ZPRAVODAJ
OBEC LIPŮVKA

duben 2011

Všem občanům přejeme příjemné a klidné prožití svátků jara.

Informace starostky:

•
•
•

Děkuji panu RNDr. Jindřichu Nebojsovi za velmi zajímavou besedu s promítáním fotografií
z jeho cest, která se uskutečnila ve středu 6. 4. 2011 na sále obecního úřadu. Celá akce trvala
4 hodiny a byla rozdělena do dvou bloků. Od 16 hodin jsme se seznámili s Mali, Burkinou
Faso a Beninem a od 18 hodin jsme viděli obrázky z Galapág a Kolumbie. Někteří návštěvníci
vydrželi celé 4 hodiny, což svědčí o poutavém a zajímavém vyprávění autora.
Na žádost občanů jsem prověřila možnost umístění peněžního bankomatu v naší obci.
S umístěním není problém za situace, že bude uskutečněno minimálně 700 výběrů měsíčně. Jestliže se nedosáhne tohoto počtu, tak každý neuskutečněný výběr dotuje obec 30 Kč.
Za těchto podmínek je umístění peněžního automatu na Lipůvce nereálné.
Dne 21.5.2011 v době od 8 do 9 hodin proběhne před hasičskou zbrojnicí povinné očkování
psů proti vzteklině.

SDH Lipůvka připravuje
Sběr železného šrotu – 23. dubna 2011 od 8 hodin
Každým kilogramem železného šrotu přispíváte nejen na naši činnost, ale současně i ke
své bezpečnosti. Jestliže se rozhodnete přispět touto formou, prosíme Vás, nechystejte sběr
předem v pátek, ale až v sobotu ráno, rádi Vám pomůžeme s vynešením těžších předmětů.

Čarodějnice za školou – 30. dubna 2011 od 17 hodin
Posezení při ohni s občerstvením a hudbou pro malé i velké obyvatele nejen z Lipůvky.
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Upozornění
Při vypalování trávy dbejte na požární bezpečnost !
Zdeněk Brabec

Přijímání dětí do mateřské školy
Zápis do mateřské školy na školní rok 2011/2012 bude ve čtvrtek 28. 4. 2011 od 10 do 12
hodin a od 13 do 15 hodin. Do MŠ jsou přijímány děti od 3 do 6 let. O přijetí k předškolnímu
vzdělávání v mateřské škole rozhoduje ředitelka školy podle Školského zákona č. 561/2004 Sb.
o předškolním a jiném vzdělávání.
Rodiče si mohou Žádost o přijetí do MŠ vyzvednou v předškolním zařízení nebo stáhnout
z webových stránek MŠ (www.mslipuvka.cz).
K zápisu si přinesete Žádost o přijetí, rodný list dítěte, doklad o trvalém bydlišti a vyjádření
dětského lékaře o povinném očkování dle zákona č. 258/2000 Sb.
Mateřskou školu si můžete v době zápisu prohlédnout.
Lenka Němcová, ředitelka MŠ

Zhodnocení koštu vína na Lipůvce
Letošní ochutnávka vína se konala 2. dubna od 13.30 hodin. Pořadatelé akce již od časných
dopoledních hodin vyskladňovali a naváželi vzorky vína pro tento den.
Letos se podařilo zajistit celkem 275 vzorků vína od různých drobných vinařů ale i velkých
a známých vinařských společností. Tak, jak již se stalo tradicí, v 16 hodin přijeli chlapci z cimbálové muziky Grajcar a postarali se o moravskou atmosféru této akce po hudební stránce.

Jaká vína letos nejvíce chutnala dvoustovce návštěvníků?
Z celkového počtu 161 vzorků bílých vín podle odevzdaných anketních lístků nejvíce chutnal
Tramín červený, ročník 2010, kabinet od vinaře Dušana Grůzy z Hustopečí. Jako každoročně
se umístilo víno pana Tvarůžka z Prosiměřic a to Rulandské šedé, ročník
2009, výběr z hroznů a Sauvignon
z vinařství Lahofer Dobšice, ročník
2008 pozdní sběr. Velmi návštěvníky zaujalo víno Pálava 2009, výběr
z bobulí ze Znovínu Znojmo. Takže
z bílých vín jasně zvítězila vína sladká.
Červeného vína bylo 90 vzorků.
Nejlépe byl vyhodnocen Dornfelder
2008, pozdní sběr z Vinných sklepů
Valtice. Dále chutnaly vzorky Zweigeltrebe 2009, pozdní sběr z Patria Kobylí
a pana Tvrůžka z Prosiměřic.
Všichni milovníci vína se již těší na
příští ročník.
Za organizátory akce
Ing. Dušan Drápal
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Letní otevírací doba restaurace na sportovním areálu v Lipůvce
Pondělí až pátek od 16 do 21 hodin
Sobota a neděle od 16 do 20 hodin
Otevřeno bude také vždy při pořádání sportovního utkání nebo pronájmu sportovních
ploch.

