ZPRAVODAJ
OBEC LIPŮVKA

únor
2018

Záznam z jednání o dopravní situaci obce Lipůvka
ze dne 30. 1. 2018
Místo jednání: Zasedací místnost obecního úřadu
Obec svolala jednání ohledně neutěšené a stále se zhoršující dopravní situace v obci
Lipůvka na silnici I/43 a II/379.
Účel jednání a popis situace:
V platném Územním plánu obce a v Územně analytických podkladech není plánován
obchvat obce Lipůvka – silnice I/43, Již dlouhodobě jsou zpracovávány různé studie, ale bez
hmatatelného výsledku a bez jakéhokoli časového horizontu na komplexní řešení dopravní situace na sever od Brna a silnici I/43.
Silnice I/43 protíná obec Lipůvku a rozděluje ji na dvě části. V každé části se nachází objekty,
které jsou denně využívány občany a dochází k jejich přesunu přes velmi frekventovanou komunikaci I/43. Ve východní části se nachází obchodní centrum, základní škola, ordinace dětského
lékaře, pošta a obecní úřad, v západní části se nachází mateřská škola, kostel, hřbitov a ordinace
praktického lékaře. Tento stav je velice kolizní a na přechodech pro chodce dochází velmi často
k incidentům s projíždějícími vozidly, které bohužel končí i zraněními. Nejohroženější skupinou
jsou chodci v seniorském věku a děti školou povinné, kteří ale sami osově nemají alternativní
možnost spojení s druhou částí obce jak přechodem přes R43 na dvou značených přechodech.
Obec Lipůvka opakovaně poukazuje na tuto velmi špatnou situaci, která se rok od roku zhoršuje. Jednání bylo svoláno za účelem nalezení řešení, které by vyřešilo ochranu chodců a zdraví
našich občanů, společně se správcem komunikace a dotčenými orgány.
Závěry jednání
Zástupci obce navrhují řešení instalací světelné signalizace a zajištění řízeného přechodu pro
chodce v místě „U Formanky“. Jedná se o nejvíce frekventovaný přechod v obci.
Zástupce Ředitelství silnic a dálnic ČR přislíbil, že bude v měsíci únoru 2018 zadána studie,
která posoudí dvě varianty. Jednak samotné osazení řízeného samostatného světelného
přechodu proti variantě zřízení světelné křižovatky, která bude řídit veškerou dopravu na ní.
Výsledky studie by byly známy v měsíci květnu, kdy by se zúčastnění sešli na dalším jednání,
ze kterého by vzešlo všemi akceptovatelné řešení a bylo by zadáno zpracování projektové
dokumentace.
Zástupce krajské policie ČR nevyloučil obě prověřované varianty, se svými závěry a stanovisky
počká na výsledky studie. Konstatoval, že zdraví a bezpečnost nejohroženějších účastníků
dopravy nemůžeme opomíjet.
V případě varianty světelného přechodu byl dále diskutován návrh, který by dopravně
upravoval stav křižovatky. Navrhuje se, aby součástí úprav křižovatky silnic I/43 a II/379 bylo
i umístění hrazení, které by zabránilo podjíždění vozidel odbočujících na Tišnov, ze směru od
Brna. Tím by bylo fyzicky zabráněno ohrožování zdraví chodců na přechodu. Po zhodnocení
tohoto opatření, by se případně přistoupilo k trvalejší úpravě.
Obec děkuje zúčastněným za přístup a pochopení, a věří v brzké zlepšení situace v obci.
Ivo Pospíšil – starosta obce
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Místní poplatky v roce 2018
V roce 2018 se na pokladně Obecního úřadu Lipůvka vybírají v úřední dny
(pondělí a středa v době 8.00–11.30 a 12.30–17.00 hodin) tyto místní poplatky:

Poplatek ze psů
dle vyhlášky obce č.3/2010, ve znění vyhlášky obce č. 2/2016
200 Kč/pes
Poplatek je splatný nejpozději do 30. 6. 2018.
U nového poplatku je nutno vyplnit přihlášku k místnímu poplatku za psa,
která je na stránkách obce.

