ZPRAVODAJ
OBEC LIPŮVKA

červenec, srpen 2017

Upozorňujeme občany, že více o dění v našem regionu
se mohou dozvědět na webu
www.ikotva.cz
Oznamujeme čtenářům, že knihovna bude 14. 8. 2017 uzavřena.

„I/43 Lipůvka – oprava opěrné zdi“
Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, připravilo projekt opravy opěrné
zdi v intravilánu obce Lipůvka, začínající u domu č.p.76 a končící u domu č.p. 44. Konečně
v tomto roce dojde k realizaci stavby. S prováděním stavebních prací je pojeno dopravní opatření
– v koridoru silnice I/43 budou vyznačeny dva zúžené jízdní pruhy a bude zabrán odstavný
pruh. Z toho důvodu je zakázáno parkování a stání vozidel v odstavném pruhu podél chodníku
mezi lékárnou a obecním úřadem. Doba realizace stavby a tím i dopravního omezení bude od
15. 8. 2017 do 15. 11. 2017.

„I/43 Kuřim - Lipůvka“
Další opravu silnice I/43 naplánovalo Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková
organizace, na září až říjen tohoto roku. Jedná se o opravu povrchu komunikace mezi křižovatkou
u Kuřimi a obcí Lipůvka. Počítá se s opravou vždy jedné poloviny vozovky a druhá bude užívána
k jednosměrnému převedení dopravy. Druhý směr bude veden objížďkou. Ohledně dopravního
omezení, návrhu dopravního značení a návrhu objízdné trasy probíhají v těchto dnech intenzivní
jednání. O jejich výsledcích Vás budeme informovat.

Hřiště Pod Lipami v Lipůvce
Obec Lipůvka připravovala projekt dětského hřiště již v roce 2015. Počátkem roku 2016 bylo
požádáno o dotace na jeho realizaci, ale bohužel žádost nebyla úspěšná. V roce 2017 Ministerstvo
pro místní rozvoj opětovně otevřelo výzvu, takže jsme podali žádost znovu a byli jsme úspěšní.
Obdrželi jsme Registraci akce a dotaci ve výši 400.000,- Kč. Následně se uskutečnilo výběrové
řízení na dodavatele stavby. Ve výběrovém řízení byla vybrána firma Alestra s.r.o. z Kuřimi. Nyní
je již podepsána smlouva o dílo a navržené prvky dětského hřiště a fitness prvky na workoutové
hřiště byly zadány do výroby. Vlastní realizace proběhne v měsíci září. Termín dokončení
vzhledem k podmínkám dotace je do 30. 9. 2017.
Projekt hřiště byl rozčleněn na tři lokality v obci.
Lokalita „V Parku“ - za kostelem poblíž mateřské školky vznikne zcela nové hřiště. Zde bude
umístěna univerzální sestava – loď, lanová pyramida, kolotoč na sezení, houpadlo na pružině
a prostor bude doplněn mobiliářem – tři lavičky a odpadkové koše.
Lokalita „U Bytovek“ - stávající hřiště bude doplněno o kolotoč na sezení a šplhací sestavu.
Souběžně obec opraví stávající oplocení hřiště.
Lokalita „Ve Školním sadu“ - i zde vznikne zcela nové hřiště pro naše nejmenší. Bude
vybudován nový přístupový chodníček, který bude procházet stávající školní zahradou – sadem.
V centrální části budou osazeny prvky – řetězová dvouhoupačka, universální věž se skluzavkou
a pískoviště s posuvným krytem. Prostor bude také doplněn mobiliářem – čtyři lavičky a dva
odpadkové koše.
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Projekt obsahuje dále i workoutové hřiště - prvky venkovní posilovny za základní školou,
které doplní stávající šplhací sestavu a bradla lavicí na procvičování zádových svalů a lavicí na
procvičování břišních svalů.
Na východní stěnu tělocvičny bude umístěna cvičná horolezecká stěna s převisem římsy
o rozměru dl. 5,0 x v. 3,0 m.
Dále budou osazeny procvičovací prvky nejen pro seniory – Twist na procvičování pasu,
Brusle na procvičování chůze a Surf – surfovací zařízení.
Obec s přispěním dotací za celkovou cenu 1 269 139 Kč vybuduje dětská hřiště v různých
lokalitách zastavěného území obce. Snažili jsme se lokality rozmístit tak, aby byly přístupné pro
všechny. Pokud budou hřiště využívána, nebráníme se dalšímu rozšíření o novou lokalitu nebo
doplnění těch stávajících o další prvky v následujícím roce dle Vaší odezvy.
Přejeme Vám hodně radosti a zdravé tělo i ducha
Ing. Ivo Pospíšil, starosta obce

SDH Lipůvka si vás dovoluje pozvat
na slavnostní předání nové cisterny.
S pozdravem starosta SDH Lipůvka Robert Tesař

Pozvánka do kurzu anglického jazyka

Pokud se chcete připojit do kurzu pro mírně pokročilé,
kontaktuje prosím Helenu Bartoškovou, tel. 606 122 607.
Těšíme se na 2–3 nové studenty.
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Třídění odpadů se vyplatí - směsný odpad podraží
Také jste si již všimli, že média častěji upozorňují na zdražování odpadů, že se někde váží popelnice a že obce
a města hledají způsoby jak občany motivovat k intenzivnějšímu třídění odpadů? Není se čemu divit, protože
ministerstvo životního prostředí projednává návrh novely zákona o odpadech, jehož součástí je i následující tabulka,
ve které je uvedeno předpokládané zdražování poplatku za skládkování komunálního odpadu.

