ZPRAVODAJ
OBEC LIPŮVKA

březen 2018

Veselé Velikonoce přejí zastupitelé.
Program velikonočních bohoslužeb
Zelený čtvrtek
Velký pátek
Vigilie vzkříšení
Velikonoční neděle
Velikonoční pondělí

29. 3.
30. 3.
31. 3.
1. 4.
2. 4.

v 18.30 hodin
v 18.30 hodin
ve 20.00 hodin
v 10.00 hodin
v 10.00 hodin

Vážení občané, v sobotu 7. 4. proběhne sběr železného šrotu,
který uložte prosím před své domy až ráno v den svozu. Děkujeme.

Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2018/2019
Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás i Vaše dítě pozvat k ZÁPISU do 1. ročníku k plnění povinné školní
docházky, který se bude konat ve čtvrtek 26. dubna 2018 od 14.00 do 17.00 hodin v budově
školy Lipůvka, v 1. poschodí ve třídách 1. stupně.
Zapsány budou děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012, tedy děti, které do 31. 8. 2018
dosáhnou věku 6 let a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2017 povolen odklad školní
docházky o jeden rok.
Pro urychlení zápisu je možno si na webových stránkách školy (www.zslipuvka.cz) stáhnout potřebné tiskopisy a také využít systému elektronické rezervace, která bude spuštěna od
19. 3. a ukončena 19. 4. 2018.
Do prvního ročníku lze zaspat i mladší děti narozené v období od 1. 9. 2012 do 30. 6. 2013,
jsou-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé. Zákonní zástupci však musí k žádosti doložit doporučení příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC), u dětí narozených od ledna do
konce června navíc ještě doporučení odborného lékaře.
V případě, že budete žádat o odklad plnění povinné školní docházky, musíte svoji žádost podat v termínu od 1. dubna 2018 do 30. dubna 2018 (konkrétně v den zápisu 26. dubna 2018).
Součástí žádosti musí být doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení
a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Zajistěte si tyto dokumenty včas, abyste je
mohli předložit spolu s žádostí.
Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě
dovrší osmý rok věku.
Jestliže byl dítěti v loňském roce povolen odklad povinné školní docházky, není automaticky
přijato k plnění povinné školní docházky ve školním roce 2018/2019. Zákonný zástupce dítěte musí opět požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky od aktuálního školního roku.
Doporučujeme však, abyste se i s dítětem k zápisu osobně dostavili.
Bližší informace na www.zslipuvka.cz. pod odkazem Zápis do 1. ročníku.
Pokud by bylo Vaše dítě v den zápisu nemocné, zákonný zástupce zkontaktuje školu
na tel. 516 431 537 a přijde k zápisu v náhradním termínu – 30. 4. 2018 ve 13.00 hodin.
Těšíme se na Vašeho předškoláčka a na Vás.

2

Poděkování Lipůvce
Vážení občané obce Lipůvka, jsem velice ráda, že se nám společnými silami podařilo získat pod
Peticí na podporu přípravy a realizace dálnice D43 (Brno–Moravská Třebová) a Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje více než 17 000 podpisů. Předala jsem 15. února 2018 podpisové archy
Petice za D43 do rukou předsedy Senátu Milana Štěcha s celkem 17 034 občanů okresu Blansko, ale i
města Brna a dalších obcí nejen Jihomoravského kraje a kraje Pardubického. Chtěla bych Vám vyjádřit poděkování za Vaši spolupráci, ochotu a čas, který jste této aktivitě věnovali společně se mnou.
Vaše podpora mně dodává energii pokračovat ve snaze o urychlení přípravy a realizace D43.
S díky Vaše senátorka, Jaromíra Vítková