Termínová listina
zápasů družstev tenisového oddílu ASK Lipůvka,
které budou sehrány na domácích kurtech.
30. 4. dospělí A x TJ Nové Město na Moravě
14. 5. dospělí A x Sokol Brno Žabovřesky
dospělí B x Spartak Adamov
15. 5. mladší žáci x ŽLTC ESOX
  4. 6. dospělí A x TK ČLTK Jihlava
dospělí B x TK Kunštát
19. 6. mladší žáci x Sokol Brno Žabovřesky
25. 6. dospělí B x Sokol Rudice

Sportovní prázdniny se zaměřením na výuku tenisu
Termíny: 11. 7.–15. 7. 2011, 18. 7.–22. 7. 2011, 15. 8.–19. 8. 2011, 22. 8.–26. 8. 2011
Tenisový camp je určen pro děti ve věku 6 až 15 let, které se chtějí naučit základy tenisu pod
vedením zkušených trenérů. Děti budou rozděleny do výkonnostních skupin.
Cena: 1 týden 1800 Kč pro členy klubu 1500 Kč, 2 týdny 3300 Kč pro členy klubu 2800 Kč
Program pro účastníky začíná v 8:45 hodin a končí v 15 hodin.
Oběd pro děti bude zajištěn ve sportovním areálu.
Bližší informace a přihlášky odevzdávejte u Pavla Dynáka tel.: 608 969 623, e-mail: dynak@email.cz