Základ poplatku za ukládání využitelného odpadu na skládku v roce 2017 činí 500 Kč/tuna, přičemž do roku 2024 se
pravděpodobně vyšplhá až na hodnotu 2000 Kč/tuna. To se negativně promítne do rozpočtů obcí a měst, které budou
muset chybějící peníze někde vybrat. Pravděpodobně tak dojde k navýšení poplatku za odpady. Naštěstí se před
zdražováním dá bránit poctivějším tříděním odpadů. Jak je to možné? Část odpovědi se skrývá v tomto schématu.

Výrobce
obalu

Obalová
společnost

Obec

Každá firma, která uvádí na trh obal, musí autorizované obalové společnosti (AOS) zaplatit za jeho recyklaci. Obalová
společnost vybrané peníze rozdělí obcím dle množství vytříděných a recyklovaných odpadů, čímž obci z velké části
hradí náklady spojené se svozem těchto tříděných odpadů. Další významnou položkou v odpadovém hospodářství je
„Odstranění/využití odpadu“. Zde je třeba říci, že tříděný odpad je brán jako surovina, což z něj dělá obchodovatelnou
komoditu, za kterou obce a města mnohdy neplatí, ale naopak za ni při určitém množství a kvalitě peníze dostávají. V
případě směsného netříděného odpadu obec/město zcela platí jak za svoz odpadu, tak i za jeho odstranění, které bude
rok od roku dražší!
Tříděný odpad
Netříděný směsný odpad
Svoz odpadu
Přispívá obci AOS
Platí obec
Odstranění/využití odpadu Prodá se jako druhotná surovina
Platí obec
Komunální odpad se skládá z tříditelných neboli využitelných odpadů a z odpadů
zbytkových netříditelných. Z průzkumů vyplývá, že tříditelných/využitelných odpadů je v
komunálním odpadu až 80 %. Spousta obcí a měst vytřídí pouze 20 % odpadů a zbylých
60 % tříditelných/využitelných odpadů skončí na skládce jako směsný odpad, za který
obce zbytečně platí. Tady je obrovský potenciál pro úspory. Pokud se zdraží
skládkování odpadů, bude dobré jich mít co nejméně. Toho se dá dosáhnout
poctivějším tříděním odpadů a snižováním jejich produkce. Kdo poctivě třídí
odpady, nemusí se bát zdražování poplatku za odpady. Pro více informací
doporučujeme na YouTube zhlédnout pořad MOJE ODPADKY.
Chceme, aby se v naší obci lépe třídilo, proto zavádíme Motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství
(MESOH). Zavedením tohoto systému chceme udělat třídění odpadů pohodlnější, zajímavější a pro zodpovědně třídící
občany i výhodnější. Více informací očekávejte do konce měsíce, kdy každá domácnost obdrží podrobný popis
systému včetně pozvání na besedu, kde bychom s Vámi rádi prošli případné dotazy.
Přejeme příjemné čtení a mnoho kilogramů vytříděného odpadu!
S pozdravem starosta Ing. Ivo Pospíšil. a Ing. Radek Staňka autor pořadu MOJE ODPADKY
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První svaté přijímání
K prvnímu svatému přijímání přistupují děti po zhruba jednoroční katechetické
přípravě zpravidla ve věku kolem devíti let. Příprava by měla navazovat na již absolvované
vyučování náboženství v délce jednoho či dvou let.
Na Lipůvce se konala tato slavnostní událost na svátek Božího těla 18. června.
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Školní zájezd do Worcesteru
Ve dnech 28. 5.–2. 6. 2017 proběhl zájezd žáků druhého stupně do Anglie.
Po téměř dvacetihodinové cestě autobusem a trajektem si žáci prohlédli bílé útesy a dále Oxford, zejména
známou Christ Church College, kde se natáčelo i pár scén
z Harryho Pottera. Poté jsme se prošli historickým jádrem
města a vydali se směr Worchester, kde jsme se ubytovali
v rodinách.
Druhý den jsme navštívili Stratford, rodiště W. Shakespeara i jeho hrobku v Holy Trinity Church. Odpolední
pobyt na hradě Warwick, který je jeden z nejstarších
hradů v Anglii, se nám velmi líbil.
Třetí den, tedy 31. 5. jsme navštívili čokoládovnu
u Birminghamu. Po prohlídce továrny a nákupu nezbytných pamlsků jsme ještě shlédli krátký 4D film.
Potom jsme odjeli do Black Country Living Museum,
které pro nás bylo velkým zážitkem, neboť na nás
„dýchla‘‘ Anglie 19. století s původními domky, kovárnou, obchůdkem, autobusem , vybavením
a nábytkem a vším, co lidé potřebovali k životu.
1. 6. v Londýně jsme nachodili nejvíc kilometrů. Viděli jsme Buckingham Palace, sídlo britské
královny, Big Ben, Houses of Parliament, London Eye, Westminster Abbey a shlédli jsme střídání
stráží.
Po dlouhém dni na nohou jsme se prospali v autobuse a 2. 6. jsme se kolem 9. hodiny večer
vrátili do Lipůvky.
Moc děkujeme paní učitelce Bartové, že nám umožnila navštívit tuto krásnou zemi.
Jménem žáků 6. třídy Vendula Lachová a David Kolář
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Informace z MŠ Lipůvka
