příjemnou atmosféru. Téměř
stovka přítomných si s nadšením poslechla známé písně z všech koutů Moravy
a mnohé z nich si také zazpívala.

3

Masopust na Lipůvce
Lipůvka patří k obcím, kde se dodržuje díky tradičním nadšencům pořádání
masopustního průvodu masek. Letos přálo 25. 2. mimořádně příznivé slunečné počasí
připomínající více jaro než zimu. Jak vidno z fotografií, také letos musíme ocenit fantazii
a kreativitu našich spoluobčanů. Na tradičních místech byli vřele vítání a pohoštěni.
Masopustní veselí bylo zakončeno pochováním basy. Po vesnici se vybralo 15 753 Kč,
které budou použity na akce pro děti. Děkujeme všem pohostinným lidem za občerstvení
a finanční dary.
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Včelaři na Lipůvce
Lipůvští včelaři se sdružují v Českém svazu včelařů, Základní organizaci
Šebrov. Pod ZO Šebrov spadají taktéž včelaři z okolních obcí – Šebrov,
Svatá Kateřina, Svinošice, Lažany a Újezd u Černé Hory, celkem 41 členů
s 378 včelstvy. V katastru obce Lipůvka včelaří 14 včelařů. V sezóně 2016
jsme celkově v naší organizaci vyprodukovali:
• 5665 kg medu
• 201 kg vosku
Proč se včelaři sdružují?
Mezi hlavní úkoly včelařského svazu patří péče a odborný růst členů, udržení dobrého
zdravotního stavu včelstev a tím zajištění opylovací funkce včel jako nenahraditelné aktivity.
Včela medonosná je nejdůležitějším opylovačem hmyzosnubných rostlin (ve střední Evropě je
to asi 80% všech rostlin).
V důsledku činností lidí jsou včelky ohrožovány různými vlivy. Ať je to velkoprodukce
v zemědělství, jehož součást je nadměrné používání hnojiv a pesticidů, tak také rozšiřováním
včelích nemocí jako je varoáza, mor včelího plodu a další. Proto hlavní snahou včelařů je udržet
včelstva zdravá, v dobré síle a kondici. S tím souvisí důsledné dodržování metod a termínů
ošetřování.
Pančovaný med, antibiotika v medu
V poslední době jste mohli slýchat z médií o nálezu reziduí antibiotik v medu. Tato nemilá
skutečnost je způsobena přimícháváním levnějších medů vyprodukovaných mimo území EU.
Chtěl bych Vás ubezpečit, že léčení včelstev antibiotiky je v ČR zakázano. V případě
diagnostiky bakteriálního onemocnění (jako je mor včelího plodu) pravidelným monitoringem
jsou nemocná včelstva likvidována spálením a to včetně úlů. V žádném případě se nemocná
včelstva neléčí.
Co Vám mohu doporučit? Najděte si svého včelaře. Zajímejte se o to, kde a jak včelaří. Zajděte
se podívat na jeho včelnici. Potom si určitě pochutnáte na nezávadném medu, který přinesly
včelky z našeho okolí.
Ing. Aleš Kuchař, předseda ZO ČSV Šebrov
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Jarní dílnička s jarmarkem
Dne 12. dubna ve 14 hodin se otevřou dveře naší školičky všem nadšencům o výtvarné
tvoření. Společně oslavíme velikonoční svátky tradiční dílničkou s jarmarkem. Děti si mohou
na deseti stanovištích vyrobit pěkné velikonoční dekorace. V přízemí bude pro maminky opět
připraven lahodný jarní svařáček, pro děti v jídelně občerstvení.
Srdečně Vás zvou zaměstnanci ZŠ Lipůvka

