ZPRAVODAJ
duben 2017

OBEC LIPŮVKA

Informace k organizaci a průběhu zápisu
v Mateřské škole Lipůvka, příspěvková organizace
1. Organizace zápisu
1.1 Termín zápisu
Zápis do mateřské školy se koná v souladu s § 34 zákona č. 561/2005 Sb., školský zákon, v době
od 2. května do 16. května kalendářního roku. Konkrétní zápis do mateřské školy Lipůvka,
příspěvková organizace se koná ve čtvrtek 4. 5. 2017 od 10 hodin do 12 hodin a od 13 hodin
do 15 hodin.
1.2 Místo zápisu:
Zápis se koná v budově mateřské školy
1.3 Potřebné dokumenty:
Sebou k zápisu si vezměte:
– rodný list dítěte;
– občanský průkaz zákonného zástupce;
– doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.).
Tyto dokumenty budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem
1.4 Povinné předškolní vzdělávání
Od počátku školního roku, kdy dítě dosáhne 5 roku věku je předškolní vzdělávání povinné a
zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání.
2. Kritéria pro přijímání dětí
K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Lipůvka,
příspěvková organizace budou přijímány děti v tomto pořadí (do výše povoleného počtu dětí
uvedeného ve školském rejstříku):
1. Přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky,
jejíchž vzdělávání v mateřské škole je od 1. 9. 2017 povinné, s trvalým pobytem ve školském
obvodu příslušné mateřské školy.
2. Přednostně se přijímají k předškolnímu vzdělávání děti, které nejpozději před 1. 9. 2017
dosáhnou čtyř let věku a které mají trvalý pobyt ve školském obvodu příslušné mateřské
školy.
3. Děti s trvalým pobytem v obci Lipůvka, které dosáhnou před 1. 9. 2017 tří let věku.
4. Děti, které dosáhnou tří let věku před 1. 9. 2017 z okolních obcí.
Doplňující informace : děti budou vždy přijímány podle věku od nejstarších po nejmladší
3. Průběh zápisu
Zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k předškolnímu vzdělávání.
Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce, uvede zákonný zástupce dle zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti uvedené v § 37 odst. 2,
kterými jsou:
– jméno a příjmení žadatele (dítěte),
– datum narození,
– místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (v případě cizince místo
pobytu dítěte),
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– označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřskou školu),
– jméno a příjmení zákonného zástupce či jiné oprávněné osoby,
– místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.
Doplňující informace:
– telefonní spojení na zákonné zástupce či e-mailovou adresu,
– údaje o znevýhodnění dítěte či údaje o mimořádném nadání dítěte,
– údaje o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly
mít vliv na průběh vzdělávání.
4. Přijímání dětí, které se nepodrobily pravidelnému očkování
Mateřské školy mohou přijmout i dítě, které se nepodrobilo pravidelnému očkování, ani
nemá doklad, že je proti nákaze imunní či se nemůže očkování podrobit z důvodů trvalé
kontraindikace jen v případě, že patří do skupiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání
povinné. Počínaje dnem 1. 9. 2017 je předškolní vzdělávání povinné pro dítě, které před datem
1. 9. 2017 dosáhlo pěti let a více a dosud nezahájilo povinnou školní docházku.
Ostatní děti, pro které není předškolní vzdělávání povinné, tedy musí být před přijetím do
mateřské školy nadále očkovány v rozsahu, jak vyplývá z § 50 zákona o ochraně veřejného
zdraví ve spojení s § 46 téhož zákona a vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem, pokud
nemají potvrzení, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou
kontraindikaci.
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Košt vína
Vážení přátelé dobrého vína a cimbálové muziky. Právě pro Vás jsme letos opět uspořádali
tradiční košt vína na Lipůvce. Košt se uskutečnil ���������������������
1. 4.
������������������
2017 v sále OÚ Lipůvka,
�����������������������������
kde bylo nachystáno
156 vzorků převážně moravských vín. K dokreslení příjemné atmosféry hrála cimbálová muzika
Grajcar z Dolních Bojanovic.
Tímto děkujeme všem, kdo jste se podíleli na přípravě této akce, zvláště obci Lipůvka. Velké
poděkování patří taktéž Vám, kdo jste přispěli vzorky vín. Bez této pomoci, by se košt organizoval
obtížně.
Aleš Kuchař, Jan Pospíšil, Jan Husar
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Velikonoční tvořeníčko
v základní škole nás opět bavilo. Na deseti stanovištích jsme si vyráběli různé jarní dekorace.
Také jarmark se vydařil, na odbyt šly zvláště palačinky, buchty a kremrole.Děkujeme Obci
Lipůvka za finanční příspěvek.
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Mateřské centrum Veselý Paleček,
pobočka Lipůvka
Někteří víte, že v roce 2015 jsme začali s místními
maminkami využívat prostor bývalé knihovny na OÚ
k pravidelným setkáním. Naší cílovou skupinou jsou
rodiny s dětmi od narození do cca tří let. V loňském
roce jsme si vybavili hernu a uspořádali několik akcí
jako je cvičení dětí a maminek, výlety do přírody a za
kulturou, pozvali jsme i několik odborníků na besedu.
Naše setkání tedy nejsou bez záměru, a protože se
navýšil také počet členů, rádi bychom naše aktivity
rozšířili a zkvalitnili. Rozhodli jsme se tedy spojit síly
s MC Paleček Blansko, který nám poskytl pomoc
v podobě proškolení lektorek, pořádání besed, divadel,
exkurzí a jiných akcí. Od dubna jsme tedy mohli
spustit pravidelné aktivity: cvičení dětí s rodiči, cvičení
pro maminky, zpívánky, angličtina v pohybu, výtvarná
dílna, venkohrátky, podpůrná skupina v mateřství.
Každou středu je otevřena herna pro veřejnost v čase
10:00- 11:30. Hodláme dále pokračovat v pořádání
besed s odborníky a také uspořádání kulturních
akci pro širší veřejnost (divadlo, závody kočárků
a odrážedel, dětský den, bazárek oblečení a hraček).
Některé akce již máme úspěšně za sebou, další se
připravují.