Poplatek za odpady
pro fyzickou osobu dle čl. 2 vyhlášky obce č. 3/2015, ve znění vyhlášky obce č. 1/2016
550 Kč/osoba
Poplatek je splatný nejpozději do 30. 6. 2018.
Poplatky je možno uhradit i převodem na účet obce
č. účtu 1361457369/0800
Variabilní symbol – uveďte číslo domu
(v případě bytových domů uveďte za číslo domu číslo bytu)
Specifický symbol – 1341 ( u poplatku za psa)
1340 ( u poplatku za odpady)
Pytle na tříděný odpad je možné vyzvednout ve sběrném dvoře nebo v kanceláři OÚ.

Výsledky 2. kola volby prezidenta republiky
v obci Lipůvka
Počet voličů zapsaných do stálého a zvláštního seznamu .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1038
Počet vydaných úředních obálek   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .772
Počet odevzdaných úředních obálek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .772
Počet platných hlasů  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .772

Hlasy pro kandidáty
7. Miloš Zeman  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 377
9. Jiří Drahoš  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 395
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Návštěva Olympijského festivalu
V úterý 13. 2. 2018 jsme se žáky naší školy navštívili Olympijský festival v Brně, konaný při
příležitosti ZOH v PyeongChangu. Celý den jsme se střídali na různých sportovních stanovištích
a mohli si vyzkoušet známé i méně známé sporty s profesionály a trenéry jako např. krasobruslení, rychlobruslení, curling, snowboard, běžeckou stopu, skokanský můstek, biatlon, orientační
běh, turistický minizávod, šipky atd. V průběhu dne měli žáci k dispozici teplý čaj a malé občerstvení a někteří si za své výkony odnesli věcné ceny (čepici Raškovku, rukavice, medaile..).
Na závěr sportovního dne jsme se přes kameru pozdravili s Olympijským festivalem v Ostravě
a společně si skočili telemark společně s Šárkou Kašpárkovou na pódiu. Sportovní den jsme si
všichni velmi užili!
Mgr. Daniela Kašpárková
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Knihovna Lipůvka informuje
Zveme čtenáře bez rozdílu věku vždy v pondělí od 17 do 20 hodin do knihovny
v I. patře OÚ Lipůvka. Můžete vybírat z nabídky našich knih i z pravidelně obměňovaného
výpůjčního fondu. Nové registrace zdarma.
V loňském roce jsme pro vás zakoupili tyto knihy:
Beletrie:
Dívka v ledu, R.Bryndza
Lovec králíků, L. Kepler
Krásné zelené oči, A. Lustig
Kamarádi, A. Lustig
Poslední, A. Oliva
Prokletí brněnských řeholníků, V. Vondruška
Letopisy královské komory. XI, Dobronínské morytáty, V. Vondruška
Misterioso, A. Dahl
Inferno, J. Brown
Jan Masaryk – pravdivý příběh, P. Kosatík
Druhý břeh, H. M. Körnerová
Vyhnání Gerty Schnirch, K. Tučková
S elegancí ježka Brno, M. Barberry
Trojhra, B. Hošková
Ztracený slib, K. Morton
Osm, R. Třeštíková
Zlodějka knih, M. Zusak
Okamžiky štěstí, P. Hartl
Hrady, zámky, tvrze : a další turistické zajímavosti. Díl IV. Jižní Morava 2
Pro děti:
Psí poslání, B. Cameron
Fantastická zvířata a kde je najít, J.K. Rowlingová
Komisař Vrťapka: sebrané spisy 1, P. Etrychová
Komisař Vrťapka: sebrané spisy 2, P. Etrychová
Komisař Vrťapka: sebrané spisy 3, P. Etrychová
Dědečku, ještě vyprávěj
Etiketa a etika pro předškoláky, L. Špaček
Uf, oni přistáli, Z. Pospíšilová
100 přání Brno, E. Bertelegni
Umím dobře číst, pracovní sešit pro genetickou metodu
Mgr. Markéta Skovajsová