Začínají castingy do třetího ročníku soutěže Miss Zrcadlo
Třetí ročník regionální soutěže Miss Zrcadlo, která je určena všem mladým, krásným a zajímavým slečnám ve věku 15–20 let, pomalu klepe na dveře. Castingy se uskuteční už ve druhé
polovině dubna.
První v pátek 22. dubna od 16 hodin v Kulturním domě v Kuřimi, další přijdou na řadu na
velikonoční pondělí 25. dubna ve 14 hodin v Dělnickém domě v Blansku, v úterý 26. dubna
v 16 hodin v sokolovně v Boskovicích a ve středu 27. dubna v 16 hodin v Hotelu Morava
v Jevíčku. Semifinále se uskuteční v sobotu 30. dubna v 10 hodin v Dělnickém domě
v Blansku.
V průběhu soutěže se finalistky mohou těšit na mnoho zajímavých zážitků, soustředění,
relaxace, přednášky o zdravém životním stylu, naučí se malovat, chodit na podpatcích, pózovat
a mnoho dalších věcí. Vítězka soutěže získá řadu hodnotných cen.
Finálový večer se uskuteční v sobotu 1. října od 20 hodin v Dělnickém domě v Blansku,
hlavním hostem bude zpěvačka Tereza Kerndlová.
Pro bližší podrobnosti pište na e-mail smerda.zrcadlo@centrum.cz.
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Pokračování z lipůvské kroniky
Stará kamenná křtitelnice a zmínky o ossariu ukazují, že kostel sv. Klimenta byl
kostelem farním, samostatnou farností. Protože sousední kostely – Malhostovice,
Kuřim, Vranov, Újezd – jsou také ze 13. století, dá se počítat, že farnost svatoklimentská měla v podstatě rozsah stejný jako má dnes Lipůvka a že tedy patřily do farnosti
Lipůvka, Nuzířov, Svinošice, snad již dvůr u Lažan, možná i některá zaniklá osada jako
např. Kaménka, Srnávka. Ale první písemnou zprávu o faře a faráři máme až z počátku
16. století, před rokem 1510, kdy lipůvský farář Severin a rašovský – Rašov u Lomnice – měli nedorozumění s farářem v Doubravníku a s proboštem v Předklášteří.
Zprávu má – Wolný-Kirchliche Topographie, Brunn, I, 306 – a lze jí věřit. Wolný cituje
z olomouckého kapitulního archívu. Jde asi o rukopis formulí oficiála Řehoře Nitsche
z přelomu 15. a 16. věku.
Situace se poněkud měnila v 16. století, v době náboženského rozdělení. Tehdy
některé farnosti zanikly a jejich kostely se staly filiálními. U nás se to týká Lelekovic
a Malhostovic, Lelekovice byly připojeny k Lipůvce. Oficiálně snad až 1640, fara v Lelekovicích zanikla dříve. Lipůvskému faráři tedy přibyly Lelekovice a hospoda v poli,
dnešní Česká, kde tehdy mimo hospodu byl ještě nějaký ten domek. Malhostivice
připadly – k Lomnici, s ohledem na vrchnost.
Po třicetileté válce nebyl obsazen ani Újezd a připadl také na Lipůvku, takže se do
roku 1678, kdy byl Újezd znovu obsazen, táhla Lipůvská farnost od Lelekovic k Jenči,
za to od Nuzířova jen ke Svinošicím. Spojování farností v 17. století vyvolával jednak
nedostatek kněží, ale také nedostatek příjmů pro kněze. Vlastní nemovitý majetek byl
zčásti zcizen, mnoho selských usedlostí bylo pustých a proto desátek málo vynášel,
malá farnost kněze neuživila.
Rozdělení do farností je odrazem starých poměrů vrchnostenských a majetkových
a zdá se nám někdy podivné. Tak např. potok Lažánka dělil Lažany na část „Křižáckou“,
patřící k Újezdu, a na část boskovickou, resp. Černohorskou, která ve starší době byla
nepatrná – dvůr a hospoda – a patřila na Lipůvku. Lažánka oddělovala majetek dvou
vrchností – a proto také patří Lažany dvěma farám dodnes. Teprve v minulém století
se vyskytla snaha, aby celé Lažany patřily na Lipůvku. Lažanští o to žádali u konsistoře
roku 1870, hlavně proto, že polní cesta do Újezda je mnohem neschůdnější, zvláště
v době dešťů, než státní silnice na Lipůvku. Místodržitelství nařídilo komisi, která se
v Lažanech sešla 28. 11. 1870 za předsednictví úředníka z okresního úřadu v Bosk
vicích. Šlo o 126 obyvatel za potokem, na Lipůvské straně se uvádí 128 obyvatel, byla
tedy „lipůvská“ strana už větší než původní Lažany. Vše ale zůstalo při starém. Podobně bez úspěchu skončil i starší pokus o rozšíření Lipůvské farnosti. Všimli jsme si, že
Lelekovice byly filiálkou Lipůvky, až do roku 1784, kdy byla obnovena fara Vranov
a Lelekovice tam přefařeny, „Česká“ však byla předána Kuřimi. Vranov sám – před 1784
– patřil do Řečkovic, s Vranovem ovšem tam patřily i vesnice „vranovské“ – to jest Šebrov, Kateřina. Ze Šebrova a z Kateřiny bylo ovšem na Lipůvku blíž než do Řečkovic,
proto žádali Šebrovští a Kateřinští 1731, aby byli přefařeni na Lipůvku. Nestalo se tak,
i když Šebrov a Kateřina patřily městu Brnu jako Lipůvka – a Řečkovice byly cizopanské.
Šebrovská žádost je z 30. 6. 1731, plná moc k jednání z 23. 11. 1731.
Kristýna Hloušková
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Velikonoční dílnička v ZŠ Lipůvka dne 8. 4. 2011
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Začala fotbalová sezóna
Tradičně první víkend v dubnu začíná jarní část fotbalových soutěží okresu Blansko. Stejně tak tomu bylo i v letošním roce, kdy za krásného slunečného dne, v neděli
3. 4. 2011, začala jarní část okresního přeboru žáků a okresního přeboru 3. třídy mužů.
Dorostenci svoji soutěž rozehráli o týden později 10. 4. 2011. V prvním jarním kole
přivítali muži na svém hřišti v tradičním derby mužstvo sousedních Lažan před zraky 250
diváků. Výsledkem bojovného utkání a stálé převahy domácího mužstva, byl konečný
stav 2:0 ve prospěch domácí Lipůvky.
ASK Lipůvka – Sokol Lažany 2:0 (1:0 poločas)
sestava:
Rabušic – Jakub Kristýn, Kotásek, Kytner, Mánek – Hájek, Trubiroha, Malík,  Ráček,  
Aleš – Roffeis, Macko
náhradníci: Havlík,Sitař, Bouda, Dvořáček, Beran
branky:
9. minuta 1:0 - Macko, 86. minuta 2:0 – Bouda Tomáš
ASK Lipůvka – TJ Vilémovice 0:0
Ve druhém kole zavítali naši hráči na hřiště 4. týmu tabulky TJ Vilémovice, kde s domácím
týmem remízovali 0:0. Utkání ovlivnily povětrnostní podmínky, kdy za silného větru po celé
utkání jsme se v podstatě nedostali k naší kombinační hře. Přesto, jsme byli blíže k vítězství,
když v prvním poločase nastřílel Michal Macko tyč domácí branky po krásném samostatném
uvolnění.
Za současného stavu je mužstvo mužů na druhém místě v tabulce se ztrátou 2. bodů nad
vedoucí Skalici nad Svitavou a stejným počtem bodů jako třetí Kotvrdovice.