V letošním roce se k zápisu do MŠ dostavilo
36 dětí. Do školy odchází pouze 14 předškoláků,
které v září v mateřské škole vystřídají nově přijaté
děti. Předškoláci byli 15. 6. 2017 slavnostně
pasováni panem králem, který k nám zavítal
až z daleké Prahy a zakončil představení „Tetin“.
Ty v naší škole často vystupují s pásmem
písniček, tanečků a soutěží pro všechny děti.
Předškoláci dostali od paní učitelek jako
upomínku na mateřskou školu knihu „Samohlásky na výletě“ a školní balíčky, které věnovala
paní Ing. Eliška Krbková, dětem je předala jejich
budoucí paní učitelka Mgr. Gabriela Jízdná.
Po skončení programu nastala volná zábava
s plněním úkolů na stanovištích, které si pro
ně připravili rodiče. Po splnění všech úkolů za
odměnu děti dostaly bavlněná trička, která si
mohly nazdobit barvami na textil dle vlastní
fantazie. Další odměnou byly balíčky sladkostí
od paní Taťány Nepustilové za pomoc při
kreslení obrázků pro SOS vesničky.
Vydařené odpoledne jsme ukončili opékáním
špekáčků. Velké poděkování patří všem
rodičům, kteří přispěli bohatým občerstvením
pro děti a pomáhali při organizaci Rozloučení
s předškoláky.
Provoz v MŠ Lipůvka bude zahájen
4. 9. 2017.
Zaměstnanci MŠ Lipůvka přejí všem dětem
a jejich rodičům krásné prázdniny.
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III. ročník fotbalového turnaje o pohár „Bistro Zita“
Dne 3. 6. 2017 se na hřišti „Na Paloučku“ uskutečnil III. ročník fotbalového turnaje o putovní
pohár „Bistro Zita“, kterého se již tradičně zúčastnila mužstva Zita A, věkový průměr 30 let,
a Zita B, věkový průměr 50 let. Hrálo se 3x20 minut s libovolným střídáním, každý podle svých
sil a možností. Počasí turnaji opět přálo a tak se sešlo početné obecenstvo fanoušků. Bohaté
občerstvení pro diváky a pravidelný pitný režim pro hráče zajistilo bistro Zita Lenka Kořínková.
Odbornou zdravotní péči pro hráče i přítomné zajišťovaly zkušené zdravotní sestry Mirka
a Monika.
Celý turnaj se odehrál řádně v duchu fair play. Obě mužstva byla na letošní ročník výtečně
připravena. O tom vypovídal i průběh zápasu, který byl dlouhou dobu vyrovnaný bez jediné
vstřelené branky. Diváci se sešli opět v hojném počtu a celý zápas si skvěle užívali, protože obě
mužstva předváděla opravdu nadstandartní fotbalové kousky. Brankáři obou mužstev, Petr
Matuška tým A a Oldřich Filla tým B, svými dech beroucími zákroky opět zvedali přihlížející diváky
z laviček a odměnou jim byl pokaždé bouřlivý potlesk jako výraz obdivu a uznání. Zvláště pak
brankář týmu B Olda Filla, který likvidoval s ledovým klidem jednu tutovku za druhou a přiváděl
tak kanonýrům týmu A infarktové stavy. Utkání bylo po celou dobu velmi vyrovnané. Rozhodlo
se až v samém závěru, kdy tým B pod vedením zkušeného trenéra Stanislava Filly zvítězil 3:2.
Letos bylo zcela zaslouženě úspěšnější mužstvo Zita B a tak převzalo z rukou Lenky Kořínkové
putovní pohár „Bistra Zita“. Zvláštního ocenění se také dostalo oběma kapitánům, Michalu
Valkovi tým A a Stanislavu Fillovi tým B, za perfektní přípravu svých celků pro toto náročné
a velmi vypjaté utkání. Rozhodčím letošního turnaje byl Lukáš Janků, který s přehledem
a zcela nestranně řídil celý zápas. Turnaj byl o přestávkách zpestřen doprovodným programem
fotbalových dovednostních her o zajímavé ceny pro přítomné ženy a dívky, které připravil Rosťa
Kořínek.
Na závěr patří poděkování všem zúčastněným hráčům za parádní výkon, rozhodčímu
za hladký průběh utkání, vynikajícím diváků za skvělou atmosféru, bistru Zita za perfektní
občerstvení během zápasu i po něm, zdravotnímu personálu za první pomoc a organizátorům
za bezchybnou organizaci letošního turnaje a zajištění vynikajícího guláše pro hráče. Těšíme se
na další ročník fotbalového turnaje o putovní pohár Bistra Zita 2018, který se uskuteční opět na
hřišti „Na Paloučku“. Všichni jste srdečně zváni.
Sportu zdar a fotbalu zvlášť !
Petr Moc
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Soustředění mladých hasičů
Mladí hasiči i letos vyrazili na pravidelné letní soustředění. Tentokrát bylo zvoleno malebné
prostředí Vysočiny v okolí penzionu Podmitrov. Tábor v údolí mezi stromy byl v horkém létě
příjemně zastíněn okolními svahy. Říčka protékající kolem chatek poskytla dostatek vody pro
práci s hasičskou technikou. Děti zažily každý den několik poplachů, které prověřily jejich
znalosti. Vyzkoušely si požární útok. V jednom případě zvládly i téměř ostrý poplach, kdy hrozilo
protržení místního bazénu plného vody. Včasným zásahem byl bazén zachráněn a vyčerpanou
vodou byl zalit okolní trávník i všichni přítomní.