Akce, které již proběhly:
Bazárek dětského zboží
Černoušek Bum-ti aneb africká
pohádka – divadlo
Velikonoční výtvarná dílnička
Velikonoční pečení a tělocvična v ZŠ

Za MC Paleček, pobočka Lipůvka, Mgr. Markéta Skovajsová
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Ukliďme svět, ukliďme Česko
Dne 8. 4. se uskutečnil již třetí ročník dobrovolné akce Ukliďme svět, Ukliďme Česko ve
spolupráci s MS Lipůvka-Lažany a Obcí Lipůvka. Uklízel se drobný nepořádek i černé skládky
v okolí Lipůvky, Lažan a Svinošic. Celkem se sešlo 16 dobrovolníků, z toho 5 dětí. Celkem se
podařilo sesbírat přibližně tuna odpadu. Jsme rádi, že lidé nejsou lhostejní ke svému okolí
a záleží jim na životním prostředí. Tímto všem zúčastněným velmi děkujeme, zvláště rodičům
s dětmi, kteří jdou dětem příkladem a těšíme se na hojnější účast v dalším ročníku.
za organizátory Ing. Jan Husar
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MC Paleček Lipůvka pořádá

VENKOHRÁTKY
Vypusťte je ven!!!
Koho? Vaše děti, tatínky nebo třeba i emoce.
Konečně nějaká aktivita vhodná i pro tatínky je tady.

Sraz na hřišti za školou každou sudou
středu od 17:30h

(1x za 14 dní).

Cena 40,-/dítě
Cvičíme téměř za každého počasí!

Zábavnou formou si děti vyzkouší základy sportovních her.
Sportovní pomůcky zajistíme, každý si však s sebou vezme povinnou
výbavu : odrážedlo, kyblík a lopatku na písek.
Pro koho je kurz určen? pro chodící děti a zdatné rodiče, kteří se
chtějí vyřádit.
Přihlášky na e-mail: palecek.lipuvka@email.cz

Více info na FB: MC Paleček Lipůvka,
WWW: http://palecek.webnode.cz/lipuvka/
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MC Paleček Lipůvka
Od dubna 2017 začínáme! MC Paleček Blansko, pobočka Lipůvka.
Přihlášky na palecek.lipuvka@email.cz

Naše pravidelné aktivity:

Příležitostné akce:

Cvičení pro miminka

Besedy na téma

Zpívánky

rodičovství

Hravá angličtina

Divadlo pro děti

Výtvarná dílna

Společná setkání rodin

Cvičení pro maminky

s dětmi

Venkohrátky

Připravované aktivity:

Podpůrná skupina v
mateřství

Cvičení pro těhotné

Herna pro veřejnost

Předporodní kurz
Kurz první pomoc
Akce:

26.4.10:30h Beseda - Mléko a mléčné výrobky spojená
s ochutnávkou, herna
1.5. V. Prvomájový výšlap, sraz v 10h na parkovišti před cukrárnou,
výlet směr Oveko
15.5. 16h divadlo ČERNOUŠEK V ASII , sál OÚ, rezervace nutná
10.5. v 10h Beseda- Pečeme s láskou

Více info na FB: MC Paleček Lipůvka, e-mail: palecek.lipuvka@email.cz
http://palecek.webnode.cz/lipuvka/
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Jarní 4běh
Děkujeme všem, malým i velkým, kteří si i o Velikonočních svátcích našli čas a přišli se s námi
protáhnout!! Moc děkujeme i těm, kteří přišli podpořit běžce nebo pomohli při organizaci
Simonovi
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Výsledky
Jarního4běhu
2017
Výsledky
Jarního4běhu
2017
1
2
3
3
3
3
3