Dorost
Dorost zahájil jarní část překvapivým vítězstvím nad vedoucím mužstvem tabulky
Adamovem, který dosud neztratil v průběhu soutěže ani bod. Mužstvo odvedlo bojovný
výkon a přesvědčilo se, že lze hrát opravdu s každým vyrovnaný zápas.
ASK Lipůvka – Adamov 4:2 (2:1 poločas )
branky za domácí: Barták Luboš, Hochmann Tomáš 2x, Koláček Luboš
branky hosté:
Krátký O., Krátký L.

Žáci ASK Lipůvka
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Žáci
Žáci zahájili jarní část domácí prohrou s mužstvem Rudice 1:6. V dalším kole pak
prohráli na hřišti Sloupu 2:0. Přes počáteční prohry nastává zlepšení herního projevu,
které se patrně projeví v dalších zápasech, co žáky čekají. Práce trenéra Jana Zorníka
a týmu rodičů přináší zlepšení.
ASK Lipůvka – Rudice 1:6 (0:3 poločas)
Sloup – ASK Lipůvka 2:0 (1:0 poločas)

Přípravka
Zahájila svou soutěž 6. 4. 2011 a hned na svém hřišti přivítala vedoucí mužstvo Rájce
Jestřebí. Bojovným výkonem ve druhém poločase dokázala přípravka zvrátit nepříznivý
vývoj utkání a připravili vedoucí tým o 2 body, když utkání skonči remízou 2:2. Zajímavostí je, že se v sestavě objevil nově Martin Švaňhal, který se při svém prvním utkání prezentoval výborným výkonem.
ASK Lipůvka – Rájec Jestřebí 2:2 ( 0:2 poločas)
branky:  Jan Bureš, Kvido Formánek
Pro fanoušky kopané je více zajímavostí a statistik o utkáních vedeno na stránkách
www.asklipuvka.wz.cz a www.asklipuvka.cz (mládež).
za ASK Lipůvka JUDr. Vladimír Kristýn

Okamžik před vstřelením 1. branky do sítě Lažan hráčem Michalem Macko s číslem 10,
dále na snímku Jakub Kristýn s číslem 3.
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Zápis č. 6/2011
z 6. schůze zastupitelstva obce dne 21. 2. 2011
Začátek jednání: 18.00 hodin
Konec jednání: 20.30 hodin
Přítomni:

Mgr. Alena Kristýnová, Ing. Zlatuše Havlíková, Zdeněk Brabec, Ing. Ivo Pospíšil, Petr Červák,
Magda Svánovská, Ing. Dušan Drápal, Jiří Hloušek

Omluven:

Ing. Arnošt Odehnal,

Nepřítomni: Vlastimil Sehnal, Luboš Dobyšar
Ad 1)

Zapisovatelkou byla ustanovena Magda Svánovská a ověřovateli zápisu budou spolu se
starostkou obce Ing. Ivo Pospíšil a Petr Červák.
PROGRAM:
  1 – ustanovení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu
  2 – schválení programu jednání
  3 – informace starostky obce
  4 – schválení rozpočtu obce na rok 2011
  5 – smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti
  6 – smlouva o budoucí smlouvě s JMP
  7 – ZŠ Lipůvka – schválení využití zlepšeného hospodářského výsledku
  8 – smlouva o právu provést stavbu se SUS JmK
  9 – výběrové řízení na TDI
10 – žádost o stanovisko k RD na p. č. 1126/43
11 – žádost manž. Vágnerových - smlouva o právu provést stavbu
Na základě návrhu starostky obce byl program doplněn:
12 – smlouva s lesním hospodářem
13 – audit obce
14 – žádost o souhlas s vybudováním kanalizační přípojky
15 – žádost paní Málkové
16 – dohody o spolupráci Ekolamp a Elektrowin
17 – žádost f. Alionet
18 – žádost o odkup pozemků p. č. 662/83 a 662/84
Hlasování: 8 pro, 0 se zdržel, 0 proti
Program jednání byl schválen.