Petice na podporu přípravy a realizace dálnice D43
Dne 13. 3. 2018 jsem se za naši obec zúčastnil veřejného slyšení k „Petici na podporu přípravy
a realizace dálnice D43 (Brno –Moravská Třebová) a Zásad územního rozvoje Jihomoravského
kraje“ konaného na půdě Senátu Parlamentu České republiky. Za předkladatele petice vystoupila paní senátorka Ing. Jaromíra Vítková, a objasnila nám známý současný stav. Poté se k němu
a k budoucím krokům vyjádřili zástupci Ministerstva Dopravy ČR, ŘSD ČR, Ministerstva pro místní rozvoj, Jihomoravského Kraje a města Brna. Podotýkám, že předmětem petice není stanovení trasy, vlivu na životní prostředí ani žádné jiné konkrétní údaje ale snaha o nalezení řešení
a urychlení prací vedoucích k faktické výstavbě.
D43 či R43 se podařilo udržet v strategických plánech Ministerstva Dopravy, ačkoliv se jedná
o jednu z nejméně připravených rychlostních staveb v ČR. Důvody znáte, a tím je neexistence
konsenzu nad trasováním jižní části komunikace od Bořitova po D1, která by byla zanesena
v územním plánu kraje. Do konce roku 2018 by měla být hotova analýza 15 variant řešení a na
jejím základě projednán územní plán Kraje i města Brna. MD ČR uvažuje s tím, že dojde k rozdělení projednávání trasy na dvě části, severní od Bořitova k R35, pro kterou existuje jen jedna
trasa a na problematickou jižní část, která se týká i naší obce. Pokud vše půjde dobře, tedy nenastanou další kola soudních sporů, třeba už nyní nad schválenými zásadami rozvoje JMK, mohlo
by se po roce 2022 začít stavět od severu. Tento termín ale nepovažoval zástupce MD za reálný.
V současné době budou probíhat přípravné práce na úpravách I/43 zvaných „Zkapacitnění I/43“, které v sobě nesou kromě úprav u Bořitova i mimoúrovňová křížení u Kuřimi. Jimi se
ale petice nezabývá, byli jsme jen seznámeni, že se na nich pracuje. Tento stav nám byl znám,
zúčastnili jsme se s panem starostou Pospíšilem již v loni jednání na JMK ohledně zjišťovacího
řízení ke křižovatce u Kuřimi.
Vystoupil jsem během diskuze s příspěvkem, ve kterém jsem shrnul situaci naší směrově rozdělené obce, trpící současným neřešitelným stavem. Zdůraznil jsem problematické překonávání
I/43 v obci zejména seniory a dětmi. Upozornil jsem na kritické místo napojení silnice z Tišnova
v místě přechodu, na vážné následky, které mají střety aut s chodci, na souvislé ranní kolony do
Brna a odpolední druhým směrem, na neochotu pouštět chodce na přechodu u úřadu. Vyzval
jsem zúčastněné ke snaze nalézt řešení a nikoliv důvodů proč to nejde či jiných obstrukcí.
Kromě mě se diskuze účastnili starostové či zástupci Kuřimi, Drásova, Boskovic, Letovic,
Bosonoh a také aktivisté podporující tu či onu trasu. Všichni se shodli na tom, že je komunikace
potřeba. Někteří ji ale připustí jen u sousedů či za kopcem bez ohledu na výsledek studie.
Jaký z toho vidím obecný závěr? Je dobře, že paní senátorka stále na problém D43 upozorňuje, je tak více na očích orgánům státní správy a patří jí za to dík. Podle mne se ale proces přípravy
významně urychlit nedá. Lze jen důsledně dbát na takovou kvalitu předkládaných podkladů pro
územní plánování, aby nebyl důvod je napadat u soudu pro formální chyby či jiné maličkosti.
A závěr pro nás? V horizontu deseti let se nic výrazného u Lipůvky pravděpodobně nestane.
Aby se tento stav posunul za těch deset dále, budeme muset být nejen my, ale i okolní obce
(např. Drásov či Malhostovice) a zejména obě dotčená města Brno a Kuřim, ochotni ke kompromisům.
Ing. Pavel Simon