Zřícenina hradu v lese nad táborem prověřila statečnost všech hasičů při malé noční
procházce. Někteří suverénně, někteří se zpěvem na rtech a malou dušičkou v srdci prošli
kolem místní bílé paní až ke strašidelné příšeře, která po krátkém boji vydala starý loupežnický
poklad.
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Letošní soustředění jako vždy proběhlo v atmosféře kombinace her v přírodě, seznamování
s hasičskou tematikou i poznávání soužití v kolektivu. Cestou domů se děti mohly zúčastnit
i opravdového cvičení profesionálních hasičů z Brna a okolí, které právě probíhalo na
Brněnské přehradě. Při té příležitosti navštívily také stanici hasičů na přehradě, kde mohly
zhlédnout techniku používanou při záchraně z vody i při dalších činnostech.

Po prázdninách kroužek mladých hasičů opět pokračuje v pravidelných schůzkách. Při práci
s dětmi je kladen důraz na praktické i teoretické znalosti hasičské práce, ale i na fyzický rozvoj
dětí a jejich osobnosti. Mladým hasičem se může stát každé dítě, které navštěvuje základní školu
a uzvedne déčkovou hadici J.
hasiči Lipůvka
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II. ročník fotbalového turnaje v malé kopané
V sobotu 15. 7. se uskutečnil II. ročník Lipůvského fotbalového turnaje v malé kopané o pohár obce
Lipůvka. Pořádání turnaje jsme v letošním roce přemístili do sportovního areálu ASK Lipůvka. Utkání se
odehrávala na dvou menších hřištích současně, které jsme vytvořili na travnatém fotbalovém hřišti. Do
turnaje bylo přihlášeno celkem deset týmů po 7-10 hráčích. Bohužel se jeden tým nedostavil. Týmy byly
i tak rozlosovány do dvou skupin po pěti a čtyřech týmech. Hrálo se podle pravidel malé kopané s 5 hráči
+ 1 brankář na hřišti s možností neomezeného střídání. Na hladký průběh zápasů dohlíželi dva delegovaní
rozhodčí. Pro hráče i diváky bylo připraveno bohaté občerstvení v podobě grilovaných dobrot, gulášku
a chlazených nápojů. Připravili jsme též menší doprovodný program. Děti si mohly zahopsat na skákacím
hradě nebo překonat opičí dráhu. Větší děti i dospělí fanoušci si mohli vyzkoušet svoji kopací techniku
pří trefování malé branky. Tři nejúspěšnější v každé kategorii byli oceněni. Průběh turnaje se odvíjel
v přátelském duchu, utkání byla vyrovnaná a napínavá. Z čtvrtfinálových utkání postoupily mezi čtyři
nejlepší týmy: KLIĎASY vs. PREFA TREFA (1:2) a THE REDS vs. TUTY WIN (1:6). Až do finále se tedy probojoval
tým PREFA TREFA a TUTY WIN. Po napínavém boji mohli pořadatelé vyhlásit vítěze - tým TUTY WIN, který
porazil tým PREFA TREFA 3:0. Utkání o třetí místo ovládli THE REDS, kteří zvítězili nad KLIĎASY (5:2). Prvním
třem týmům byly předány poháry a věcné ceny. Vítěz obdržel navíc i putovní pohár a také ostatní soutěžící
nepřišli o zajímavé ceny.
Rovněž je třeba poděkovat sponzorům: Obec Lipůvka, PREFA BRNO, STAVEBNINY LIPŮVKA, Libor Vinkler,
AsA, Bongo Brno, Brychta design, PILA LIPŮVKA a také všem, kteří pomohli s organizací turnaje.
Díky velkému zájmu hráčů a skvělé atmosféře se již nyní těšíme na příští ročník, který určitě přinese
i nějaké novinky.
Roman Skovajsa

