ZPRAVODAJ
červen 2017

OBEC LIPŮVKA

Milí spoluobčané,
na jednání zastupitelstva projednáváme uzavření smlouvy o zavedení, provozování
a koordinaci motivačního a evidenčního systému pro odpadové hospodářství (dále jen
„MESOH“). Dovolte mi, abych Vás ve stručnosti seznámil s tím, co nás čeká.
Jedná se, mimo jiné, o zavedení evidence nádob a nastavení motivačních kritérii pro efektivní
třídění odpadů.
Pro obyvatele obce bude vytvořen odpadový web www.mojeodpadky.cz/lipuvka
a odpadové účty jednotlivých poplatníků obce. Zavedení systému by mělo vést a jsme
přesvědčení, že povede, k výraznému zlepšení vytřídění složek komunálního odpadu v obci.
Zavedení systému nám přinese:
1. navýšení odměny, kterou město za separovaný odpad dostává od autorizované obalové
společnosti EKO - KOM
2. snížení odpadu určeného k odstranění skládkováním
3. snížení poplatku za odpad u všech obyvatel, kteří se zapojí a budou více třídit
4. k plnění cílů ze Závazné části Plánu odpadového hospodářství kraje pro směsný komunální
odpad a zákonné povinnosti k roku 2024 – zákazu skládkování. Od tohoto termínu bude
povinností obce řešit nakládání a využití směsného komunálního odpadu, který nebude
možno skládkovat.
I když se vám výsledek zdá nejistý a obtížně dosažitelný – nebojte se! Věříme výborným
a prokazatelným výsledkům podobně “odhodlaných“ měst a obcí, které se nebály podstoupit
složitou cestu tohoto inovativního projektu.
Dojde k označení sběrných nádob, popelnic a pytlů na tříděný odpad čárovými kódy,
které budou přiděleny jednotlivým poplatníkům, resp. jejich zástupcům, pokud je poplatek
hrazen zástupcem. Tento krok nás navede k lokaci jednotlivých sběrných stanovišť poplatníka
(popelnice, kontejner) – od této chvíle bude obsah nádoby monitorován při každém výsypu.
Cílem bude sledovat množství a druh odpadu v nádobě.
Kromě již stávajících kontejnerových stání bude zaveden pytlový svoz tříděného odpadu
– plastů a papíru. První kódy obdrží obyvatelé do schránky společně s kódem pro popelnici,
který bude odolný, trvalý, spolu s pytli na tříděný odpad. Po jejich vyčerpání budou další kódy
obyvatelům vydávány na Obecním úřadě v kanceláři. Každý poplatník v zásilce dále obdrží
průkazku na sběrný dvůr a návod jak postupovat při třídění, jak se podívat na svůj odpadový
účet apod.
Sběrné vozy a sběrné dvory budou vybaveny čtečkami kódů. Posádka svozového vozu bude
při výsypu načítat kódy, které budou na konci směny sehrány do centrální evidence poplatníků.
Tento výstup bude sloužit jako podklad pro výpočet částky za poplatníka na následující rok.
Tyto čtečky budou pořízeny na náklady obce. Sleva pro poplatníka bude vždy vygenerována za
předchozí kalendářní rok a poskytnuta v roce následujícím. Výši slevy ovlivní počet odevzdaných
vytříděných pytlů s plasty a papírem a ostatním odpadem.