5 km - HOLKY
Majda Simonová
Kája Jízdná
Maruška Drápalová
Natálka Košťálová
Kačka Jízdná
Verča Košťálová
Sárinka Nasri

1
2
3
4

5 km - ženy
Veronika Orlická
Petra Podrazilová
Lucka Skopalová
Jana Rampulová

1
2
3
4
5

10 km ženy
Káča Čudková
Simča Zámečníková
Katka Ocásková
Adélka Chytrá
Jolana Střítežská

0:42:20
0:44:35
0:50:02
0:50:02
0:50:02
0:50:02
0:50:02

0:25:39
0:32:57
0:33:28
0:34:06

0:57:48
0:58:06
0:59:38
1:07:32
1:14:36

5 km - KLUCI
1 Dominik Zámečník
2 David Simon

0:26:39
0:27:50

5 km - muži
1 Marek Kozel
2 Petr Bouchal-ml.
3 Michal Čermák

0:24:22
0:26:30
0:31:53

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

10 km muži
Roman Goldschmidt
Lukáš Ryba
Luděk Borkovec
Kryštof Chytrý
Michal Hnilička
Matěj Chytrý
Pavel Simon
Kamil Farda
Martin Maděránek
Laďa Čudek
Petr Bouchal
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0:42:17
0:42:30
0:47:55
0:50:27
0:53:17
0:55:09
0:55:48
0:56:01
0:57:32
1:02:57
1:05:27

1
2
3
4

Školáci - 200 m
Klárka Podrazilová
Dominik Nečas
Nikol Fardová
Šárka Šášková

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Předškoláci - 100 m
Mariánek Košťál
Eliška Šášková
Vojta Horák
Anička Kubicová
Míša Fardová
Jiřík Kříček
Lucinka Čermáková
Adéla Skopalová
Klára Potáčková
Tonička Čudková
Tomášek Čermák
Ondra Potáček

Zápasy fotbalových týmů ASK Lipůvka na jaře 2017
muži A
Kolo
15.
16.
17.
18.
19.
20
21.
22.
23.
24.
25.
26.

so
ne
ne
ne
ne
so
ne
so
ne
ne
ne
ne

muži B
Kolo
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
so

Den

Den

1. 4.
9. 4.
16. 4.
23. 4.
30. 4.
6. 5.
14. 5.
20. 5.
28. 5.
4. 6.
11. 6.
18. 6.

9. 4.
16. 4.
23. 4.
30. 4.
7. 5.
14. 5.
21. 5.
28. 5.
4. 6.
11. 6.
17. 6.

Mladší přípravka
Kolo
Den
10.
so
15. 4.
10.
so
15. 4.
11.
so
22. 4.
11.
so
22. 4.
12.
so
29. 4.
13.
so
6. 5.
13.
so
6. 5.
14.
čt
11. 5.
14.
čt
11. 5.
15.
čt.
18. 5.
15.
čt
18. 5.
16.
út
30. 5.
17.
ne
4. 6.
17.
ne
4. 6.
18.
so
10. 6.
18.
so
10. 6.

Čas
11.00
15.30
13.45
16.00
14.15
16.30
14.15
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30

Utkání
Lipůvka-Boskovice B
Bořitov-Lipůvka
Lipůvka-Sloup
Letovice-Lipůvka
Lipůvka-Doubravice
Olomučany-Lipůvka
Lipůvka-Olešnice
Ráječko B - Lipůvka
Lipůvka-Kunštát B
Vysočany-Lipůvka
Lipůvka-Adamov
Šošůvka-Lipůvka

Čas
12.30
16.00
14.00
16.30
14.00
16.30

Utkání
Vísky-Lipůvka B
Lipůvka B-Rájec B
Ráječko C-Lipůvka
Lipůvka B-Vavřinec B
Skalice-Lipůvka B
Lipůvka B-Lažánky
volný los
Lipůvka B-Voděrady
Jedovnice B-Lipůvka B
volný los
Doubravice B-Lipůvka B

14.15
16.30

Čas
9.30
10.30
9.00
10.15
9.00
9.00
10.15
17.15
18.15
16.30
18.00
17.15
9.00
10.00
9.00
10.00

Utkání
Adamov-Lipůvka
Olomučany-Lipůvka
Lipůvka-Černá Hora
Lipůvka-Kunštát
Lipůvka-Letovice
Lipůvka-Knínice A
Lipůvka-Knínice B
Lipůvka-Boskovice A
Lipůvka-Boskovice B
Blansko A-Lipůvka
Blansko B-Lipůvka
Lipůvka-Lažany
Ráječko-Lipůvka
Rájec-Lipůvka
Lipůvka-Jedovnice
Rájec-Lipůvka
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Hřiště
Olomučany
Olomučany
Lipůvka
Lipůvka
Lažany
Lažany
Lažany
Lažany
Lažany
Blansko
Blansko
Lipůvka
Ráječko
Ráječko
Lipůvka
Lipůvka

Starší přípravka
Kolo
Den
12.
st
12.
st
13.
so
13.
so
14.
st
14.
st
15.
st
15.
st
16.
pá
17.
čt
17.
čt.
18.
st.
19.
pá
19.
pá
20.
pá
20.
pá
21.
st
21.
st
22.
čt
22.
čt

12.4.
12.4.
22.4.
22.4.
26.4.
26.4.
3.5.
3.5.
5.5.
11.5.
11.5.
17.5.
19.5.
19.5.
26.5.
26.5.
31.5.
31.5.
8.6.
8.6.