MC Paleček
hledá prostory k pronájmu pro dětskou skupinu (miniškolku) pro maximálně12 dětí
na Lipůvce nebo okolí.
Hlavní místnost cca 50 m2, kuchyňka, WC, šatna.
Kontakt: palecek.lipuvka@email.cz, tel.: 739 288 168.
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Zpráva o činnosti SDH Lipůvka za rok 2017
V průběhu loňského roku jsme se podíleli na organizaci mnoha akcí pro občany i naše
nejmenší.
Únor byl spojen s Ostatkovou zábavou, na kterou přišlo spousta masek a celý večer jsme se
dobře bavili.
V měsíci dubnu jsme provedli sběr železného šrotu v Lipůvce a ve Svinošicích a i když výdělek se
začíná rovnat pár stokorunám, bereme to jako službu občanům.
Poslední den v dubnu patří pálení čarodějnic. Akci děláme na hřišti za školou, pro děti připravíme
pár soutěží, pak si opečou párek a k dobré náladě hraje skupina Kladivo.
Poslední víkend v květnu absolvovali hasiči každoroční fyzickou přípravu, tentokrát ve formě
cyklovýletu po rovinatém Znojemsku,(kde akorát Dyje udělala drážku),kterého se zúčastnilo
15 členů.
V červnu se družstvo našich malých hasičů vydalo na čtyřdenní soustředění na Mitrov.
V srpnu proběhlo svěcení nové cisterny Tatra Force a otevření zrekonstruované klubovny.
Listopad je spojen s pořádáním hodů. Tato akce je organizována především stárky. Hasiči
pomůžou s postavením máje, pořádají hodovou zábavu a v neděli napomáhají při tanečcích
dětí a stárků na parkovišti.
Již je tradicí, že začátek prosince je spojen s Mikulášskou nadílkou na parkovišti, kde ve spolupráci s Policií ČR zajišťujeme bezpečnost všech přítomných.
Při těchto akcích bylo odpracováno členy SDH mnoho brigádnických hodin, za což patří všem,
co přiložili ruku k dílu velký dík. Ke konci roku měl náš sbor 89 členů.
Výjezdová jednotka se za loňský rok zúčastnila 16 zásahů.
Robert Tesař, starosta SDH

Šachový klub Lipůvka hraje krajský přebor
V loňské sezóně 2016/17 se nám, lipůvským šachistům, výborně dařilo. V okresním přeboru
jsme vyhráli 5 ze 7 zápasů, jednou remízovali a zápas jsme ztratili pouze s vítězem okresního
přeboru - oddílem Adamova. Díky tomuto vynikajícímu výsledku jsme letos postoupili do
krajského přeboru KPIIA, což považujeme za velký úspěch, neboť krajský přebor hrála Lipůvka
naposledy před cca 20 lety.
Náš oddíl tvoří 11 aktivních šachistů
+ 4 hostující hráči. Proto jsme postavili
ještě druhý tým ŠK Lipůvka B, který hraje
okresní soutěž, aby všichni hráči mohli
hrát a trénovat. Pravidelné tréninky vede
Ladislav Poláček každý pátek od 17.00
v zasedačce obecního úřadu. Tímto
vítáme všechny, kdo si rádi zahrají šachy,
aby se přidali. “Neoficiální tréninky
a šachové exhibice” pak můžete nahodile
zhlédnout v místních restauracích Lipka
a U Zity.
Tomáš Kaderka,
kapitán šachové klubu ŠK Lipůvka
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Zastupitelé Lipůvky Vás zvou na