Co se bude sledovat při pytlovém svozu:
• Přítomnost nalepení čárového kódu na pytli, nebo krabici, aby mohl být odpad načten do
systému
• Čistota odpadu - dle komodity
• Naplněnost pytle – např. pytel na plast (120l) lze naplnit 3-5 kg sešlapaného plastu
Jistě budete mít ještě mnoho otázek a pochybností. Jako každá změna, nemusí být ani tato
přijímána každým s nadšením. Seznamujeme Vás se změnami v předstihu.
Vedení obce a zastupitelstvo vsadili na pochopení a zapálení občanů zkusit nové přístupy
v separaci odpadu. Jsme přesvědčeni, že přistoupíte na plánované změny a budete se aktivně
podílet na zavedení systému, který bude především odměnou pro Vás jak v podobě finanční
úspory tak vědění (ne pocitu) vlastního ekologického chování. Věříme, že se pro projekt
nadchnete stejně jak my a společnými silami uvedeme naši obec Lipůvku mezi elitu v separaci
odpadu.
Další informace získáte na stránkách obce, ve zpravodaji, webových stánkách www.
mojeodpadky.cz.
Děkuji, Ing. Ivo Pospíšil, starosta obce
Petice na podporu přípravy a realizace dálnice D43 (Brno–Moravská Třebová)
a Zásad územního rozvoje
V současné době petici podepsalo cca 2000 občanů, pro projednání v Senátu a Poslanecké
sněmovně PČR je třeba 10 000 podpisů. Připojte se k nám, pokud Vám není lhostejná
nebezpečnost stávající I/43, špatná kvalita ovzduší v obcích na stávající trase, zhoršená
dostupnost našeho regionu. Petici v elektronické podobě naleznete na této internetové
adrese:
https://e-petice.cz/petitions/petice-na-podporu-pripravy-a-realizace-dalnice-d43brno-moravska-trebova-a-zasad-uzemniho-rozv.html

Co se bude při výsypu nádob sledovat:
• četnost výsypu – kolikrát v roce bude nádoba přistavena k výsypu – bonus za malou
četnost
• naplněnost – míra naplněnosti nádoby - z části, nebo celá – bonus za plnou nádobu
• míra separace odpadu - v nádobě při výsypu, nejsou jiné složky než komunální odpad.
Vyskytnou-li se v nádobě např. separované odpady nebo suť – bonus nebude načten.
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Hravý cyklista
Ve čtvrtek 1. 6. 2017 na Den dětí se zahrada školy zaplnila malými cyklisty, kteří si chtěli hrát
a vyzkoušet si své znalosti z pravidel silničního provozu, značek, povinné výbavy kola a hlavně
oblíbené jízdě zručnosti přes překážky. Za každou splněnou disciplínu děti dostaly odměnu,
např. dopravní pexeso, omalovánky nebo špekáček, který si po splnění všech úkolů mohly
opéci. Nechybělo ani malování na obličej, které dětem krátilo volnou chvíli.
Účast byla veliká, soutěžících dětí bylo více jak 80, počasí nám přálo a příští rok se opět těšíme
na tak hojnou účast.
Velké poděkování všem zúčastněným a BESIPu za věnované ceny.
Marie Baláčová
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Zprávy ze školy

EKO Den s Kometou

Ve středu 17. 5. 2017 se výběr našich děvčat z 8. a 9. třídy zúčastnil atletického závodu POHÁR
ROZHLASU. Okresní kolo se uskutečnilo v Blansku a naše dívky se díky skvělému výkonu celého
družstva umístily na 1. místě z 16 týmů, čímž si zajistily postup do krajského kola, kde se umístily
na 7. místě. Foto: stojící řada zleva: Vendula Závodníková, paní učitelka Slavíková, Klára Krejčiříková,
Natálie Chlubná, Lucie Šmardová, sedící zleva: Kateřina Jelínková a Radka Hniličková.

Dětské úsměvy, slunečné počasí a víc než tuna vysbíraných a vytříděných odpadků. Tak
vypadalo dopoledne v pátek 9. 6. v obci Deblín, kde se konal již 5. ročník oblíbené akce EKO
Den s Kometou. Děti ze škol, školek a dětských domovů z celého Jihomoravského kraje tu spolu
s brněnskými hokejisty a generálním partnerem akce Lesy města Brna vyčistily les a jeho okolí.
Připraven pro ně byl bohatý doprovodný program v čele s autogramiádou hokejových mistrů
republiky. Této akce se zúčastnila také 9. třída naší školy, našim průvodcem byl hokejista Hynek
Zohorna.