Čas
16.00
17.30
10.00
11.30
16.30
17.45
16.45
18.00
18.00
16.30
17.45
18.00
16.30
17.45
16.45
18.00
16.45
18.00
16.00
17.30

Utkání
Rájec-Lipůvka
Ráječko-Lipůvka
Ostrov-Lipůvka
Jedovnice-Lipůvka
Lipůvka-Blansko B
Lipůvka-Blansko A
Lipůvka-Lipovec
Lipůvka-Vysočany
Olomučany-Lipůvka
Lipůvka-Svitávka
Lipůvka-Knínice
Doubravice-Lipůvka
Lipůvka-Benešov
Lipůvka-Vel. Opatovice
Lipůvka-Letovice A
Lipůvka-Letovice B
Žijeme hrou B-Lipůvka
Žijeme hrou A-Lipůvka
Boskovice A-Lipůvka
Boskovice B-Lipůvka
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Hřiště
Rájec
Rájec
Ostrov
Ostrov
Lipůvka
Lipůvka
Olomučany
Olomučany
Olomučany
Lipůvka
Lipůvka
Olomučany
Lipůvka
Lipůvka
Olomučany
Olomučany
Olomučany
Olomučany
Boskovice
Boskovice

Zápis č. 31/2017
z 31. zasedání Zastupitelstva obce Lipůvka ze dne 14. 3. 2017
Místo jednání:

Zasedací místnost obecního úřadu

Začátek jednání: 18.00 hodin
Konec jednání:

20:00 hodin

Přítomni:

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

Omluveni:

Mgr. Martina Černá, Ing. Pavel Simon, PharmDr. Dagmar Vintrlíková, Petr Málek

Veřejnost:

Mgr. R. Nikel, M. Skovajsová, H. Míšková, manželé Smíškovi, T. Mrkos, O. Grábl

Program jednání:
1. Ustanovení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Informace starosty obce
4. MŠ Lipůvka – žádost o schválení a rozdělení hospodářského výsledku 2016
5. ZŠ Lipůvka – žádost o schválení a rozdělení hospodářského výsledku 2016
6. Závěrka Obce Lipůvka 2016
7. Návrh smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě soc.služeb s Městem Blansko
8. Mateřské centrum Veselý Paleček, z.s. – žádost o pronájem prostor v č.p.146
9. Smlouva o právu provést stavbu na p.č. 892/1
10. Smlouva o právu provést stavbu na p.č. 237
11. Návrh rozpočtu Obce Lipůvka na rok 2017
12. Kontrola faktur
13. Diskuze
Na návrh starosty byl program doplněn:
14.
15.
16.
17.
18.

Žádost o odkup části pozemku p.č. 606/3 (zastavěná plocha pod garáží)
Žádost o prominutí nájmu prostor k podnikání
Smlouva o provádění lesnických činností
Pravidla pro samovýrobu a prodej palivového dřeva v obecních lesích
Žádost o souhlas s odnětím ZPF na p.č. 662/32 a 662/118 a přeložka sloupu 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 Radovana Hodně a Rostislava Kořínka
Hlasování: 7 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: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 3)

Informace starosty
– Pojistná událost havárie vody v objektu Lipůvka 146, náklady na odstranění škod dosáhly částka
75 000 Kč. Pokrytí nákladů je řešeno s pojišťovnou jako pojistná událost
– Vodovodní přivaděč vodojem Lipůvka II. – Svazek VaK podal žádost o dotace na dokončení stavby.
V následných dnech budou zahájeny práce na odlesnění území pro příjezdovou komunikaci
a plochu pro výstavbu vodojemu. Trvalý zábor lesních pozemků byl vydán.
– V obecních lesích bude pokračováno v odstranění dřevin napadených škůdci a následně na tyto
práce naváže nová výsadba. S OLH bude řešeno maximální využití dotací na obnovu zalesnění
– Žádost maminek s dětmi na finanční příspěvek na činnost – bude řešeno v rámci žádosti MC
Veselý Paleček, z.s.
– Na multifunkčním hřišti je osazen skladový kontejner pro sportovní materiál a materiál na
údržbu hřiště vč. nářadí. Kontejner bude zastřešen lehkým dřevěným přístřeškem s osazením
lavičky. Vytvoří se tak chráněné zázemí. Byla předložena jedna cenová nabídka. Bude požádáno
a další cenové nabídky – výběr nejvhodnějšího dodavatele
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– Byla podána žádost na změnu územního plánu a odkup části obecního pozemku p.č. 662/31
a 583/1. Jedná se o území vedené v ÚP jako veřejná zeleň. Žádost byla odložena až do dořešení
kompletního návrhu místní komunikace včetně inženýrských sítí a dořešení odvodu dešťových
vod. Žádost může být projednána v rámci zpracování nového resp. Změny územního plánu,
kterou obec připravuje.
Ad 4)