14

1. místo
TUTY WIN

2. místo
PREFA
TREFA

3. místo
THE REDS
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Konečné tabulky sezony 2016/77
OKRESNÍ PŘEBOR MUŽI
1. Vysočany
26

18

6

2

86:38

60

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

13
13
12
11
12
11
11
10
9
10
9
10

4
3
4
6
2
5
5
7
6
3
5
2

9
10
10
9
12
10
10
9
11
13
12
14

68:52
80:62
47:52
52:51
56:60
52:47
57:52
61:57
52:51
48:57
69:79
52:68

43
42
40
39
38
38
38
37
33
33
32
32

26

3

2

21

30:84

11

						postup do KS I. B třídy

Olešnice
Ráječko „B“
Doubravice
Sloup
Adamov
Bořitov
Olomučany
Boskovice „B“
Letovice
Lipůvka
Šošůvka
Kunštát „B“

						

sestup do III. třídy

						

sestup do III. třídy

14. Kořenec

IV. TŘÍDA MUŽI
1. Ráječko „C“

18

16

1

1

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

18
18
18
18
18
18
18
18
18

11
10
9
9
5
7
6
5
1

2
3
3
2
6
0
2
2
1

5
5
6
7
7
11
10
11
16

						

Skalice „B“
Jedovnice „B“
Voděrady
Doubravice „B“
Lipůvka „B“
Vavřinec „B“
Lažánky
Rájec „B“
Vísky „B“

OKRESNÍ PŘEBOR – STARŠÍ PŘÍPRAVKA
1. Blansko „A“
40 37 1   2
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Lipůvka
Letovice „A“
Knínice
Rájec
Jedovnice
Boskovice „A“
Olomučany
Žijeme hrou „B“
Svitávka
Ráječko
Žijeme hrou „A“
Letovice „B“
Boskovice „B“
Blansko „B“
Benešov/Kořenec
Ostrov/Vilémovice
Doubravice
Opatovice
Lipovec
Vysočany

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

34
32
31
28
28
27
23
20
18
17
17
16
13
13
12
10
10
5
3
1

0
4
4
5
3
5
3
2
2
2
2
2
1
0
2
2
0
2
0
0

6
4
5
6
9
7
13
18
20
21
21
22
26
27
26
25
30
33
36
38

49

52:39
63:45
43:33
54:53
37:47
43:53
29:44
44:67
21:93

35
33
30
29
21
21
20
17
4

OKRESNÍ PŘEBOR – MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
1. Letovice
32 32 0   0 468:65 96

558:96 112

přeborník OFS

422:174
514:178
388:155
348:158
321:178
412:174
278:178
277:230
265:309
288:289
359:369
244:303
241:284
303:286
208:402
127:261
216:483
131:470
108:427
39:643

104:16

postup do III. třídy

102
100
97
89
87
86
72
62
56
53
53
50
40
39
38
32
30
17
9
3

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

16

Boskovice „A“
Blansko „A“
Adamov
Kunštát/Žijeme hrou
Ostrov/Vilémovice
Černá Hora
Lipůvka
Knínice „A“
Lažany
Ráječko
Jedovnice
Rájec
Olomučany
Blansko „B“
Boskovice „B“
Knínice „B“

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

28
27
24
22
16
17
16
14
13
12
10
9
9
8
1
0

0
0
1
2
3
0
2
4
4
1
1
1
1
2
2
2

4
5
7
8
13
15
14
14
15
19
21
22
22
22
29
30

přeborník OFS

406:116
320:140
301:178
377:142
182:166
176:194
218:190
200:230
209:262
202:257
176:248
146:278
138:248
151:320
110:378
90:464

84
81
73
68
51
51
50
46
43
37
31
28
28
26
5
2

Cyrilometodějská pouť 2017
Farnost pořádá od roku 1994 každoročně na svátek Cyrila a Metoděje (5. 7.)
pouť na Sv. Kliment a bylo tomu tak
i letos. Procesí poutníků z Lipůvky
a okolí se vydalo za velmi teplého počasí od
kříže na Nečkách za doprovodu muzikantů
a zpěvu písní až na památné místo, kde
stával kostel Sv. Klimenta.
Mši již po dvacáté čtvrté celebroval
gen. vikář brněnské diecéze Mons. Jiří
Mikulášek.
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Zápis č. 34/2017

z 34. zasedání Zastupitelstva obce Lipůvka ze dne 20.6.2017
Místo jednání:

Zasedací místnost obecního úřadu

Začátek jednání: 18.30 hodin
Konec jednání:

20.05 hodin

Přítomni:

Ing. Ivo Pospíšil, Radovan Hodaň, Libuše Janků, Robert Tesař, Libor Skácel,
Mgr. Marcela Antonovičová, Mgr. Martina Černá, PharmDr. Dagmar Vintrlíková,
Ing. Pavel Simon, Petr Málek

Omluveni:

Rostislav Kořínek,

Veřejnost:

Ing. Roman Košťál

Program jednání:
1. Ustanovení zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Informace starosty obce
4. Smlouvy o pronájmu prostor určených k podnikání ( v současné době provozovny kadeřnictví
a cukrárna)
5. Výběr projektanta na zpracování projektů komunikací a projektů inženýrských sítí
6. Výběr dodavatele zabezpečovacího kamerového systému obecních objektů
7. Smlouva o právu provést stavbu na pozemku p.č. 298/1 s f. HARDEMA s.r.o.
8. Schválení záměru směny obecního pozemku parc. č. 662/118 a části pozemku parc.č. 662/30
9. Dodatek č.1 ke smlouvě o umístění zařízení s f. VODAFONE CZECH REPUBLIC a.s.
10. Smlouva na dodávku vody a odvádění odpadních vod z objektu Lipůvka č.p. 53 s VAS, a.s.
11. Smlouva o souhlasu s umístěním, realizací a užíváním stavby na p.č. 935/30 v k.ú. Lipůvka
12. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Obce Lipůvka – Sdružení Petrov z.s.
13. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Obce Lipůvka – Český svaz včelařů, z.s.
14. Odpadové hospodářství, zavedení motivačního a evidenčního systému
15. Schválení závěrečného účtu Obce Lipůvka za rok 2016
16. Schválení provedení přezkumu hospodaření Obce Lipůvka za rok 2017
17. Rozpočtové opatření č. 2/2017
18. Kontrola faktur
19. Diskuze
Na návrh starosty byl program doplněn:
20. Odkup pozemku p.č. 606/17 v k.ú. Lipůvka
21. Zpráva o uplatnění Územního plánu Lipůvka
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 PharmDr. Dagmar Vintrlíkovou
Hlasování: 10 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: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 3)

Informace starosty
– svozová firma odpadového hospodářství, výpověď stávající firmě, na podzim nové výběrové
řízení
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
– uskutečnilo se jednání JMK ohledně dopravní situace a návrhů řešení bodových závad na I/43
– křižovatka u Kuřimi
– zahájeno řízení o vynětí PUPFL pozemku parc. č. 1105/1 a 1105/4
– Lipůvka 53 – projekt, pozemek parc. č. 379 (Hardema) směna
Usnesení č. 1/34/2017 Zastupitelstvo obce schválilo záměr směny části pozemku ve vlastnictví
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–
–
–
–
–

Obce Lipůvka parc. č. 72/1 o výměře 50 m2
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Asfalteros s.r.o.– byla předložena cenová nabídka opravy MK. Místní opravy budou probíhat
v letních měsících
Žádost o příspěvek na ceny a poháry – Minikopaná – turnaj II. Ročník
Manželé Kovářovi – žádost o odkup pozemku parc. č. 1082 – bylo provedeno místní šetření,
žádost odložena na další jednání ZO
CAS – kontrolní den ve výrobním závodě v Jičíně kde je montováno nové vozidlo pro SDH
Lipůvka, termín dodání počátkem srpna
Jednání pro zlepšení dopravní situace v obci na komunikaci I/43 – obec bude iniciovat jednání
se zainteresovanými orgány státní správy, ohledně zlepšení dopravní situace v obci

Ad 4)

Smlouvy o pronájmu prostor určených k podnikání
Na obecní úřad byly doručeny nabídky pouze od stávajících nájemců.
Usnesení č. 2/34/2017 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvy na pronájem prostor určených
k podnikání v č.p. 34 – v současné době prostory kadeřnictví a cukrárny a to stávajícím nájemcům
od 1. 7. 2017 na dobu neurčitou, cena pronájmu zůstává stejná.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Ad 5)

Výběr projektanta na zpracování projektů komunikace a inženýrských sítí
Na základě výzvy byly na obecní úřad doručeny nabídky na projekční práce v lokalitě „Díly
k Lažanům“. Jedná se o projekty komunikace a inženýrských sítí.
Usnesení č. 3/34/2017 zastupitelstvo obce schválilo jako nejvýhodnější nabídku na služby
projekční práce objektu komunikace firmu Atelier DPK, s.r.o., IČ: 25348817 a pověřuje starostu
obce k uzavření smlouvy o dílo
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č. 4/34/2017 zastupitelstvo obce schválilo jako nejvýhodnější nabídku na služby
projekční práce objektů inženýrských sítí firmu INGAS, s.r.o., IČ: 25515969 a pověřuje starostu
obce k uzavření smlouvy o dílo
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Na základě výzvy byly na obecní úřad doručeny nabídky na projekční práce inženýrských sítí
v lokalitě „Nad hřištěm“. Jedná se o projekt splaškové kanalizace.
Usnesení č. 5/34/2017 zastupitelstvo obce schválilo jako nejvýhodnější nabídku na služby
projekční práce splaškové kanalizace firmu INGAS, s.r.o., IČ: 25515969 a pověřuje starostu obce
k uzavření smlouvy o dílo
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Na základě výzvy byly na obecní úřad doručeny nabídky na projekční práce inženýrských sítí
v lokalitě „Pod Horkama“. Jedná se o projekt splaškové kanalizace a vodovodu.
Usnesení č. 6/34/2017 zastupitelstvo obce schválilo jako nejvýhodnější nabídku na služby
projekční práce splaškové kanalizace firmu INGAS, s.r.o., IČ: 25515969 a pověřuje starostu obce
k uzavření smlouvy o dílo
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Ad 6)