Setkání s hráči
mistra extraligy
HC Kometa Brno

Ve středu 24. 5. 2017 se děvčata 8. a 9. ročníku zúčastnila okresního kola ve vybíjené
v Adamově. Dívky si vedly velice solidně a obsadily krásné 3. místo. Soutěže se zúčastnily Alžběta
Hloušková, Radka Hniličková, Kateřina Jelínková, Julie Handlířová, Vendula Závodníková, Klára
Krejčiříková, Natálie Chlubná, Lucie Šmardová, Natálie Páleníková, Petra Pařízková, Sandra
Motyčková a Monika Svánovská.
V pátek 26. 5. se 12 žáků z 2. až 5. ročníku zúčastnilo atletických závodů O pohár krále Jiřího.
Nejúspěšnější bylo družstvo ml. děvčat ve složení Berenika Blašková, Karolína Kopečná a Andrea
Veselá, které dosáhlo na celkové 2. místo v konkurenci 18 škol.
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Ve čtvrtek 1. 6. 2017 se
uskutečnilo setkání s hráči
mistra extraligy HC Kometa
Brno v restauraci U Zity.
Návštěvou nás poctil Martin
Dočekal, Radim a Hynek
Zohornovi. Atmosféra byla
vynikající. Naši mistři neodmítli
nikoho, kdo je požádal o
foto nebo autogram. Velké
poděkování patří Rosťovi
Kořínkovi a restauraci U Zity za
skvěle připravené zázemí pro
celou akci a naší hostinské Mirce
Peřinové za super nápad
a perfektní obsluhu.
Ještě jednou „Hoši děkujem“
a těšíme se na další setkání
Petr Moc,
Fanklub Lipůvka
HC Komety Brno

Zleva Radim Zohorna, Rosťa Kořínek, Hynek Zohorna,
Mirka Peřinová a Martin Dočekal.
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Den dětí se zvířátky
V měsíci červnu mají všechny děti svátek, a tak se pro ně rozhodly maminky z MC Paleček
Lipůvka ve spolupráci s Obcí Lipůvka uspořádat 2. 6. zábavné odpoledne. Náš den dětí byl plný
soutěžních disciplín, které byly určeny především pro nejmenší děti. Také jsme si zahopsali
na skákacím hradě a ozdobili se malováním na obličej. Kdo chtěl, odnesl si milou vzpomínku
z fotokoutku. Zpestřením jistě byla přítomná zvířátka, děti se tu mohly setkat s oslíkem,
kozičkou, králíčkem, morčetem, pejskem a s želvou. Své taneční dovednosti nám předvedly
i dvě borderkolie se svojí paničkou. Počasíčko také nezklamalo, a tak mnoho dítek odcházelo
domů nejen s odměnou, ale i úsměvem na rtech. Velká účast nás potěšila a zároveň nás motivuje
k pořádání dalších akcí pro děti.
Za MC Paleček Lipůvka Markéta Skovajsová
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Expedice
Ve dnech 24.–28. května proběhl již 6. ročník fyzické přípravy hasičů nazvaný tradičně
„Expedice tur de putyk“ . Po stížnostech, že nejezdíme na rovinky, jsem pro tento ročník vybral
Národní park Podyji, nádherný kousek země mezi Znojmem a Vranovem nad Dyjí. Jedná se
v podstatě o rovinku, jenom Dyje v ní udělala „drážku“. Ubytováni jsme byli v Lukově a za tři
dny jsme cestou, necestou, ujeli, utlačili a někde i odnesli 120 km s výškovým převýšením 3156
m! Všech 18 hasičů fyzickou přípravu zvládlo a tento ročník dokonce bez úrazu. Odměnou
nám byla výborná parta, nádherné vyhlídky, krásná příroda a spoustu zážitků, na které se
nezapomíná.
Rostislav Kořínek
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Zápis č. 33/2017
z 33. zasedání Zastupitelstva obce Lipůvka ze dne 17. 5. 2017
Místo jednání:

Zasedací místnost obecního úřadu

–

Začátek jednání: 19.00 hodin
Konec jednání:

21.15 hodin

Přítomni:

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

Omluveni:

Petr Málek, Ing. Pavel Simon,

Veřejnost:

Vít Blaha, Jiří Hloušek, Mgr. Richard Nikel, Vlastimil Sehnal, Marie Stará,

–

Program jednání:
1. Ustanovení zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Informace starosty obce
4. Záměr obce pronájmu prostor určených k podnikání ( v současné době provozovny kadeřnictví a
cukrárna)
5. Jmenování dvou členů za zřizovatele do školské rady ZŠ Lipůvka
6. Zpráva o uplatnění Územního plánu Lipůvka
7. Žádost o vyjádření k vydání územního rozhodnutí a realizaci stavby „ Lipůvka – úprava DS, Vinkler“
a smlouva o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s. na pozemku p.č. 550/1 a 779/1
8. Žádost o vyjádření k projektu výstavby komunikace a inženýrských sítí pro výstavbu 17 RD,
Lipůvka , Nad Cihelnou
9. Kontrola faktur
10. Diskuze

–
–
–
–

-

Na návrh starosty byl program doplněn:
11. Lipůvka 53 – výběr zhotovitele PD a Smlouva na projekční práce
12. Vynětí PUPFL – p.č. 1105/1 a 1105/4
13. žádost o vyjádření k vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení stavby
„Novostavba dvou RD“ a Smlouva o právu provést stavbu
14. žádost o vyjádření ke kácení dřevin
15. Rozpočtové opatření č.1/2017
16. Motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství v obci (MESOH)

–

–

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. Marcela Antonovičová a Mgr. Martina Černá
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
– Stavba Zásobení obcí Lipůvka a Svinošice pitnou vodou včetně vodojemu – dne 11. 5.
2017 se uskutečnil 1.KD. Obec zajistila přípravu území pro výstavbu vodojemu, přístupové
komunikace a území pro umístění vodovodních řadů. Bylo dohodnuto, že zahájení prací
bude 1.6.2017 a ukončení stavby bude v říjnu 2017. Na pokrytí investičních nákladů je
požádáno o dotace na SFŽP. Informace ohledně poskytnutí dotací bude známa až koncem
června. Z důvodu nezbytnosti dokončení stavby v roce 2017 a provádění prací v příhodných
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–
–

klimatických podmínkách, budou zahájeny stavební práce ještě před vydáním rozhodnutí
o poskytnutí dotací i s tím rizikem, že dotace poskytnuty nebudou a obec bude hradit
celkové investiční náklady. Zastupitelstvo obce souhlasí se zahájením stavby 1. 6. 2017.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
V ZŠ bude kompletně vyměněno obložení stěn tělocvičny. Stávající je v havarijním stavu.
Akci provede firma Podlahářství Zouhar. S firmou již bylo jednáno ohledně termínu
realizace.
Zastupitelstvo obce schválilo nabídku firmy Galileo Corporation s.r.o. a pořízení doplňujícího modulu webových stránek obce „Rozklikávací rozpočet“ za cenu 12 500 Kč bez DPH
a roční provozní poplatek 3500 Kč bez DPH. Tento modul umožní prezentovat hospodaření
obce na internetu a umožňuje transparentně sledovat strukturu a vývoj rozpočtu obce jak
současného, tak i za minulé roky zpětně
Usnesení č. 2/33/2017 – Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu na zřízení modulu
„rozklikávací rozpočet“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy s firmou Galileo
Corporation s.r.o.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Byla provedena revize dětských hřišť autorizovanou firmou
V rámci dovybavování technikou byla zakoupena třístranná sklápěcí vlečka za traktor
Ykon
Pro ukládání hřbitovního odpadu bude zakoupen hákový kontejner se zajištěním proti
neoprávněné manipulaci
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Na základě žádosti obyvatelů bytových domů č. popis. 399, 400 a 401 budou k bytovým
domům umístěny kontejnery na tříděné odpady (plasty) a dokoupeny kontejnery na
papír.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Na obecní úřad stavebník Ing. Luděk Gešvindr doručil oznámení o dočasném umístění
sila omítkových hmot před prováděnou stavbu RD č. popis. 105. Silo by mělo částečně
zasahovat do chodníku. Termín od 22. 5. 2017 do 20. 7. 2017. Zastupitelstvo souhlasí
s umístěním za podmínky, že zůstane dostatečný průchozí profil a budou osazeny na
hranici chodníku a komunikace zábrany tak, aby nedocházelo k ohrožení chodců silniční
dopravou a termín umístění sila bude v rámci probíhajících prací co možná zkrácen.
Firma Hardema s.r.o. podala předběžnou žádost o přemístění ATS ze stávajícího vodojemu
po vybudování nového a její umístění do nového vodojemu, aby mohla být pitnou vodou
zásobena rekreační zóna případně včetně hájenky. Náklady s tím spojené by šly za firmou
Hardema s.r.o.. Ohledně této skutečnosti bylo jednáno s provozovatelem VaS, a.s. a bude
osloven projektant na posouzení této skutečnosti.
Pojišťovna Kooperativa a.s. předložila nabídku na úrazové pojištění Sboru dobrovolných
hasičů. SDH posoudí stávající pojištění a o nabídce bude jednáno na dalších ZO
Obec oslovila projekční firmy s poptávkou projekčních prací na místní komunikace
a inženýrské sítě
Dopravní situace v obci se vlivem I/43 stále zhoršuje. Obec bude iniciovat jednání za účasti
dotčených orgánů jak kraje, tak obce s rozšířenou působností, aby bylo možno nastavit
řešení, která by zlepšila dopravní a hlavně bezpečnostní situaci v obci