MŠ Lipůvka – žádost o schválení a rozdělení hospodářského výsledku 2016
Usnesení č. 2/31/2017 Zastupitelstvo obce schválilo závěrku hospodaření MŠ Lipůvka za rok 2016
a rozhodlo o převedení kladného hospodářského výsledku ve výši 204 047,48 Kč do rezervního fondu
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Ad 5)

ZŠ Lipůvka – žádost o schválení a rozdělení hospodářského výsledku 2016
Usnesení č. 3/31/2017 Zastupitelstvo obce schválilo závěrku hospodaření ZŠ Lipůvka za rok 2016
a rozhodlo o převedení kladného hospodářského výsledku ve výši 39 019,08Kč do rezervního fondu.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Ad 6)

Závěrka obce Lipůvka 2016
Usnesení č. 4/31/2017 Zastupitelstvo obce schválilo závěrku hospodaření Obce Lipůvka za rok 2016.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Ad 7)

návrh smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb
Usnesení č. 5/31/2017 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o příspěvku na spolufinancování sítě
sociálních služeb s Městem Blansko ve výši 32 000 Kč na služby sociální prevence a ve výši 2000 Kč na
služby sociální péče.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Ad 8)

Žádost o pronájem nebytových prostor v budově Obecního úřadu Lipůvka
Usnesení č. 1/31/2017 Zastupitelstvo obce schválilo záměr bezplatného pronájmu nebytových prostor
v budově č.p.146 – 1.poschodí – kuchyňka a 2 místnosti organizaci MC Veselý Paleček, z.s.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Ad 9)

Smlouva o právu provést stavbu na p.č. 237
Usnesení č. 6/31/2017 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o právu provést stavbu na p.č.237,
přípojky splaškové kanalizace, mezi Obcí Lipůvka a Ing.Klimešem a J.Müllerovou
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Ad 10) Smlouva o právu provést stavbu na p.č. 892/1
Usnesení č. 7/31/2017 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o právu provést stavbu na
p.č. 892/1, vodovodní přípojku, kanalizační přípojku srážkových vod, prodloužení jednotné kanalizace a
zpevněných ploch, mezi Obcí Lipůvka a Ludmilou Bušovou.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 11) Návrh rozpočtu Obce Lipůvka na rok 2017.
Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtu na rok 2017, který bude vyvěšen po dobu 15 dnů
na úřední desce.
Ad 12) Kontrola faktur
Předsedkyně finančního výboru seznámila zastupitelstvo obce s proplacenými fakturami č. 41
až č. 66.
Ad 14) Žádost o odkup části pozemku p.č. 606/3 (pod garáží)
Usnesení č. 8/31/2017 Zastupitelstvo obce schválilo záměr odprodeje části pozemku p.č. 606/3
o výměře cca 20 m2, výměra bude upřesněna po dodání geometrického plánu.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 15) Žádost o prominutí nájmu z prostor určených k podnikání po dobu nutné rekonstrukce
Usnesení č. 9/31/2017 Zastupitelstvo obce schválilo prominutí nájmu f. CHEAP FOOD, s.r.o. dle smluv
o nájmu prostor určených k podnikání ze dne 16. 2. 2017 a to od 1. 3. 2017 do 31. 5. 2017
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Obec bude iniciovat jednání mezi jednotlivými nájemci, ohledně vzájemných dohod a úpravy
prostor.
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Ad 16) Smlouva o provádění lesnických činností
Zastupitelstvo obce zahájilo projednávání smlouvy o provádění lesnických činností mezi Obcí
Lipůvka a Karlem Dufkem (IČ 70653988) včetně ceníku služeb, který byl součástí cenové nabídky.
Zastupitelé se seznámí s podrobnostmi a v jednání bude pokračováno na příštím ZO.
Ad 17) Pravidla pro samovýrobu a prodej palivového dřeva v obecních lesích
Byl předložen návrh nových pravidel pro samovýrobu a prodej palivového dřeva v obecních lesích.
Zastupitelé se seznámí s podrobnostmi a v jednání bude pokračováno na příštím ZO.
Ad 18) Žádost o souhlas s odnětím ZPF na p.č. 662/32 a 662/118 a přeložka sloupu VO
V rámci umisťování stavby Manželů Matalových na pozemku p.č. 662/28, ke kterému se ZO vyjádřilo
na minulých jednáních zastupitelstva byla doručena další dílčí žádost o vynětí části pozemku
p.č. 662/118 a p.č. 662/32 ze ZPF v rámci umisťovaného zpevněného vjezdu. Obec v návaznosti na
souhlasné stanoviska vydala souhlas s vynětím části pozemků ze ZPF.
V prostorách plánovaného vjezdu se nachází stávající sloup veřejného osvětlení. Tento bude
přemístěn mimo vjezd na náklady žadatele.
Ad 13) Diskuze
– Prověřit možnost v určitých lokalitách obce výměnu stávajícího veřejného osvětlení za modernější
ledkové – příprava, projekt, dotace.