Lyžařský výcvik 2017
Lyžařský výcvik 7. třídy se konal v Ostružné v Jeseníkách. Jde o středisko spíše menší, ale velice klidné
a vstřícné školám i rodinám. Ubytovaní jsme byli v chatě
U Velryby přímo na svahu. Počasí nám přálo, po většinu
týdne bylo slunečno nebo mírně zataženo, podmínky
pro výuku lyžování byly ideální. Výcvik probíhal ve dvou
družstvech. Většina žáků již ovládala základní techniku
lyžování, pouze malá část žáků stála na lyžích poprvé.
Nedílnou součástí kurzu byly i podvečerní přednášky
a hry. Každý večer jsme se sešli ve společenské místnosti
a povídali si o bezpečnosti na svahu, historii a současnosti
lyžování, horské službě i lavinovém nebezpečí. Také jsme
si díky paní zdravotnici prakticky vyzkoušeli kamarádskou
první pomoc. Třetí den odpoledne jsme se vydali na pěší
výlet, který se uskutečnil i přes nevlídnost počasí. Okružní
trasa vedla z Ostružné přes Petříkov na Ramzovou
a zpět do Ostružné. Na konci výcviku byl zařazen závodní
slalom, karneval na sněhu
a procházka malebným
zasněženým údolím.
Lyžařský výcvik si jistě
všichni užili.
Michaela Slavíková,
vedoucí kurzu
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Dětský maškarní ples ZŠ Lipůvka 2017

„LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ“
V neděli 19. 2. 2017 se sál OÚ Lipůvka proměnil v Ledové království a do posledního místečka
se zaplnil pohádkovými postavičkami z oblíbené pohádky. Ten, kdo do sálu v tento den zavítal,
potkal nejen jednu princeznu Elsu, Annu, sněhuláka Olafa a soba Svena, ale i spoustu jiných
pohádkových bytostí, které se chtěly zúčastnit maškarního reje. Po přivítání si návštěvníci
království vyzkoušeli, jak se chodí po ledových krách, pokusili se uhodnout Elsino tajemství,
postavit věž z ledových kostek, trefit sněhovou koulí Olafa, složit Annino puzzle a vyluštit
Kristoffův sněžný kvíz. Chybět nemohla ani bohatá tombola a odměny za každou splněnou
disciplínu. Opět nás navštívil kouzelník Magic-R, který svým vystoupením všechny zaujal
a pobavil. V závěru se losovala tombola o krásné ceny a poté se zábava naplno rozproudila na
tanečním parketu.
Velké poděkování za zajištění zvukové techniky patří p. Lachovi a p. Škarohlídovi a také všem
sponzorům za dary do tomboly. Hlavní uznání patří všem, kteří si dali tu práci a vytvořili si vlastní
originální masky, opravdu se bylo na co koukat. Jen tak dál a příští rok se opět těšíme na setkání
v tak hojném počtu.
Marie Baláčová
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Portál RegionBlanensko.cz
už 5 let informuje
o aktuálním dění v regionu

Hledáte práci v místě vašeho bydliště? Chcete si přečíst aktuální
zprávy anebo naplánovat akci na víkend?
Na webovém portálu www.RegionBlanensko.cz najdete vše,
co o dění v regionu chcete vědět.
Portál RegionBlanensko.cz je v provozu od roku 2012 a postupně se
z něj stal jeden z největších informačních webů v regionu.
Denně přináší informace o všem, co se v regionu děje.
Portál není zaměřený na specifické téma, a proto si na něm každý
najde něco zajímavého.
Největší sekcí portálu jsou denně aktualizované nabídky zaměstnání
a brigád na Blanensku. Firmy a personální agentury zde zadávají
volné pracovní nabídky. Nejnovější nabídku míst ve vašem okolí
najdete na

www.regionblanensko.cz/prace
Pořádáte kulturní akci? Využijte směle kalendáře regionálních akcí.
Pozvánku můžete publikovat v přehledném seznamu událostí z
celého regionu na adrese

www.regionblanensko.cz/kalendar-akci
Nejzajímavější a nejčtenější akce se automaticky zveřejní na
regionální facebookové stránce, kde ji uvidí stovky fanoušků.
Portál RegionBlanensko.cz podporuje regionální dění a spolupracuje
s řadou institucí v regionu, např. Městskou knihovnou Blansko či
Oblastní charitou Blansko.