Ad 4)

Záměr obce pronájmu prostor určených k podnikání
Usnesení č. 1/33/2017 – Zastupitelstvo obce schválilo záměr obce pronajmout prostory
určené k podnikání v č.p.34 – v současné době prostory kadeřnictví a cukrárny. Nabídky
budou přijímány do 2. 6. 2017.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Ad 5)

Jmenování dvou členů do školské rady
Zastupitelstvo obce schválilo jmenování dvou členů do školské rady za zřizovatele:
Za zřizovatele byli nominováni do školské rady Robert Tesař a Rostislav Kořínek
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 1 se zdržel
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Ad 6)

Zpráva o uplatnění Územního plánu obce Lipůvka
Zastupitelstvo obce projednalo zprávu o uplatnění Územního plánu obce Lipůvka s pokyny
pro zpracování návrhů změn období 12/2012 – 12/2016.

Ad 15) Rozpočtové opatření č. 1/2017
Usnesení č. 7/33/2017 – Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 1/2017
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Ad 7)

Žádost o vyjádření k vydání územního rozhodnutí a realizaci stavby „Lipůvka – úprava
DS, Vinkler“ a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Zastupitelstvo obce nemá k předložené dokumentaci námitek za podmínek, že nová
trasa přípojky NN resp. Úpravy DS bude koordinována se stávajícími inženýrskými sítěmi
a přípojkami na ně, aby byly dodrženy normové vzdálenosti. Veškeré dotčené povrchy upravit
do původního stavu.
Usnesení č. 3/33/2017 – Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene mezi Obcí Lipůvka a E.ON Distribuce a.s. na pozemky p.č. 550/1
a 779/1 v k.ú. Lipůvka.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Ad 8)

Žádost o vyjádření k projektu výstavby komunikace a inženýrských sítí pro výstavbu
17 RD, Lipůvka, Nad Cihelnou
Zastupitelstvo obce nemá k předložené dokumentaci námitek.

Ad 16) Motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství v obci
Na základě nabídky a předchozí presentace firmy ISNO IT s.r.o. se zastupitelstvo obce rozhodlo
zavést adresný systém nakládání s odpady snižující náklady na odpadové hospodářství
a produkci směsného komunálního opadu. Základem inteligentních systémů nakládání
s odpady je evidence obsloužených nádob. Díky technologiím RFID tagů a čárových/QR kódů
se snadno získají informace o tom kdo, jaký objem, jakých odpadů odevzdal. Když víme, kolik
je třeba zaplatit za odstranění směsného odpadu a kolik peněz se utrží z prodeje vytříděného
papíru, plastu atd., není problém jednotlivým domácnostem navrhnout úlevu na poplatku.
Tento systém by měl motivovat ke snížení množství komunálního směsného odpadu
a většího podílu odpadů vytříděných pro jejich druhotné použití. V případě dobrého třídění
a snížení množství komunálních odpadů je předpoklad snížení nákladů obce na odpadové
hospodářství a zvýšení úhrad EKOKOMU za vytříděné složky odpadů – suroviny pro další
zpracování (papír, sklo, plasty, biodpad,..).
Zastupitelstvo obce pověřilo starostu projednáním systému ještě s dalšími firmami
nabízejícími sytém PAYT a zajistit cenové nabídky.