Ad 3)

Starostka obce informovala o auditu, který proběhne v ZŠ Lipůvka dne 28. 3. 2011.
Zastupitelstvo projednalo a vzalo na vědomí rozpočtový výhled na období 2012–2013.
Obec Svinošice předložila nabídku na uzavření smlouvy na poskytnutí jednorázového příspěvku na provoz MŠ za každé nově přijaté dítě ze Svinošic.
Zastupitelstvo obce nemá o uzavírání takovýchto smluv zájem.
Na základě žádosti Měú Blansko delegovalo zastupitelstvo obce do povodňové komise
Mgr. Alenu Kristýnkou, Ing. Dušana Drápala, Františka Kuběnu a Rostislava Kořínka.

Ad 15) Žádost paní Málkové o odkup části pozemku p. č.  77 v k. ú. Lipůvka.
Hlasování: 8 pro, 0 se zdržel, 0 proti
Usnesení č. 2/6/2011
Zastupitelstvo obce schválilo záměr obce Lipůvka odprodat část pozemku p. č. 77 v k. ú. Lipůvka.
Výměra bude upřesněna po vyhotovení geometrického plánu.
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Ad 17) F. Alionet CZ s. r. o. předložila nabídku na propojení páteřních budov v obci Lipůvka optickým
kabelem.
Hlasování: 8 pro, 0 se zdržel, 0 proti
Usnesení č. 3/6/2011
Zastupitelstvo obce souhlasí s umístěním optického kabelu f. Alionet CZ s. r. o. na sloupy veřejného
osvětlení a rozhlasu na náklady firmy s tím, že budou propojeny ZŠ, MŠ, Obú a hasičská zbrojnice
dle nabídky a MŠ a ZŠ budou osloveny s nabídkou služeb.
Ad 4)

Žádost Šachového oddílu Lipůvka o příspěvek na činnost.
Návrh 2000 Kč.
Hlasování: 8 pro, 0 se zdržel, 0 proti
Usnesení č. 4/6/2011
Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek 2000 Kč na činnost Šachového klubu Lipůvka. Bude
poskytnut proti vyúčtování.
Rozpočet obce na rok 2011.
Hlasování: 8 pro, 0 se zdržel, 0 proti
Usnesení č. 5/6/2011
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet Obce Lipůvka na rok 2011.

Ad 5)

Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti p. č. 1017/9 v k. ú. Lipůvka.
Hlasování: 8 pro, 0 se zdržel, 0 proti
Usnesení č. 6/6/2011
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy Mezi Obcí Lipůvka a ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatném převodu nemovitosti p. č. 1017/9 v k. ú. Lipůvka.

Ad 6)

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby.
Hlasování: 8 pro, 0 se zdržel, 0 proti
Usnesení č. 7/6/2011
Zastupitelstvo obce schválilo, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi Obcí Lipůvka a JMP Net, s. r. o. na p. č. 86/4 a p. č. 47
v k. ú. Lipůvka.

Ad 7)

ZŠ Lipůvka – žádost o použití zlepšeného hospodářského výsledku.
Bude rozhodnuto na příštím jednání. ZŠ vyčíslí výše ztrát z minulých let.

Ad 8)

Smlouva o právu provést stavbu se SÚS JMK.
Hlasování: 8 pro, 0 se zdržel, 0 proti
Usnesení č. 8/6/2011
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy o právu provést stavbu II/379 Lipůvka – průtah
mezi Obcí Lipůvka, jako vlastníkem pozemků a investorem stavby SÚS JMK.

Ad 9)

Podmínky pro výběrové řízení na TDI - akce Energetické úspory ZŠ Lipůvka.
Hlasování: 8 pro, 0 se zdržel, 0 proti
Usnesení č. 9/6/2011
Zastupitelstvo obce schválilo podmínky pro výběrové řízení na TDI akce Energetické úspory
ZŠ Lipůvka. Uzavírka nabídek bude 31. 3. 2011.