Píšeme o Blanensku pro Blanensko.
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Zápis č. 29/2017
z 29. zasedání Zastupitelstva obce Lipůvka ze dne 16. 2. 2017
Místo jednání:
Začátek jednání:
Konec jednání:
Přítomni:

Zasedací místnost obecního úřadu
18:00 hodin
20:00 hodin
Ing. Ivo Pospíšil, Radovan Hodaň, Libuše Janků, Rostislav Kořínek, Robert Tesař,
Libor Skácel (18:20), Mgr. Marcela Antonovičová, Mgr. Martina Černá,
PharmDr. Dagmar Vintrlíková,
Omluveni:
Ing. Pavel Simon, Petr Málek
Veřejnost:
Mgr. Richard Nikel
Program jednání:
1. Ustanovení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Informace starosty obce
4. Záměr obce pronájmu prostor určených k podnikání v č.p.34
5. Nebytové prostory určené k podnikání v č.p.146
6. E.ON Distribuce, a.s. - návrh smlouvy o zřízení věcného břemene na p.č. 834/1, 835/1
7. PROMEA s.r.o. – příkazní smlouva – žádost o dotace
8. Žádost o vyjádření ke stavbě RD na p.č. 1126/119
9. Záměr obce – právo stavby kanalizační přípojky, vodovodní přípojky, plynovodní přípojky, zpevněného
sjezdu a prodloužení jednotné kanalizace na p.č. 892/1
10. Vyjádření ke stavbě – Lipůvka – úprava DS,Vyskočil
11. Žádost o vyjádření ke stavbě RD na p.č. 846/2
12. Kontrola faktur
13. Diskuse
Program doplněn:
14. OSA – licenční smlouva o veřejném provozování – rozhlas
15. E.ON Distribuce a.s. – smlouva o sml. budoucí o zřízení věcného břemene na p.č. 892/1
16. E.ON Distribuce, a.s. – smlouva o sml. budoucí zřízení věcného břemene na p.č. 1078/25
17. Žádost o vyjádření k vydání územního souhlasu na stavby: Lipůvka – obnova TS Na Horce, VN109
o. Lipůvka – přeložka, Matal
18. Žádost o souhlas s provedením nadstavby RD č. 93
19. ZŠ Lipůvka – žádost o příspěvek na jarní dílničku
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 PharmDr. Dagmar Vintrlíkovou a Roberta Tesaře
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
Ad 3) Informace starosty
– Záměr obce směnit část pozemku p.č. 298/1 na základě žádosti f.HARDEMA s.r.o. za části
pozemků p.č. 633, 634, 635 a 298/2 v k.ú. Lipůvka. Bude vypracován geometrický plán na
rozdělení pozemků na náklady obce. Bude zažádáno o souhlas s reálným dělením. Na základě
těchto podkladů bude vypracována směnná smlouva na náklady obce
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 1 se zdržel
– V objektu obecního úřadu dne 21.1.2017 stala pojistná událost – porucha vodovodu. Obec řeší
pojistnou událost na sanaci poškozených prostor
– Komerční banka , a.s. předložila návrh na zhodnocení volných finančních prostředků obce. Bude
pozván manažer banky pro detailnější výklad a seznámení zastupitelstva s nabídkou
– Na obec byla předložena žádost paní ředitelky základní školy Lipůvce, aby obec vydala vyhlášku
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řešící spádovost. Bude dále jednáno s paní ředitelkou a ostatními obcemi
– Mateřská školka Lipůvka oznámila, že v odpoledních hodinách po 16.00 h bývá již ve školce málo
dětí (většinou v počtu dvou a tří dětí). Dala na zváženou, jestli neupravit provozní domu MŠ.
Provozní doba MŠ zůstane zachována do 16.30 h.
– Bude provedena revize a základní údržba jednotlivých prvků dětských hřišť na území obce.
Revizi provede akreditovaná firma s oprávněním 18.20 h příchod pana Libora Skácela
– Obecní ples – tombola hlavní výhra – jako hlavní výhru na obecní ples bude zakoupen Notebook
v hodnotě do 10 000 Kč – jako dar
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 4)