Zápis č. 32/2017
z 32. zasedání Zastupitelstva obce Lipůvka ze dne 4. 4. 2017
Místo jednání:
Začátek jednání:
Konec jednání:
Přítomni:

Zasedací místnost obecního úřadu
18.00 hodin
20.30 hodin
Ing. Ivo Pospíšil, Radovan Hodaň, Libuše Janků, Robert Tesař, Libor Skácel,
Mgr. Marcela Antonovičová, Mgr. Martina Černá, Ing. Pavel Simon,
PharmDr. Dagmar Vintrlíková,
Omluveni:
Rostislav Kořínek, Petr Málek
Veřejnost:
Mgr. Richard Nikel,
Program jednání:
19. Ustanovení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu
20. Schválení programu jednání
21. Informace starosty obce
22. Rozpočet Obce Lipůvka na rok 2017
23. Rozpočet MŠ Lipůvka na rok 2017
24. Rozpočet ZŠ Lipůvka na rok 2017
25. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Obce Lipůvka
26. Mateřské centrum Veselý Paleček, z.s. – smlouva o nájmu nebytových prostor v č.p.146
27. Smlouva o prodeji nemovitosti a o zřízení služebnosti mezi Obcí Lipůvka, manž. Kašparcovými
a Svazkem VaK měst a obcí
28. Směnná smlouva mezi Obcí Lipůvka a HARDEMA s.r.o.
29. Kontrola faktur
30. Diskuze
Na návrh starosty byl program doplněn:
31. Motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství v obci
32. Smlouva o provádění lesnických činností
33. Pravidla pro samovýrobu a prodej palivového dřeva v obecních lesích
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: 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
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Ad 3)

Informace starosty
– Podaná žádost na vybudování a doplnění dětských hřišť v obci byla poskytovatelem dotace
schválena a doporučena k realizaci
– Na základě smlouvy o dílo na dodávku velkokapacitní hasičské cisterny byl uskutečněn kontrolní
den ve výrobním závodě THT Slatiňany, kde bylo upřesněno vybavení vozu a rozmístění drobné
hasičské techniky ve vozidle. Na základě závěru kontrolního dne vyvstal požadavek na doplnění
vybavení. Doplnění bude konzultováno s administrátorem žádosti o dotace a poskytovatelem
dotace. V případě potvrzení, že nebudou porušeny podmínky dotace, obec vystaví objednávku
na dovybavení vozidla ve výši 72 000 Kč dle cenové nabídky zhotovitele.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
– Byla zahájena příprava území na výstavbu nového vodojemu včetně vodovodních řadů
a příjezdové komunikace na pozemku parc. č. 1113/6
– V sobotu 8. 4. 2017 se uskuteční celorepubliková akce „Ukliďme Česko“, které se pod záštitou MS
Lipůvka – Lažany zúčastní i naše obec. Registraci akce a její organizaci zajišťuje pan Jan Husar.
Obec zajistí prostředky a občerstvení
– Bude provedena předsezónní revize a údržba dětských hřišť v obci. Dětské hřiště v obci před
bytovkami cena 6897 Kč a hřiště při ZŠ za cenu 3025 Kč. Dále bude objednána dodávka speciální
barvy na nátěr jednotlivých prvků.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
– Na základě jednání a cenové nabídky na doplnění komunální techniky obec vystaví objednávku
na dodávku návěsu tří stranně sklápěcího ANS-1900.
– Na pozemku za sběrným dvorem parc. č. 936/12, který je v dlouhodobém pronájmu se nachází
skládka materiálu, která je v rozporu se zákonem a také v rozporu s nájemní smlouvou. Nájemce
bude vyzván k nápravě a uvedení pozemku do původního stavu. Dle územního plánu se jedná
o pozemek veřejná ochranná zeleň. V případě, že nedojde k nápravě v požadovaném termínu,
bude ukončena nájemní smlouva
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Ad 4)

Rozpočet Obce Lipůvka na rok 2017
Usnesení č. 1/32/2017 Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce na rok 2017 v podobě návrhu
rozpočtu vyvěšeného na úřední desce Obce Lipůvka od 16. 3. 2017. V rámci rozpočtu obce byly schváleny
příspěvky na provoz příspěvkových organizací. Příspěvky na provoz MŠ ve výši 865 000 Kč a ZŠ ve výši
2 350 000 Kč, jako závazné ukazatele rozpočtu Obce Lipůvka. Příspěvky budou uvolňovány čtvrtletně
z rozpočtu obce. Rozpočet je přílohou č.1 zápisu zastupitelstva.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Ad 5)