Ad 9)

Kontrola faktur
Předsedkyně finančního výboru seznámila zastupitelstvo obce s proplacenými fakturami
č. 93 až č.149.

Ad 10) Diskuze
– Sekání trávy, úklid veřejných prostranství
– Lavičku v Habří – opatřit nátěrem

Ad 11) Lipůvka 53 – výběr zhotovitele PD a Smlouva na projekční práce
Na základě jednání komise o výběru zhotovitele projektové dokumentace akce Bytový dům,
Lipůvka 53 – dostavba a stavební úpravy objektu, byla doporučena výběrovou komisí jako
nejvýhodnější (nejnižší nabídková cena) firma AP-atelier, s.r.o.
Usnesení č. 4/33/2017 – Zastupitelstvo obce schválilo za zhotovitele projektové dokumentace na akci Lipůvka 53 firmu AP-atelier, s.r.o., IC 60725681 a pověřuje starostu
k podpisu smlouvy o dílo s cenou 667 920 Kč vč. DPH.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 12) Vynětí PUPFL – p.č. 1105/1 a 1105/4
Jediný příjezd do lokality Nové horky je přes parcelu p.č. 1105/1 a případné rozšíření stávající
komunikace na parcelu p.č. 1105/4. Obě parcely jsou vedeny v katastru nemovitostí jako lesní
pozemky. Z důvodu dořešení a legalizace místní účelové komunikace je navrženo odnětí
parcel z lesního půdního fondu. Za vynětí je vypočtena náhrada za odnětí PUPFL v ceně 5061
Kč
Usnesení č. 5/33/2017 – Zastupitelstvo obce souhlasí s odnětím parcel p.č. 1105/1 a 1105/4
z PUPFL
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 13) žádost o vyjádření k vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení
stavby „Novostavba dvou RD“ a Smlouva o právu provést stavbu
Zastupitelstvo obce nemá k předložené dokumentaci námitek. Výstavba RD SEVER na
parc. č. 633, 635, 298,2 a výstavba RD JIH na par. č. 633, 634/1.
Usnesení č. 6/33/2017 – Zastupitelstvo obce schválilo záměr uzavření smlouvy o právu
provést stavbu vodovodní přípojky, plynovodní přípojky, kanalizační přípojky jednotné
kanalizace, zpevněné plochy – sjezd a přístup na pozemku parc.č.298/1pro RD JIH a RD
SEVER
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 1 se zdržel

Obec Lipůvka přijme do hlavního pracovního poměru pracovníka na pozici

Samostatného technického pracovníka
Požadujeme: –
–
–
–
–

SŠ vzdělání
Uživatelskou znalost PC
Řidičské oprávnění skupiny B
Organizační a řídící schopnosti
Samostatnost, flexibilitu, zodpovědnost

Vítáno řidičské oprávnění skupiny B+E, případně C a E
Nástup možný ihned
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis, kontakt:
Ing. Ivo Pospíšil, mob: 731 173 800, starosta@lipuvka.eu

Zajištění manželé hledají ke koupi BYT. Tel. 720 584 911
Koupím Rodinný dům. Brno a okolí. Tel. 720 598 284

Ad 14) Žádost o vyjádření ke kácení dřevin
V rámci přípravy stavby I/43 Lipůvka – prodloužení stoupacího pruhu byl zpracován
dendrologický průzkum. Zastupitelstvo obce nemá k předložené dokumentaci námitek
za podmínky, že bude provedena náhradní výsadba. Rozsah a lokality budou projednány
s investorem stavby.

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: 22. 6. 2017
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