Obecní ples

3. 3. 2016 ve 20.00
zahraje skupina Nota Bene
vstupné 150 Kč
•

Občerstvení zajištěno, bohatá tombola

•

Každý platící návštěvník obdrží skleničku na drink

• Taneční vystoupení žáků místní školy

Předprodej vstupenek zahájen
26. 2. 2018 ve stánku Blankyt

Beseda s ochutnávkou
farmářské a BIO potraviny

Pořádá MC Paleček Lipůvka
27. 2. 11:00
Zasedací sál OÚ Lipůvka

Zajímá Vás jaký je rozdíl mezi farmářskými, BIO a konvenčními potravinami, jak se vyrábí, jaká jsou úskalí tohoto
trhu nebo na co si dát pozor při jejich nákupu? Pak si přijďte popovídat a hlavně ochutnat!
Besedu povede Irena Šneková, která již pátým
rokem provozuje na jižní Moravě e-shop s lokálními
a farmářskými potravinami www.farmbox.cz. Za tu
dobu slyšela a zažila spoustu příběhů zdravých i
nezdravých potravin, o které by se s Vámi ráda
podělila. A to i proto, že sama má malého
chlapečka a uvědomuje si tak, jak je důležité,
položit základy správného stravování už v útlém
věku.

Cena: 40,-
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Zápis č. 40/2018
ze 40. zasedání Zastupitelstva obce Lipůvka ze dne 30. 1. 2018
Místo jednání:

Zasedací místnost obecního úřadu

Začátek jednání: 18.00 hodin
Konec jednání:

hodin

Přítomni:

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

Neomluven:

Petr Málek,

Veřejnost:

Mgr. Richard Nikel

Program jednání:
1. Ustanovení zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Informace starosty obce
4. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s. – p.č. 1078/25
5. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s. – p.č. 892/1
6. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s. – p.č. 662/1,
1097/1, 662/31, 662/13
7. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s. – p.č. 662/31,
820/1, 662/13, 662/1 a 1097/1
8. Návrh smlouvy o zřízení služebnosti stezky a cesty s pí Vlachovou na p.č. 582
9. Žádost o vyjádření – RD – přístavby, nástavba, st. úpravy – Lipůvka 95
10. Návrh kupní smlouvy na odprodej pozemku p.č. 1126/59
11. Žádost o odprodej části pozemku p.č. 1126/68
12. Fridex s.r.o. - Návrh smlouvy o dodávkách kuchyňského oleje a tuku
13. Kontrola faktur
14. Diskuze
Na návrh starosty byl program doplněn:
15. Pronájem nebytových prostor - ordinace dětské lékařky
16. Žádost ZŠ Lipůvka o finanční příspěvek na jarní dílničku
17. TOMIVO s.r.o. – žádost o uhrazení spotřebované vody a řešení vytápění objektu
18. Žádost o odprodej části pozemku p.č. 662/13 o výměře cca 20 m2 pod trafostanicí
19. Návrh smlouvy na projektovou přípravu „Předprostory před ZŠ“
20. Návrh kupní smlouvy o prodeji části parcely p.č. 1105/4
Na návrh Libora Skácela byl program doplněn:
21. Dopravní řešení a dopravní značení v obci Lipůvka na místních komunikacích
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 Hodaně a Ing. Pavla Simona
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
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Ad 3)