Ad 10) Richard Nikel, žádost o stanovisko k uvažované výstavbě RD na p. č. 1126/43.
Hlasování: 8 pro, 0 se zdržel, 0 proti
Zastupitelstvo obce nemá námitek k uvažované výstavbě RD na p. č. 1126/43.
Usnesení č. 10/6/2011
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy o právu provést stavbu zpevněné plochy sjezdu
na místní komunikaci, přípojek vody, plynu a NN na pozemku p. č. 550/1 v k. ú. Lipůvka mezi Obcí
Lipůvka a Richardem Nikelem.
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Ad 11) Manž. Vágnerovi, žádost o doplnění smlouvy o právu provést stavbu na p. č. 606/3 o kanalizační přípojku a umístění sloupu NN.
Hlasování: 8 pro, 0 se zdržel, 0 proti
Usnesení č. 11/6/2011
Zastupitelstvo obce souhlasí s doplněním smlouvy o právu provést stavbu na p. č. 606/3 ze dne
20. 1. 2011 o kanalizační přípojku a přípojku NN z nového sloupu mezi Obcí Lipůvka a manž.
Vágnerovými.
Ad 12) Vojen Rašovský – žádost o prodloužení nájemní smlouvy obecních lesů na dobu neurčitou.
Hlasování: 8 pro, 0 se zdržel, 0 proti
Usnesení č. 12/6/2011
Zastupitelstvo obce souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy mezi Obcí Lipůvka a lesním hospodářem Vojenem Rašovským na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok.
Ad 13) Přezkum hospodaření obce Lipůvka za rok 2011.
Hlasování: 8 pro, 0 se zdržel, 0 proti
Usnesení č. 1/6/2011
Zastupitelstvo obce schválilo provedení přezkumu hospodaření obce za rok 2011 Krajským
úřadem JMK.
Ad 14) Smlouva o právu provést stavbu kanalizační přípojky k domu č. p. 179.
Hlasování: 8 pro, 0 se zdržel, 0 proti
Usnesení č. 13/6/2011
Zastupitelstvo obce souhlasí uzavřením smlouvy o právu provést stavbu kanalizační přípojky
k RD č. p. 179 na pozemku p. č. 237 mezi Obcí Lipůvka a Mgr. Alenou Popelkovou.
Ad 16) Dohoda o spolupráci a zřízení místa zpětného odběru použitých světelných zdrojů z domácností.
Hlasování: 8 pro, 0 se zdržel, 0 proti
Usnesení č. 14/6/2011
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Dohody o spolupráci a zřízení místa zpětného odběru
použitých světelných zdrojů z domácností mezi Obcí Lipůvka a f. EKOLAP s. r. o.
Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení.
Hlasování: 8 pro, 0 se zdržel, 0 proti
Usnesení č. 14/6/2011
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení
mezi Obcí Lipůvka a f. ELEKTROWIN a. s.
Ad 18) Pan Jan Frieser a slečna Tereza Dostálová, žádost o odkup pozemku p. č. 662/83 a 662/84
v k. ú. Lipůvka.
Hlasování: 8 pro, 0 se zdržel, 0 proti
Usnesení č. 15/6/2011
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením kupní smlouvy mezi Obcí Lipůvka a panem Janem
Frieserem a slečnou Terezou Dostálovou na p. č. 662/83 a 662/84 v k. ú. Lipůvka za kupní cenu
2500 Kč/m2.
V rámci stavby komunikací v oblasti Horek jim bude snížen obrubník dle požadavku a odklizena
zemina uložená na těchto pozemcích.

12

Zápis č. 7/2011

ze 7. schůze zastupitelstva obce dne 29. 3. 2011
Začátek jednání: 18.00 hodin
Konec jednání: 20.30 hodin
Přítomni:

Mgr. Alena Kristýnová, Ing. Zlatuše Havlíková, Zdeněk Brabec, Ing. Ivo Pospíšil, Petr
Červák, Magda Svánovská, Ing. Dušan Drápal, Ing. Arnošt Odehnal, Jiří Hloušek

Nepřítomni: Vlastimil Sehnal, Luboš Dobyšar
Hosté:

lesní hospodář pan Rašovský, paní Hana Málková a pan Martin Hloušek

Ad 1)

Zapisovatelkou byla ustanovena Magda Svánovská a ověřovateli zápisu budou spolu se starostkou obce Ing. Arnošt Odehnal a Jiří Hloušek.
PROGRAM:
  1 – ustanovení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu
  2 – schválení programu jednání
  3 – informace starostky obce
  4 – smlouva s Janem Friserem a Terezou Dostálovou
  5 – smlouva o přeložce s E.ON Distribuce
  6 – žádost MŠ
  7 – žádost pana Václava Zorníka o pronájem pozemku p. č. 936/18
  8 – žádost paní Jaroslavy Šístkové
  9 – žádost manž. Sedláčkových
10 – žádost ZŠ Lipůvka o finanční příspěvek
11 – smlouva o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce na p. č. 662/67
12 – smlouva o spolupořadatelství div. představení
13 – žádost o vydání stanoviska k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení
          k p. č. 1126/93
14 – smlouva o sdružení zadavatelů a smlouva o spolupráci se SUS JmK
15 – vypořádání hospodářského výsledku ZŠ
16 – odkup části pozemku p. č. 77
17 – rozpočtové opatření č. 2/2011
18 – faktury Ing. Havlíková
Hlasování: 8 pro, 0 se zdržel, 0 proti
Program jednání byl schválen.