Výběr dodavatele zabezpečovacího kamerového systému obecních objektů
Na základě výzvy byly na obecní úřad doručeny nabídky na dodávku a montáž zabezpečovacího
a kamerového systému v objektu obecního úřadu včetně pošty a střediska sběru odpadů.
Usnesení č. 7/34/2017 zastupitelstvo obce schválilo jako nejvýhodnější nabídku dodavatele
zabezpečovacího systému firmu OP Security s.r.o., IČ: 27744515 a pověřuje starostu obce
k uzavření smlouvy o dílo
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Ad 7)

smlouva o právu provést stavbu na pozemku p.č. 298/1
Usnesení č. 8/34/2017 zastupitelstvo obce schválilo uzavření smluv o právu provést stavbu mezi
Obcí Lipůvka a HARDEMA s.r.o. na pozemku p.č.298/1 v k.ú. Lipůvka v souvislosti se stavbou
RD „SEVER“ a RD „JIH“, jedná se o přípojky inž. sítí a sjezdů a přístupů.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 1 se zdržel

Ad 8)

Záměr směny obecních pozemků p.č. 662/118 a části p.č. 662/30
Na základě stanoviska správce el. vedení firmy e.on je podmíněna přeložka vzdušného vedení
VN na podzemní vedení VN uložením kabelu do veřejného obecního pozemku.
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Usnesení č. 9/34/2017 Zastupitelstvo obce schválilo záměr směny částí pozemků ve vlastnictví
Obce Lipůvka část pozemku parc. č. 662/118 o výměře 44 m2 a část pozemku parc. č. 662/30
o výměře 44 m2
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 9)

dodatek č.1 ke smlouvě o umístění zařízení
Usnesení č. 10/34/2017 Zastupitelstvo obce schválilo dodatek č. 1 ke smlouvě o umístění zařízení
č. R43301 ze dne 10. 3. 2000 mezi Obcí Lipůvka a Vodafone Czech Republic a.s.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Ad 10) Smlouva na dodávku vody a odvádění odpadních vod z objektu Lipůvka č.p.53
Usnesení č. 11/34/2017 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu č.4/120271 s VAS, a.s. na odběrné
místo Lipůvka 53.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 11) Smlouva o souhlasu s umístěním, realizací a užíváním stavby na pozemku p.č. 635/30 v k.ú.
Lipůvka
Usnesení č. 12/34/2017 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o souhlasu s umístěním, realizací
a užíváním stavby na pozemku p.č. 935/30 v k.ú. Lipůvka mezi vlastníkem pozemku manž.
Vachovými a Obcí Lipůvka a Městem Kuřim, jako investor stavby Cyklostezka Kuřim–Lipůvka.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 12) Žádost Sdružení Petrov o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Obce Lipůvka
Usnesení č. 13/34/2017 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o poskytnutí individuální dotace
z rozpočtu Obce Lipůvka Sdružení Petrov, z.s. 16 500 Kč.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 13) Žádost Českého svazu včelařů o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Obce Lipůvka
Usnesení č. 14/34/2017 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o poskytnutí individuální dotace
z rozpočtu Obce Lipůvka Českému svazu včelařů, z.s., ZO Šebrov ve výši 10 000 Kč.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 14) odpadové hospodářství, zavedení motivačního a evidenčního systému
Zavedením systému na motivaci občanů na třídění odpadů (MESOH) povede ke snížení množství
komunálního směsného odpadu a většího podílu odpadů vytříděných pro jejich druhotné použití,
za které obec obdrží vyšší odměny od firmy EKO-KOM. Po prověření obdobných systémů jak ze
strany finanční, tak ze strany funkčnosti systému, byl vybrán dodavatel služby na MESOH.
Usnesení č. 15/34/2017 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o zavedení, provozování
a koordinaci Motivačního a evidenčního systému pro odpadové hospodářství (MESOH) v obci
Lipůvka s Ing. Radkem Staňkem, IČ 88879101 a Obcí Lipůvka a pověřuje starostu k podpisu
smlouvy
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č. 16/34/2017 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o zpracování osobních údajů
v rámci provozování systému MESOH v obci Lipůvka s Ing. Radkem Staňkem, IČ 88879101 a Obcí
Lipůvka a pověřuje starostu k podpisu smlouvy
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 15) schválení závěrečného účtu Obce Lipůvka za rok 2016
Usnesení č. 17/34/2017 Zastupitelstvo obce Lipůvka projednalo a schválilo Závěrečný účet
Obce Lipůvka za rok 2016 s výhradou a přijalo nápravné opatření k uveřejnění zakázky na
profilu zadavatele. Obec Lipůvka bude dodržovat ustanovení § 147a zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách a uveřejňovat smlouvy včetně příloh.
Obec Lipůvka ve smyslu ustanovení § 13 zákona o přezkoumání hospodaření podá ve lhůtě do
15 dnů krajskému úřadu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 16) Přezkum hospodaření Obce Lipůvka za rok 2017
Usnesení č. 18/34/2017 Zastupitelstvo obce schválilo zadání provedení přezkumu hospodaření
Obce Lipůvka za rok 2017 Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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Ad 17) Rozpočtové opatření č.2/2017
Usnesení č. 19/34/2017 Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č.2/2017 – příloha
zápisu.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 18) Kontrola faktur
Předsedkyně finančního výboru seznámila zastupitelstvo obce s proplacenými fakturami číslo
150–175.
Ad 20) Odkup pozemku p.č. 606/17
Usnesení č. 20/34/2017 Zastupitelstvo obce schválilo kupní smlouvu mezi Obcí Lipůvka a manž.
Píchovcovými na odkup pozemku p.č. 606/17 o výměře 18m2. Jedná se o pozemek pod garáží
nabyvatelů, který vznikl oddělením z pozemku p.č. 606/3, vše v k.ú. Lipůvka za cenu 14 400 Kč.
Návrh na vklad do KN zajistí nabyvatelé na vlastní náklady.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 21) Zpráva o uplatnění Územního plánu Lipůvka
Usnesení č. 21/34/2017 Zastupitelstvo obce Lipůvka revokuje usnesení č. 11/25/2016
a usnesení č. 12/25/2016 a zároveň zadá prověření zrušení dopravních a dalších neaktuálních
ploch, které na těchto plochách stanovuje současný územní plán.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č. 22/34/2017 Zastupitelstvo obce Lipůvka schvaluje Zprávu o uplatňování Územního
plánu Lipůvka s pokyny pro zpracování návrhů změn za období 12/2012–12/2016.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 19) Diskuse
– Dětské hřiště, dotace – v současnosti je zpracovávána zadávací dokumentace pro výběr
zhotovitele
– Do zpravodaje umístit upozornění – ohleduplnost k ostatním lidem, dodržování nedělního klidu
(sekačky, pily,….
– Dořešit vlastnické vztahy v rámci provedené a zkolaudované stavby II/379 Lipůvka - průtah
(na Tišnov