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Obecní ples
Také v letošním roce pořádali zastupitelé obce ples. Ke slavnostní atmosféře přispěla dvě
taneční vystoupení žáků místní školy. K poslechu a tanci zahrála oblíbená skupina Nota Bene.
Veselou náladu navodila taktéž malá i velká tombola. Osazenstvo šenku se činilo seč mohlo,
takže nakonec byli všichni spokojení a většině návštěvníků se domů ani nechtělo.
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Na plese ASK byli vyhlášeni nejúspěšnější žáci
z přípravky místního fotbalového klubu.
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Masopust neboli vostatky 2018
Vánoce jsou za námi, Tři králové prošli kolem, Velikonoce jsou ještě daleko. Je tu půst, ale
nesmutněte. I začátek půstu se dá přece oslavit. Proto je tu Masopust. Byl na Lipůvce před sto
lety, byl tu i letos. Celou vesnici, poctivě od domu k domu, prošel průvod masek. Princezna se
usmívala, želvám se blýskaly krunýře, lyžařům drhly lyže, čarodějnice nebyla vůbec zlá. Prostě
každý si mohl užít den jako pohádková bytost nebo třeba kosmonaut. Chvilku každý mohl být
nejen sám sebou. A večer na sále muzika hrála, masky tančily, sousedé se bavili. Když přišla
půlnoc, basa byla pochována na znamení, že si na ni pár týdnů nikdo nezahraje.
Vybrané peníze budou použity jak pro zadostiučinění masek, tak i pro obveselení dětí na
Lipůvce. A nebojte se, není větší radost, než proletět Lipůvku jako černý ninja a přitom potkat
všechny sousedy, kteří se potkat chtějí. Všem spoluobčanům děkujeme za pohostinnost a vstřícnost, se kterou nás u svých obydlí vítali.
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Dětský maškarní ples ZŠ Lipůvka 2018 – „Vodnický“
V neděli 11. 3. 2018 se sál OÚ Lipůvka proměnil ve „Vodní svět“ a do posledního místečka
zaplnil pohádkovými postavičkami. Ten, kdo do sálu v tento den zavítal, potkal nejen jednoho
vodníka, mořskou pannu, žabičku a vílu, ale i spoustu jiných bytostí, které se chtěly zúčastnit
maškarního reje. Po přivítání si návštěvníci karnevalu vyzkoušeli, jak se zachraňují dušičky, pokusili se poskládat tajemství vodní hladiny, ulovit rybku, trefit se žábě do tlamy, pomoct víle
navléct korálky a uhodnout, co skrývá vodníkův hrneček. Chybět nemohla ani bohatá tombola a odměny za každou splněnou disciplínu. Opět nás navštívil kouzelník Magic-R, který svým
vystoupením všechny zaujal a pobavil. V závěru se losovala tombola o krásné ceny.
Velké poděkování za zajištění zvukové techniky patří p. Lachovi a p. Škarohlídovi a také všem
sponzorům za dary do tomboly. Hlavní uznání patří všem, kteří si dali tu práci a vytvořili si vlastní
originální masky, opravdu se bylo na co koukat. Jen tak dál a příští rok se opět těšíme na setkání
v tak hojném počtu.
Marie Baláčová
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Velikonoční dílnička s jarmarkem
Srdečně Vás zveme na tradiční jarní dílničku,
která se koná 28. března 2018
od 14.00 do 17.00 hodin
v prostorách základní školy.
Občerstvení pro děti zajištěno.
V přízemí velikonoční jarmark.
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Ahoj všichni !
Přestože si s námi chladné počasí teď ještě pohrává, v dubnu bude určitě krásně, tak
se přijďte zúčastnit da šího ročníku Jarního 4 běhu a ukázat jaru, že se na něj těšíme!! A my se
těšíme na vás, kdo si není jist během, ať přijde aspoň fandit!!
Pozvánka
Eva Simonová (za všechny organizátory)
pro všechnyPozvánka
nadšence na 7. ročník akce
pro všechnyPozvánka
nadšence na 7. ročník akce
pro všechny nadšence na 7. ročník akce