záměr obce pronajmout nebytové prostory určené k podnikání v č.p. 34
Zastupitelstvo obce obdrželo 3 nabídky na nájem nebytových prostor – jedná se o prostory
o výměře 49 m2 (bývalá zelenina) a prostor o výměře 21 m2 (bývalý sport).
Na prostor bývalé zeleniny byla nabídka firmy CHEAPFOOD s.r.o. vyhodnocena jako nejvýhodnější
z pohledu nájmu, tak z pohledu nabízeného sortimentu. Zastupitelstvo obce preferuje zachování
prodeje ovoce a zeleniny. Firma dále nabízí prodej potravin a potraviny v trendu zdravé výživy.
S firmou bude dále jednáno ohledně nájemního vztahu a stavebních úprav nájemního prostoru,
aby bylo možné částečně rozšířit i prostory vedlejší cukrárny. Stávající nájemce cukrárny firma
TOMIVO s.r.o. také podala žádost o pronájem těchto prostor.
Usnesení č. 1/29/2017 Zastupitelstvo obce projednalo předložené nabídky a jako nejvýhodnější
vybralo nabídku firmy CHEAPFOOD s.r.o. a schválilo smlouvu o nájmu prostor určených k podnikání
prostory o výměře 49 m2 (bývalá zelenina) a prostor o výměře 21m2 (bývalý sport ) od 1.3.2017
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Ad 5)

nebytové prostory určené k podnikání v č.p.146 – dětská ordinace
Zastupitelstvo obce obdrželo od MUDr. Jarošové žádost o prodloužení nájemní smlouvy od 1. 2.
2017 za stávajících podmínek. Pozdní podání žádosti odůvodňuje zdravotní indispozicí. K dnešnímu
dni byl dlužní nájem za minulé nájemní období kompletně uhrazen.
Usnesení č. 2/29/2017 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o nájmu prostor určených k podnikání
v č.p.146 od 1.2.2017 s MUDr. Danuší Jarošovou na provozování ordinace pro děti a dorost s měsíčním
nájmem 3000 Kč.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Ad 6)

E.ON Distribuce a.s. – návrh smlouvy o zřízení věcného břemene na p.č. 834/1 a 835/1
Usnesení č. 3/29/2017 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene s f. E.ON
Distribuce a.s. na pozemky p.č. 834/1 a 835/1.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Ad 7)

příkazní smlouva na zpracování žádosti o dotaci
Usnesení č. 4/29/2017 Zastupitelstvo obce schválilo příkazní smlouvu s f.PROMEA s.r.o. na přípravu
a zpracování žádosti o dotaci na obnovu hřbitovní zdi v obci Lipůvka.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Ad 8)

žádost o vyjádření ke stavbě RD na p.č. 1126/119
Zastupitelstvo obce nemá námitek k předložené dokumentaci.

Ad 9)

záměr obce – právo provést stavbu na p.č. 892/1
Usnesení č. 5/29/2017 Zastupitelstvo obce schválilo záměr práva provést stavbu na pozemku
p.č. 892/1 – vodovodní přípojku, plynovodní přípojku, přípojku dešťových vod, zpevněné plochy sjezdu
a prodloužení jednotné kanalizace dle situace.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Ad 10) Žádost o vyjádření ke stavbě – Lipůvka – úprava DS, Vyskočil
Zastupitelstvo obce nemá námitek.
Ad 11) žádost o vyjádření ke stavbě RD na p.č. 846/2
Zastupitelstvo obce nemá námitek.
Ad 12) kontrola faktur č. 1–40
Ad 14) OSA – licenční smlouva o veřejném provozování
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Ad 15)

Ad 16)

Ad 17)
Ad 18)
Ad 19)

Ad 13)