Informace starosty
– Před zahájením ZO proběhlo místní šetření v prostorách zeleniny, kde stávající nájemce provedl
stavební úpravy a žádá po obci jejich úhradu z důvodu zhodnocení nemovitosti ve vlastnictví
obce. Na základě předložených dokladů bude vyzván znalec, aby posoudil výši vynaložených
prostředků
– Oprava hřbitovní zdi – u firmy IKIS bude objednáno výběrové řízení na zhotovitele stavby
– Z důvodu končícího šestiletého období výkonu práce na pracovním místě školského zařízení MŠ
Lipůvka zastupitelstvo pověřuje starostu obce jako zřizovatele k vyhlášení výběrového řízení na
místo ředitelky Mateřské školy Lipůvka
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 1 se zdržel
– Obec Lipůvka poskytne finanční dar ve výši 10 000 Kč na pořízení BABY BOXU v Blansku
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
– Bylo provedeno posouzení objektů ve vlastnictví obce z hlediska Energetické náročnosti (PENB)
– Dne 30.1.2018 se uskutečnilo na výzvu obce jednání ohledně dopravní situace v obci Lipůvka,
převážně na stále se zhoršující situaci na I/43. ŘSD přislíbilo objednání studie na prověření možnosti světelného řízení přechodu pro chodce nebo celé křižovatky u Formanky. Termín studie do
05/2018
– Obec obdržela žádosti od okolních obcí na zřízení a vyhlášení školského obvodu
– Vzhledem k výskytu kůrovce bude zahájena likvidace v obecních lesích. Těžbu bude zajišťovat
OLH.
– Zastupitelstvo obce schválilo nový ceník dřevní hmoty pro rok 2018, který bude vyvěšen na
webových stránkách obce
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
– Základní škola Lipůvka projednává zařazení investičního záměru “Odborné učebny ZŠ Lipůvka“
do investičních priorit Strategického rámce MAP ORP Blansko. Zřizovatel Obec Lipůvka souhlasí
se zněním memoranda MAP rozvoje vzdělávání a se zařazením IZ do investičních priorit a přistupuje k memorandu o vzájemné spolupráci
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 4) E.ON Distibuce předložila návrh smlouvy na zřízení věcného břemene
Usnesení č. 1/40/2018 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu s E.ON Distribuce, a.s. o zřízení
věcného břemene na pozemku Obce Lipůvka p.č. 1078/25.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 5) E.ON Distibuce předložila návrh smlouvy na zřízení věcného břemene
Usnesení č. 2/40/2018 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu s E.ON Distribuce, a.s. o zřízení věcného břemene na pozemku Obce Lipůvka p.č. 892/1.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 6) E.ON Distibuce předložila návrh smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene
Usnesení č. 3/40/2018 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o smlouvě budoucí s E.ON Distribuce, a.s. o zřízení věcného břemene na pozemcích Obce Lipůvka p.č. 662/1, 1097/1, 662/31,
662/13.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 7) E.ON Distibuce předložila návrh smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene
Usnesení č. 4/40/2018 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o smlouvě budoucí s E.ON Distribuce, a.s. o zřízení věcného břemene na pozemcích Obce Lipůvka p.č. 662/31, 820/1, 662/13,
662/1, 1097/1
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 8) Návrh smlouvy na zřízení služebnosti
Usnesení č. 5/40/2018 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o zřízení služebnosti – stezky
a cesty na p.č. 582 s paní Vlachovou. Náklady spojené se zápisem do KN hradí vlastník panujícího pozemku.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
ad 9) Žádost o vyjádření – RD – přístavba, nástavba, st. úpravy – Lipůvka 95
Zastupitelstvo obce nemá k předložené dokumentaci námitek.
Ad 10) Žádost o odprodej pozemku p.č. 1126/59
Na základě předchozího stanoviska zastupitelstva obce byl vyvěšen záměr odprodeje pozemku
p.č.1126/59. Kupní cena bude stanovena znaleckým posudkem, který předloží žadatel.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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Ad 11) Žádost o odprodej části pozemku p.č. 1126/68