JARNÍ
JARNÍ
JARNÍ

4BĚH LIPŮVKOU
4
LIPŮVKOU
4BĚH
BĚH LIPŮVKOU

Datum

21. 4. 2018

Datumstartu:
Místo
Datum
Místo startu:
Přihlášky:
Místo startu:
Přihlášky:
Přihlášky:
Čas
startu:

21. 4. 2018
Lipůvka,
start na silnici na Svinošice (pod domem č. 427)
21. 4. 2018
Lipůvka, startse
naco
silnici
na Svinošice
(pod domem
zaregistrujte
nejdříve
na odkazech
u běhů, č.
či 427)
při prezentaci v den závodu (děkujeme
Lipůvka,
start
na silnicipomůžete
na Svinošice
427)
za
včasnou
registraci,
nám(pod
tak domem
výrazně č.
s organizací)
zaregistrujte se co nejdříve na odkazech u běhů, či při prezentaci v den závodu (děkujeme
zaregistrujte
se co anejdříve
na odkazech
u běhů, sčiorganizací)
při prezentaci v den závodu (děkujeme
za
včasnou
pomůžete
nám
tak14:00
výrazně
dětské
běhyregistraci,
13:00
13:10,
hlavní
běhy
za včasnou registraci, pomůžete nám tak výrazně s organizací)
dětské
běhyod
13:00
a 13:10,
hlavní
běhy 14:00
21.
4. 2018
12:30
do 12:55
na terase
Lipůvky 427
dětské běhy 13:00 a 13:10, hlavní běhy 14:00
21. 4.Kč2018
od 12:30 do
12:55
na terase Lipůvky 427
50,pro účastníky
5/10
km běhu
21. 4. 2018 od 12:30 do 12:55 na terase Lipůvky 427
Kč startovného
pro účastníkyje5/10
km běhupo závodě, platba startovného hotově při prezenci
v50,ceně
občerstvení
50,- Kč pro účastníky 5/10 km běhu
v100
ceně
je občerstvení po závodě,
platba startovného hotově při prezenci
m startovného
(předškolní děti)
start 13:00
v200
ceně
platba startovného hotově při prezenci
m startovného
(školní děti –je1občerstvení
a 2 třída) po závodě,
start 13:10
100
(předškolní
děti)
start 13:00
5
kmm start
14:00
(Lipůvka-Svinošice-před
státní silnicí a zpět)
200
m (školní
děti –děti)
1 a 2 třída)
start 13:10
100km
(předškolní
13:00
10
start 14:00
(Lipůvka- Svinošice-U jelínka-Lelkovadlo-hájovna-Svinošice-Lipůvka)
5
kmm start
14:00
státní silnicí a zpět)
200
(školní děti
– 1(Lipůvka-Svinošice-před
a 2 třída)
start 13:10
5 km
(Lipůvka-Svinošice-před
státní silnicí a zpět)
10
km start
start 14:00 (LipůvkaSvinošice-U jelínka-Lelkovadlo-hájovna-Svinošice-Lipůvka)
10 kmvedou
startpo obecních,
14:00 (LipůvkaSvinošice-U
jelínka-Lelkovadlo-hájovna-Svinošice-Lipůvka)
Tratě
polních
a lesních cestách
v Lipůvce a Svinošicích a budou

Čas startu:
Prezentace
Čas startu:
Prezentace
Startovné:
Prezentace
Startovné:
Startovné:
Tratě:
Tratě:
Tratě:

Registrace:
Registrace:
Registrace:
Občerstvení:

částečně značeny, běží se za plného provozu a na vlastní odpovědnost.
Tratě vedou po obecních, polních a lesních cestách v Lipůvce a Svinošicích a budou
Tratě
vedou
po obecních,
a lesních
v Lipůvce
a Svinošicích a budou
částečně
značeny,
běží se polních
za plného
provozucestách
a na vlastní
odpovědnost.
www.cestou-blativou.webnode.cz
částečně značeny, běží se za plného provozu a na vlastní odpovědnost.
www.cestou-blativou.webnode.cz
www.cestou-blativou.webnode.cz
zajištěno na naší terase - voda, minerálky, čaj, banány, jablka, tatranky …

Občerstvení:
zajištěno
na /naší
terase
- voda, minerálky, čaj, banány, jablka, tatranky …
Kategorie:
dívky / ženy
chlapci
/ muži
Občerstvení: zajištěno
na naší
terase - voda,
minerálky,kategoriích…)
čaj, banány, jablka, tatranky …
(podle počtu
přihlášených
v jednotlivých
Kategorie:
dívky / ženy / chlapci / muži
(podle
Kategorie:
dívky / počtu
ženy /přihlášených
chlapci / muživ jednotlivých kategoriích…)
(podle
počtu přihlášených
v jednotlivých kategoriích…)
Další podrobnosti
k závodům
najdete na www.cestou-blativou.webnode.cz,
nebo si je vyžádejte na
emailu: jarni4beh@email.cz. Budou také k dispozici v místě startu.
Další podrobnosti k závodům najdete na www.cestou-blativou.webnode.cz, nebo si je vyžádejte na
Další podrobnosti
k závodům najdete
na www.cestou-blativou.webnode.cz,
nebo si je vyžádejte na
emailu:
jarni4beh@email.cz.
Budou také
k dispozici v místě startu.
emailu: jarni4beh@email.cz. Budou také k dispozici v místě startu.
Těšíme se na vysokou účast hlavně domácích běžců i fandících diváků.
Těšíme se na vysokou účast hlavně domácích běžců i fandících diváků.
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Propozice
Tratě okružní, smíšené (asfalt, zpevněná cesta, terén) po obecních, polních a lesních cestách, budou
částečně značeny a částečně zabezpečeny.
Vyhlášení výsledků:
závodníka.

dětské běhy před začátkem hlavních běhů, jinak po doběhnutí posledního

Upozornění:
Startující běžci závodí na vlastní nebezpečí a odpovědnost, podle svého skutečného zdravotního stavu a
kondice. Lékařská služba během závodu není zajištěna.
Vše se koná za plného silničního provozu, účastníci jsou povinni proto dbát zvýšené opatrnosti, a to
zejména během pohybu po obecních komunikacích a při křížení silnice II. třídy na Blansko (1x při trase
10 km). Trasa je vedena i po části s neudržovanými cestami. Styl běhu musí být uzpůsoben klimatickým
poměrům, může se vyskytovat sníh, náledí, bahno, kaluže. Trať může být místy kluzká.
Účastníci jsou povinni dodržet stanovenou trať a dbát pokynů organizátorů.
Podpisem u prezence se stvrzuje souhlas s účastí na vlastní nebezpečí, v případě dítěte podepisuje jeho
právní zástupce.
Mapa a popis tratě 5 km

Po chodníku či po silnici od startu do Svinošic, před obecním úřadem Svinošice doleva kolem lípy, dále po
obslužce mezi domy, na zelené turistické značce doprava a dále po ní, na konci Svinošic na polňačku
doprava a před státní silnicí na Blansko otočka a zpět po stejné trase až k Obecnímu úřadu Svinošice, pak
po 120 m mírně doprava ze silnice a po lesní cestě a pěšinách, přes potok u vodárny do kopce, dále po
asfaltce dolů ke škole, přes start na polňačku a cílová „rovinka“ k terase domu č. 427.
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Mapa a popis tratě 10 km