Usnesení č.6/29/2017 Zastupitelstvo obce schválilo licenční smlouvu o veřejném provozování s OSA,
z.s. na místní rozhlas na rok 2017.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
E.ON Distibuce a.s. – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 7/29/2017 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na p.č. 892/1 s E.ON Distribuce a.s.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
E.ON Distibuce a.s. – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 8/29/2017 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na p.č. 1078/25 s E.ON Distribuce a.s.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Žádost o vyjádření k vydání územního souhlasu na stavbu : Lipůvka – obnova TS Na Horce
Zastupitelstvo obce nemá námitek.
žádost o souhlas s provedením nadstavby RD č.93
Zastupitelstvo obce nemá námitek.
žádost ZŠ Lipůvka o příspěvek na jarní dílničku
Usnesení č. 8/29/2017 Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek na jarní dílničku ve výši 23 000 Kč
formou úhrady materiálu na tuto akci.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Diskuse
– Na podnět starosty obce Lipůvka bylo uskutečněno jednání s firmou řešící motivační program
pro zvýšení třídění odpadů v obcích www.mojeodpadky.cz. Jedná se zúčastnili starostové obce
Švinošice a Šebrov – Svatá Kateřina. Systém bude představen jednotlivým zastupitelstvům.
– V rámci plánovaných nákupů majetku nebo stavebních úprav v příspěvkových organizacích ZŠ
a MŠ bude požadováno předložení více cenových nabídek, aby bylo zřejmé, že byla vybrána
firma cenově nejvýhodnější. Bude oznámeno vedení ZŠ a MŠ.
– Radar pro informativní měření rychlosti projíždějících vozidel obcí Lipůvka po silnici I/43, který
byl poškozen a nelze opravit, bude zakoupen nový. Budou osloveny firmy pro předložení cenové
nabídky.

Zápis č. 30/2017
z 30. zasedání Zastupitelstva obce Lipůvka ze dne 23. 2. 2017
Místo jednání:
Začátek jednání:
Konec jednání:
Přítomni:

Zasedací místnost obecního úřadu
18:00 hodin
18:45hodin
Ing. Ivo Pospíšil, Radovan Hodaň (příchod 18:05), Libuše Janků, Robert Tesař, Libor Skácel,
Mgr. Marcela Antonovičová, Mgr. Martina Černá
Omluveni:
Ing. Pavel Simon, PharmDr. Dagmar Vintrlíková, Rostislav Kořínek, Petr Málek
Veřejnost:
Mgrt. Richard NIkel, Tomáš Mrkos
Program jednání:
20. Ustanovení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu
21. Schválení programu jednání
22. Informace starosty obce
23. Pořízení změny Územního plánu Lipůvka týkající se uvedení do souladu Územního plánu Lipůvka
se Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje
Program doplněn:
24. Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů
25. Žádost o vyjádření k projektu – novostavba RD na p.č. 248/2
26. Záměr stavby na pozemku p.č. 237 – přípojka splaškové kanalizace
27. Žádost o vyjádření k projektu – novostavba RD na p.č. 662/28
28. Diskuse
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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 Marcelu Antonovičovou a Libuši Janků
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel
18.05 h Příchod Radovana Hodaně
Předsedající se zeptal, zda má někdo návrh na úpravu nebo doplnění programu dnešního jednání.
Přítomní souhlasí, aby se dnešní jednání řídilo navrženým programem.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 3) Informace starosty
– Na obci proběhl závěrečný audit z JMK za rok 2016 s výtkou, že nebyla ke smlouvě o dílo
s firmou Creative Buildings zveřejněna příloha položkový rozpočet. Jinak audit neshledal žádné
nedostatky a vše je v pořádku
– Byla zpracována a podána žádost o dotace z Ministerstva zemědělství na opravu hřbitovní zdi
z programu údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny
Ad 4) Pořízení změny Územního plánu Lipůvka týkající se uvedení do souladu Územního plánu
Lipůvka se Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje
Usnesení č. 1/302017 Zastupitelstvo obce schválilo pořízení změny Územního plánu Lipůvka týkající
se uvedení do souladu Územního plánu Lipůvka se Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje
a souhlasí s obsahem této změny uvedeným v příloze č.1 tohoto usnesení.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 5) Dodatek č.1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů
Usnesení č. 2/302017 Zastupitelstvo obce schválilo dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného
odběru a využití odpadů z obalů mezi Obcí Lipůvka a f. EKO-KOM, a.s.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 6) Žádost o vyjádření k projektu – novostavba RD na p.č. 248/2
Zastupitelstvo obce nemá námitek.
Ad 7) Záměr stavby na pozemku p.č. 237 – přípojka splaškové kanalizace
Usnesení č. 3/302017 Zastupitelstvo obce vyhlašuje záměr stavby přípojky splaškové kanalizace
na pozemku Obce Lipůvka p.č. 237dle předloženého projektu.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 8) Žádost o vyjádření k projektu – novostavba RD na p.č. 662/28
Zastupitelstvo obce nemá námitek.
Ad 8) Diskuse
– Rošty na odvádění dešťových vod na komunikaci u obecního úřadu a na vjezdu na parkoviště
jsou v havarijním stavu. Bude oslovena firma na zpracování cenové nabídky na jejich opravu
– Na parkovišti je dlouhodobě zaparkováno vozidlo Škoda Fabia – bude řešeno s Policií ČR její
možné legální odstranění
– Cukrárna – žádost stávajícího nájemce o přičlenění části prostor na sklad nebo šatnu pro
zaměstnance z důvodu požadavku hygieny
– Pan Mrkos požádal o vymístění kontejnerů na tříděný odpad mimo prostory u cukrárny