Rozpočet MŠ Lipůvka
Usnesení č.2/32/2017 Zastupitelstvo obce schválilo předložený návrh rozpočtu MŠ Lipůvka, který je
přílohou č.2. zápisu zastupitelstva.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Ad 6)

Rozpočet ZŠ Lipůvka
Usnesení č.3/32/2017 Zastupitelstvo obce schválilo předložený návrh rozpočtu ZŠ Lipůvka, který je
přílohou č.3. zápisu zastupitelstva.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Ad 7)

Na základě žádostí o individuální příspěvky z rozpočtu Obce Lipůvka od jednotlivých
organizací
Usnesení č. 4/32/2017 zastupitelstvo obce Lipůvka na základě žádosti schvaluje veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí dotace ASK Lipůvka z rozpočtu obce ve výši 220 000 Kč a pověřuje starostu
podpisem smlouvy
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č. 5/32/2017 zastupitelstvo obce Lipůvka na základě žádosti schvaluje veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Lipůvka z rozpočtu obce ve výši 70 000 Kč
a pověřuje starostu podpisem smlouvy
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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Usnesení č. 6/32/2017 zastupitelstvo obce Lipůvka na základě žádosti schvaluje veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí dotace SDH Lipůvka z rozpočtu obce ve výši 155 000 Kč a pověřuje starostu
podpisem smlouvy
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č. 7/32/2017 zastupitelstvo obce Lipůvka na základě žádosti schvaluje veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí dotace Spolku Lípa 2015 z rozpočtu obce ve výši 30 000 Kč a pověřuje starostu
podpisem smlouvy
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č. 8/32/2017 zastupitelstvo obce Lipůvka na základě žádosti schvaluje veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí dotace MS Lipůvka - Lažany z rozpočtu obce ve výši 10 000 Kč a pověřuje starostu
podpisem smlouvy
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č. 9/32/2017 zastupitelstvo obce Lipůvka na základě žádosti schvaluje veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí dotace MO Svazu tělesně postižených v ČR z rozpočtu obce ve výši 15 000 Kč
a pověřuje starostu podpisem smlouvy
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č. 10/32/2017 zastupitelstvo obce Lipůvka schvaluje úhradu nákladů na činnost Klubu
seniorů v roce 2017a to v celkové výši 30 000 Kč
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č. 11/32/2017 zastupitelstvo obce Lipůvka na základě žádosti schvaluje veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí dotace MC Veselý paleček z rozpočtu obce ve výši 10 000 Kč a pověřuje starostu
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 8)

Smlouva o nájmu nebytových prostor v č.p.146
Usnesení č. 12/32/2017 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o nájmu nebytových prostor s MC
Veselý Paleček, z.s.na pronájem prostor v 1.patře budovy č.p.146, kuchyňka a 2 místnosti, za účelem
činnosti klubu maminek Lipůvka, které budou fungovat jako pobočka uvedeného spolku od 5. 4. 2017
na dobu neurčitou bez finančního plnění s měsíční výpovědní lhůtou.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Ad 9)