Po chodníku či po silnici od startu do Svinošic, před obecním úřadem Svinošice doleva kolem lípy, dále po
obslužce mezi domy, na zelené turistické značce doprava a dále po ní, na konci Svinošic na polňačku
doprava a přes státní silnici na Blansko k Lípě, do kopce k vysílači (stále je to po zelené), pod Jelínkem, U
jelínka, mezi školkami u hospodářské budovy po asfaltu doprava, na úrovni Lelkovadla doprava a po
asfaltu dlouho lesem dolů až do místa, kde asfaltka zatáčí vlevo, my pokračujeme rovně na zpevněnou
cestu, okolo hájovny, mezi poli do Svinošic, podjezdem pod silnicí, u kapličky vlevo, k obecnímu úřadu, po
120 m mírně doprava ze silnice a po lesní cestě a pěšinách, přes potok u vodárny do kopce, dále po
asfaltce dolů ke škole, přes start na polňačku a cílová „rovinka“ k terase domu č. 427.
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Zápis č. 41/2018
ze 41. zasedání Zastupitelstva obce Lipůvka ze dne 27. 2. 2018
Místo jednání:
Zasedací místnost obecního úřadu
Začátek jednání: 18.00 hodin
Konec jednání:
19:45 hodin
Přítomni:
Ing. Ivo Pospíšil, Mgr. Marcela Antonovičová, Radovan Hodaň, Libuše Janků,
		