Koupím Rodinný dům do 5 mil. Tel. 720 598 284

Koupím BYT. Brno – Brno venkov. Tel. 720 584 911
14

Pozvánka
Simonovi s přáteli pořádají pro všechny pohybu milovné nadšence 6. ročník amatérských závodů

JARNÍ

4BĚH LIPŮVKOU

Datum

15. 4. 2017

Místo startu:

Lipůvka, start na silnici na Svinošice (pod domem č. 427)

Přihlášky:

zaregistrujte se co nejdříve na odkazech u běhů, či při prezentaci v den závodu (děkujeme
za včasnou registraci, pomůžete nám tak výrazně s organizací)

Čas startu:

dětské běhy 13:00 a 13:10, hlavní běhy 14:00

Prezentace

16. 4. 2016 od 12:30 do 12:55 na terase Lipůvky 427

Startovné:

50,- Kč pro účastníky 5/10 km běhu
v ceně startovného je občerstvení po závodě, platba startovného hotově při prezenci

Tratě:

100 m
200 m
5 km
10 km

(předškolní děti)
start 13:00
(školní děti – 1 a 2 třída)
start 13:10
start 14:00 (Lipůvka-Svinošice-před státní silnicí a zpět)
start 14:00 (Lipůvka- Svinošice-U jelínka-Lelkovadlo-hájovna-Svinošice-Lipůvka)

Tratě vedou po obecních, polních a lesních cestách v Lipůvce a Svinošicích a budou
částečně značeny, běží se za plného provozu a na vlastní odpovědnost.
Registrace:

www.cestou-blativou.webnode.cz

Občerstvení:

zajištěno na naší terase - voda, minerálky, čaj, banány, jablka, tatranky …

Kategorie:

dívky / ženy / chlapci / muži / fotbalisté z přípravky
(podle počtu přihlášených v jednotlivých kategoriích…)

Další podrobnosti k závodům najdete na www.cestou-blativou.webnode.cz, nebo si je vyžádejte na
emailu: jarni4beh@email.cz. Budou také k dispozici v místě startu.

Těšíme se na vysokou účast hlavně domácích běžců i fandících diváků.

Zpravodaj obce Lipůvka, vydavatel: Obecní úřad Lipůvka, IČ 00280569,
adresa redakce: Lipůvka 146, www.lipuvka.eu
Odpovědný: místostarostka obce Mgr. Marcela Antonovičová, registrováno: MK CR E 11384.
Publikačně připravil a vytiskl: REPROPRESS Brno, tel. 541 589 401
Náklad: 550 ks • Distribuce: zdarma • Vydáno dne: 31. 3. 2017
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