Návrh kupní smlouvy o prodeji nemovitosti a smlouva o zřízení služebnosti
Usnesení č. 13/32/2017 Zastupitelstvo obce schválilo uzavření kupní smlouvy o prodeji nemovitosti
a smlouvy o zřízení služebnosti mezi manž. Kašparcovými, Svazkem VaK měst a obcí Lipůvka na odkup
pozemku p.č. 606/19 o výměře 17 m2 za cenu 400 Kč/m2 za celkovou cenu 6800 Kč
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Ad 10) Směnná smlouva mezi Obcí Lipůvka a firmou HARDEMA s.r.o.
Usnesení č. 14/32/2017 Zastupitelstvo obce schválilo směnnou smlouvu s HARDEMA s.r.o. , kdy Obec
Lipůvka nabývá pozemek p.č. 298/4 o výměře 7 m2 a pozemek p.č. 634/2 o výměře 28 m2 a společnost
HARDEMA s.r.o. nabývá pozemek p.č. 298/3 o výměře 36 m2. Směnná smlouva je uzavřena bez doplatku,
hodnota směňovaných pozemků 1. i 2. nabyvatele byla oceněna na 28 800 Kč
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Ad 11) Kontrola faktur
Předsedkyně finančního výboru seznámila zastupitelstvo obce s proplacenými fakturami č. 67 až
č. 92.
Ad 13) Motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství v obci
Firma ISNO IT s.r.o. předvedla prezentaci systému na motivaci občanů na třídění odpadů, vedoucí
ke snížení množství komunálního směsného odpadu a většího podílu odpadů vytříděných pro
jejich druhotné použití.
Ad 14) Smlouva o provádění lesnických činností
Usnesení č. 15/32/2017 Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy o provádění lesnických činností
mezi Obcí Lipůvka a Karlem Dufkem (IČ70653988) na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou. Jako
příloha smlouvy je i ceník prací v pěstební a těžební činnosti.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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Ad 15) Pravidla pro samovýrobu a prodej palivového dřeva v obecních lesích
Usnesení č. 16/32/2017 Zastupitelstvo obce schválilo Pravidla pro samovýrobu a prodej palivového
dřeva v obecních lesích včetně všech příloh (žádost o povolení k samovýrobě dřeva, ceník palivového
dřeva, smlouva o prodeji palivového dřeva ze samovýroby).
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 16) Dětské hřiště – příkazní smlouva
Usnesení č. 17/32/2017 Zastupitelstvo obce schválilo Příkazní smlouvu na zajištění výběrového řízení
na zhotovitele stavby mezi Obcí Lipůvka a firmou Štěpánková- dotace s.r.o. (IČ 47884550) na částku
16 000 Kč.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 12) Diskuze
– Lavičky u Jednoty na náměstí – je prováděna jejich údržba, dojde k výměně a nátěru poškozené
výdřevy
– Jezírko v parku – jeho rekonstrukce je před dokončením, současně je v opravě UV lampa pro
výměnu těsnění a dále dle klimatických podmínek dojde k výsadbě rostlin. Tím bude rekonstrukce
jezírka ukončena
– Veřejné prostranství u bývalé pošty – parkování obyvatel bytového domu. Majitel objektu bude
vyzván, aby obyvatelé parkovali v objektu dle vyjádření a platného stavebního povolení. Dále je
s vlastníkem objektu řešen zábor prostranství v průběhu stavebních prací dle platné vyhlášky
obce

Informace z Knihovny
Naši čtenáři se mohou těšit na nově zakoupené knihy
a nově půjčené knihy z výpůjčního fondu.
Mgr. Markéta Skovajsová

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

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: 21. 4. 2017

19

V. Prvomájový výšlap
V.
Prvomájový
výšlap
V. Prvomájový
výšlap
V. Prvomájový
výšlap

rvomájový výšlap tentokrát opět na Skaličku
tentokrát
opět
Skaličku
tentokrát
opět
nana
Skaličku
opět
na
Skaličku
tentokrát
opět2015
natentokrát
Skaličku
V.1. května
Prvomájový
výšlap
Sraz
v 10:00
před cukrárnou
na
parkovišti

naoslavit
Skaličku
Zváni jsou děti i rodiče a všichni, kteří chtějí tento den
společnou
procházkou jarní přírodou .
Zváni
jsou
i rodiče
av„ všichni,
kteří
chtějí
tento
den oslavit
společnou
Sraz
1.děti
května
2015
10:00 společnou
před
cukrárnou
diče
a všichni,
kteří
chtějí
tento
den
Již tradičně
najdeme
tuoslavit
kešku“
! Trasa
vhodnáden
ina
proparkovišti
kočárky
a společnou
odrážedla
Zváni
jsou
děti
i rodiče
anějakou
všichni,
kteří 
chtějí
tento
oslavit
Zváni
jsou
děti
i rodiče
a všichni,
kteří
chtějí
tento
den
oslavit společnou
procházkou
jarní
přírodou
.
procházkou jarní přírodou .

Sraz
1. května
2015
v 10:00
před cukrárnou
cukrárnou
nana
parkovišti
Sraz
1.cukrárnou
května
v 10:00
před
parkovišti
na 2015 v 10:00
před
nav parkovišti
tentokrát
opět
Sraz
1.
května
20152015
10:00
před
cukrárnou
na
parkovišti

procházkou
jarní přírodou
.
procházkou
jarní přírodou
.

Již tradičně
najdemei pro
nějakou tu „akešku“
 ! Trasa vhodná i pro kočárky a odrážedla
ějakou tu „ kešku“
! Trasa
vhodná
odrážedla
Zvánijsou
děti
i rodiče kočárky
a všichni,
kteří chtějí tento den oslavit společnou

JižJiž
tradičně
najdeme
nějakou
tu „ kešku“
 ! Trasa
pro kočárky
odrážedlaa odrážedla
tradičně
najdeme
nějakou
tu „ kešku“
 !vhodná
Trasa ivhodná
i proa kočárky

procházkou jarní přírodou .

Další info : marketa.skovajsova@seznam.cz

Již tradičně najdeme nějakou tu „ kešku“  ! Trasa vhodná i pro kočárky a odrážedla
Další info : marketa.skovajsova@seznam.cz

Další info : marketa.skovajsova@seznam.cz

Další info : marketa.skovajsova@seznam.cz

Další info : marketa.skovajsova@seznam.cz

Další info : marketa.skovajsova@seznam.cz