Ad 3)

Na jednání zastupitelstva obce se přišel představit lesní hospodář pan Rašovský a informoval
o své činnosti.

Ad 16) Odkup části pozemku p. č. 77. Paní Málková navrhla odkup části p. č. 77 o výměře 68 m2 – což
je výměra celého pozemku za cenu 200 Kč/m2. Paní Málková současně zažádalo o povolení
sjezdu na místní komunikaci.
Hlasování: 9 pro, 0 se zdržel, 0 proti
Usnesení č. 1/7/2011
Zastupitelstvo obce schválilo odkup pozemku p. č. 77 o výměře 68 m2 za 200 Kč/m2 v k. ú. Lipůvka.
Ve smlouvě bude kupující upozorněn na věcné břemeno kanalizace, které kupující zřídí ve prospěch vlastníka kanalizace. Náklady na převod pozemku hradí kupující.
Ke zřízení sjezdu na místní komunikaci nemá zastupitelstvo obce námitek.
Ad 13) Žádost o vyjádření ke stavbě RD manž. Hlouškových dle předloženého projektu a povolení
sjezdu na místní komunikaci.
K předložené dokumentaci pro stavební a územní rozhodnutí na stavbu RD a garáže manž.
Hlouškových a povolení sjezdu na místní komunikaci nemá zastupitelstvo obce námitek.
Smlouva o právu provést stavbu rozšíření distribuční sítě NN, plynové přípojky a sjezdu v
rámci stavby RD manž. Hlouškových na pozemku obce p. č. 892/1 v k. ú. Lipůvka.
Hlasování: 9 pro, 0 se zdržel, 0 proti
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Usnesení č. 2/7/2011
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu rozšíření distribuční sítě
NN, plynové přípojky a sjezdu v rámci stavby RD manž. Hlouškových na pozemku obce p. č. 892/1
v k. ú. Lipůvka mezi Obcí Lipůvka a manž. Hlouškovými.
Ad 3)

Proběhlo výběrové řízení na Energetické úspory ZŠ byla vybrána firma INTER- STAV BRNO,
spol. s. r. o. – smlouva o dílo.
Hlasování: 9 pro, 0 se zdržel, 0 proti
Usnesení č. 3/7/2011
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy o dílo s f. INTER-STAV BRNO, spol. s. r. o. na akci
Energetické úspory ZŠ Lipůvka.
Návrh členů komise pro otevírání obálek a hodnotící komise na výběr dodavatele TDI k akci
Energetické úspory ZŠ Lipůvka.
Hlasování: 9 pro, 0 se zdržel, 0 proti
Usnesení č. 4/7/2011
Zastupitelstvo obce schválilo složení komise pro otevírání obálek a hodnotící komise na výběr
dodavatele TDI k akci Energetické úspory ZŠ Lipůvka ve složení: Ing. Arnošt Odehnal, Jiří Hloušek
a Mgr. Alena Kristýnová.
Starostka obce informovala o jednáních ohledně výstavby kruhového objezdu a situace
kolem R43.
Pozemky pod cyklostezkou – odkoupit od jednotlivých majitelů za cenu 350 Kč/m2, jedná se
celkem o 24 m2.
Hlasování: 9 pro, 0 se zdržel, 0 proti
Usnesení č. 11/7/2011
Zastupitelstvo obce schválilo odkup pozemků pod cyklostezkou od jednotlivých majitelů za cenu
350 Kč/m2.

Ad 4)

Pan Jan Frieser a sl. Tereza Dostálová předložily návrhy kupní smlouvy na odkup pozemku p.
č. 662/83 a 662/84 a smlouvy o úschově, kdy kupní cena bude Obci Lipůvka převedena po
převodu nemovitostí a uhrazení daně z převodu nemovitostí.
Hlasování: 9 pro, 0 se zdržel, 0 proti
Usnesení č. 12/7/2011
Zastupitelstvo obce schválilo kupní smlouvu na odkup pozemků p. č. 662/83 a 662/84 a smlouvu
o úschově.

Ad 6)

MŠ Lipůvka – návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku.
Hlasování: 9 pro, 0 se zdržel, 0 proti
Usnesení č. 13/7/2011
Zastupitelstvo obce schválilo použití zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2010 ve výši
3306,76 Kč, jako příděl do rezervního fondu.
MŠ Lipůvka – žádost o přidělení finančních prostředků na provoz.
Hlasování: 9 pro, 0 se zdržel, 0 proti
Usnesení č. 14/7/2011
Zastupitelstvo obce schválilo převedení částky 155 000 Kč na provoz MŠ Lipůvka.