Zastupitelstvo obce souhlasí se zveřejněním záměru obce odprodat část pozemku p.č. 1126/68.
Hlasování: 0 pro, 7 proti, 3 se zdržel
Ad 12) Fritex s.r.o. – návrh smlouvy o dodávkách kuchyňského oleje a tuku
Usnesení č. 6/40/2018 zastupitelstvo obce schválilo smlouvu s f. Fritex s.r.o. IČ 29298555 na
dodávku kuchyňského oleje a tuku
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 13) Předsedkyně finančního výboru seznámila zastupitelstvo obce s proplacenými fakturami č. 393
až 442 a 1 až 23.
Ad 15) Pronájem prostor sloužících k podnikání v budově č.p.146 – nynější ordinace dětské lékařky
Byl vyvěšen záměr obce na pronájem výše uvedených prostor s výzvou k podání nabídek na
pronájem výše uvedených prostor. MUDr. Jarošové končí smlouva o nájmu k 31.1.2018. S předpokládaným nájemcem bude jednáno o uzavření nájemní smlouvy a podmínkách nájmu.
Ad 16) Žádost o příspěvek na jarní dílničku
Usnesení č. 7/40/2018 zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí daru ZŠ Lipůvka ve výši 25 000 Kč
na pořádání jarní dílničky.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 17) TOMIVO s.r.o. - žádost o uhrazení spotřebované vody a o vyřešení vytápění objektu
Firmě TOMIVO s.r.o. bude předložen stav vodoměru v prostorách zeleniny a firma připraví vyúčtování vodného a stočného. Ohledně vytápění objektu nebude obec řešit změnu vytápění, které si
řeší nájemce vlastními prostředky. Obec Lipůvka nechá zpracovat technické posouzení stavu tepelných izolací a následně bude projednán návrh řešení, který bude s nájemcem projednán.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 18) Žádost o odprodej části pozemku p.č. 662/13
Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem odprodeje části pozemku p.č. 662/13 o výměře cca
20 m2 – jedná se o pozemek pod trafostanicí, záměr bude vyvěšen na úřední desce.
Ad 19) Výběr projektanta a návrh smlouvy na projektovou přípravu stavby Předprostory ZŠ“
Usnesení č. 8/40/2018 zastupitelstvo obce schválilo za nejvýhodnější nabídku firmy PAM ARCH
s.r.o. a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s vítěznou firmou
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 20) Návrh kupní smlouvy o prodeji části parcely p.č. 1105/4
Zastupitelstvo obce projednávalo uzavření kupní smlouvy o prodeji nemovitosti mezi panem Liborem Příborským a Obcí Lipůvka na odkup části pozemku p.č. 1105/4 o výměře 228 m2. Na výši ceny
bude předložen Znalecký posudek. Kupní smlouva bude projednána na příštím zastupitelstvu.
Ad 21) Dopravní řešení a dopravní značení v obci Lipůvka na místních komunikacích
Zastupitelstvo obce projednalo návrhy pana Libora Skácela, který zpracovává pasport stávajícího dopravního značení včetně návrhu změny celkového dopravního řešení na komunikacích ve
vlastnictví Obce Lipůvka a nového návrhu změny dopravního značení.
Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem řešení „Zóny 30“ namísto obytné zóny a dalších návrhů,
které budou vést ke zvýšení bezpečnosti na obecních komunikacích a pověřuje pana Libora Skácela k projednání záměrů s Policií ČR a odborem dopravy na MěÚ v Blansku.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 14) Diskuze
– Doručování balíků doručovatelkami Pošty s.p. není v lokalitě obce Lipůvky prováděno. Občané
si musí balíky vyzvedávat v posledních měsících osobně na Poště PARTNER. Pošta tak neplní
„doručování do ruky“. Obec bude požadovat od Pošty s.p. vysvětlení a nápravu.
– Obecní ples se bude konat 3. 3. 2018 – byly projednány organizační záležitosti
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4. 3. 2018

Čeká Vás zábavný program plný soutěží, písniček a možná
přijde i kouzelník.
Součástí karnevalu bude tradičně i dětská tombola.

OD14:00 V SÁLE OBECNÍHO ÚŘADU LIPŮVKA

KTERÝ SE USKUTEČNÍ

VODNICKÝ KARNEVAL

ŠD a ZŠ LIPŮVKA VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA

Pro prodej zboží je
potřeba se zaregistrovat na
bazareklipuvka@seznam.cz

příjem zboží 14.3. 17.30 - 19. hod
prodej zboží 15.3. 17.30 - 19. hod
v sále Obecního úřadu Lipůvka

v Lipůvce

JARNÍ bazárek

dětský