Zajištění manželé hledají ke koupi BYT
Tel. 720 584 911

Koupím Rodinný dům. Brno a okolí.
Tel. 720 598 284

ZŠ Lipůvka nabízí místo
vychovatelky ve školní družině
s nástupem od 1. 9. 2017.
Zájemci/zájemkyně, zašlete životopis na reditelka@zslipuvka.cz.

Zpravodaj obce Lipůvka, vydavatel: Obecní úřad Lipůvka, IČ 00280569,
adresa redakce: Lipůvka 146, www.lipuvka.eu
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Dotazník - třídění odpadu
Dobrý den,
věnujte prosím několik minut svého času k vyplnění následujícího dotazníku, který bude pro obec vodítkem jak
dál s tříděním odpadů v naší obci

A. Třídíte odpad /plast, papír, sklo, nápojové kartony, plechové obaly, BIO/?
Ano, všechny komodity
Netřídím odpad
Ano, jen některé komodity - uveďte které

B.

Jste spokojeni se zavedeným systémem třídění odpadu do sběrných nádob na veřejných stanovištích
Ano
Ne

C.

Souhlasili byste s navýšením stanovišť kontejnerů v blízkosti Vašeho domu?
Ano
Ne

D.

Měli byste zájem o přidělení samostatných nádob na tříděné složky odpadu přímo k Vašemu domu
/obdobně jako klasické popelnice / na PLAST A PAPÍR,
Ano
Ne

E. Měli byste zájem o přidělení samostatných igelitových pytlů na tříděné složky odpadu přímo do
Vašemu domu na PLAST A PAPÍR,
Ano
Ne

F. Měli byste zájem o přidělení samostatných nádob /popelnice nebo kompostéru/ k Vašemu domu na
BIO
Ano - POPELNICI
Ano - KOMPOSTÉR
Ne

Pokud v bodech D. , E. nebo F. odpovíte ANO, uveďte prosím kontakt

✂

Vaše kontaktní údaje: jméno, příjmení, adresa, e-mail, popř. tel.

Děkujeme za vyplnění dotazníku. Po jeho vypnění odstřihněte stránku a doručte prosím na obecní úřad.
Dotazník je přístupný i v elektronické verzi na webových stránkách obce a je ho možno poslat elektronicky
na e-mail: starosta@lipuvka.com
Ing. Ivo Pospíšil
starosta obce