Ad 7)

Žádost Václava Zorníka na pronájem části pozemku p. č. 936/18 o výměře 300 m2.
Hlasování: 9 pro, 0 se zdržel, 0 proti
Usnesení č. 15/7/2011
Zastupitelstvo obce schválilo záměr pronajmout část pozemku p. č. 936/18 o výměře 300 m2 za
cenu 2 Kč/m2.
Paní Šístková – žádost o vyjádření k oplocení pozemku –  zahrady.
Hlasování: 9 pro, 0 se zdržel, 0 proti
Usnesení č. 16/7/2011
Zastupitelstvo obce schválilo vydání souhlasného stanoviska k záměru oplocení zahrady dle
předložené dokumentace s tím, že bude zachována prostorová rezerva 7m od opěrných zdí.

Ad 8)
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Ad 9)

Žádost manž. Sedláčkových – umístění inž. sítí a sjezdu na pozemku obce.
Souhlasu obce bude udělen po vyřešení vlastnických vztahů uvedené místní komunikace a
navrhuje žadatelům odkup jejich pozemku p. č. 820/4 o výměře 38m2 za cenu 350 Kč/m2.
Hlasování: 9 pro, 0 se zdržel, 0 proti
Usnesení č. 5/7/2011
Zastupitelstvo obce schválilo záměr odkoupit pozemek p. č. 820/4 o výměře 38 m2 za cenu 350
Kč/m2 od manž. Sedláčkových, po vyřešení vlastnických vztahů místní komunikace udělí zastupitelstvo obce svůj souhlas s umístěním inž. sítí a sjezdu na obecním pozemku.

Ad 5)

Smlouva o přeložce skříní NN s E.ON Distribuce, a. s.
Hlasování: 9 pro, 0 se zdržel, 0 proti
Usnesení č. 17/7/2011
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy s E.ON Distribuce a. s. o provedení přeložky 5 skříní
NN v lokalitě Horky.

Ad 10) Žádost o finanční příspěvek na velikonoční dílničku – byl již poskytnut sponzorský dar ve výši
6000 Kč, nebude projednáváno.
Ad 11) Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene na p. č. 662/67 mezi Obcí Lipůvka a E.ON Distribuce, a. s.
Hlasování: 9 pro, 0 se zdržel, 0 proti
Usnesení č. 6/7/2011
Zastupitelstvo obce schválilo, uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Obcí Lipůvka a
E.ON Distribuce, a. s. na p. č. 662/67 v k. ú. Lipůvka.
Ad 7)

Smlouva o spolupořadatelství divadelního představení dne 16. 4. 2011.
Hlasování: 9 pro, 0 se zdržel, 0 proti
Usnesení č. 7/7/2011
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy o spolupořadatelství s TJ Sokol Boskovice – Ochotnické divadlo na divadelní představení dne 16. 4. 2011.

Ad 14) Smlouva o spolupráci se SUS JmK a smlouva o sdružení zadavatelů.
Hlasování: 9 pro, 0 se zdržel, 0 proti
Usnesení č. 8/7/2011
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smluv mezi Obcí Lipůvka a SUS JmK o spolupráci a o
sdružení zadavatelů.
Ad 15) ZŠ Lipůvka – žádost o použití zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2010 na pokrytí
ztrát z minulých let.
Hlasování: 9 pro, 0 se zdržel, 0 proti
Usnesení č. 9/7/2011
Zastupitelstvo obce schválilo použití zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2010 na pokrytí
ztrát z minulých let.
Ad 17) Návrh rozpočtového opatření č. 2/2011.
Hlasování: 9 pro, 0 se zdržel, 0 proti
Usnesení č. 10/7/2011
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 2/2011.
Ad 18) Ing. Havlíková informovala zastupitelstvo obce o proplacených fakturách č. 40–65.
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Ceník tisku, kopírování a laminátování
Černobílý tisk a kopírování
		
Počet kusů: 1–49
50–299
300 a více

A4
1,50
1,40
1,–

A3
3,–
2,80
2,–

Barevný tisk a kopírování
		
Počet kusů: 1–49
50–299
300 a více

A4
9,–
7,–
6,–

A3
18,–
14,–
12,–

Ceny platí i pro oboustranné kopírování.

Laminátování
Počet kusů:

1–5
6 a více

A4
17,–
15,–
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