Ing. Pavel Simon, Libor Skácel, Robert Tesař, Mgr. Martina Černá,
		PharmDr. Dagmar Vintrlíková
Omluveni:
Rostislav Kořínek, Petr Málek,
Veřejnost:
Mgr. Richard Nikel, Břetislav Svánovský, Jan Sítař
Program jednání:
1. Ustanovení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Informace starosty obce
4. Odprodej části pozemku p.č. 1105/4
5. Odprodej části pozemku p.č. 1126/68
6. Odprodej části pozemku p.č. 662/13
7. Smlouva o nájmu nebytových prostor – v současné době ordinace dětské lékařky
8. Žádost o vyjádření k PD – Lipůvka, díly k Lažanům, komunikace a IS
9. KTS Ekologie s.r.o. - Příloha č.1 ke smlouvě č.28/16 o odstraňování a separaci komunálního
odpadu v obci Lipůvka pro rok 2018
10. Kontrola faktur
11. Diskuze
12. Na návrh starosty byl program doplněn:
13. Odprodej pozemku p.č. 1126/59
14. Zadávací řízení na zpracovatele změny ÚP Lipůvka
15. Žádost o potvrzení kupní smlouvy 2018 a nákupního ceníku pro I.Q 2018 – Dřevo – Málek
s.r.o.
16. Smlouva o sdružených dodávkách plynu na roky 2019-2021 – E.ON Energie, a.s.
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: Roberta Tesaře a PharmDr. Dagmar Vintrlíkovou
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
– ŘSD I/43 – oprava zdi v Lipůvce
– Cyklostezka Kuřim – Lipůvka – Město Kuřim realizuje výběrové řízení na dodavatele
stavby. Předpokládaný termín zahájení je květen – červen 2018
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– Obnova VN 109, Odbočka Lipůvka, SO-2 Kabelové vedení – byla zahájena stavba na VN
v obci. Stavba vyvolá řadu odpojení do el. energie z důvodů prací na vzdušném vedení VN
– Prostranství před ZŠ – je řešena projektová dokumentace kompletní úpravy prostranství před ZŠ, bude řešena na dvě etapy. První etapa se týká vstupního schodiště
a bezbariérového přístupu do ŽŠ.
– Pošta Partner – obec poslala stížnost na špatné doručování, Pošta prověřila, omluvila se
na nedostatek doručovatelů (nemocnost) a přislíbila provést nápravu
– Dům služeb – Jednota poslala opětovnou žádost o odkup budovy, že je na pozemku
Jednoty. Obec řeší právní kroky a bude dále jednat ohledně vlastnictví budovy.
– RD paní Přibylová podala stížnost na obec,že vlivem provozu vozidel na silnici II/379
došlo k poškození její nemovitosti. Bude informována, že se netýká obce a je nutné řešit
se správcem komunikace SUS Blansko a Jihomoravským krajem.
– Pronájem sálu ObÚ – dlouhodobě je cena nájmu sálu obecního úřadu na stejné částce
spíše symbolické, která nepokrývá ani využité energie natož další nutnou údržbu. Cena
bude upravena.
– Cena dřeva – za sníženou cenu palivového dřeva stanovená na přechodnou dobu
v loňském roce budou řešeny žádosti podané v termínu snížené ceny
Ad 4) Odprodej části pozemku p.č. 1105/4
Zastupitelstvo obce se rozhodlo pro stanovení kupní ceny zadat zpracování Znaleckého
posudku, který uhradí žadatel o odkup části pozemku.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 5) Odprodej části pozemku p.č. 1126/68
Zastupitelstvo obce nesouhlasí v souladu s minulými stanovisky s odprodejem části
uvedeného pozemku.
Ad 6) E.ON Distibuce předložila návrh kupní smlouvy na odkup části pozemku p.č.
662/13
Usnesení č. 1/41/2018 Zastupitelstvo obce schválilo kupní smlouvu s E.ON Distribuce,
a.s. na odkup pozemku p.č. 662/131 o výměře 18m2 za kupní cenu 21 600 Kč. Cena
byla určena jako cena v čase a místě obvyklá dle znaleckého posudku.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 7) Nájem prostor určených k podnikání v budově obecního úřadu
MUDr. Jarošová po výzvě zaslala žádost o pronájem uvedených prostor, do dnešního
dne však neuhradila dlužnou částku za nájem ve výši 12 000 Kč. Od 1. 2. 2018 užívá
prostory bez nájemní smlouvy.
Zastupitelstvo obce pověřilo starostu obce dalším jednáním ohledně uhrazení dlužného
nájemného a nájemní smlouvy pro ordinaci dětské lékařky z důvodu udržení služby
občanův v obci Lipůvka.
Ad 8) Žádost o vyjádření k PD „Lipůvka, díly k Lažanům“
Zastupitelstvo obce nemá námitek.
Ad 9) KTS Ekologie s.r.o. – Příloha č. 1 a č. 2 ke smlouvě č. 28/16 o odstraňování a separaci
komunálního odpadu v obci Lipůvka pro rok 2018
Usnesení č. 2/41/2018 zastupitelstvo obce schválilo přílohu č. 1 a č. 2 ke smlouvě
o odstraňování a separaci komunálního odpadu v obci Lipůvka s KTS Ekologie s.r.o.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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Ad 10) Kontrola faktur
Předsedkyně finančního výboru seznámila zastupitelstvo obce s proplacenými
fakturami č. 24 - 47
Ad 12) Odprodej pozemku p.č. 1126/59
Zastupitelstvo obce projednalo záměr odprodeje pozemku p.č. 1126/59 v k.ú. Lipůvka
a pro stanovení prodejní ceny bude zadán znalecký posudek.
Ad 13) Zadávací řízení na zpracovatele změny ÚP Lipůvka
Zastupitelstvo obce pověřilo starostu obce zahájením výběru projektanta na zpracování
aktualizace územního plánu obce včetně zapracování požadovaných změn.
Ad 14) Žádost o potvrzení kupní smlouvy 2018 a nákupního ceníku pro I.Q 2018 –
Dřevo – Málek s.r.o.
Obec Lipůvka prodává dřevní hmotu z obecních lesů dalšímu zpracovateli. Firma Dřevo
– Málek s.r.o. předložila návrh Kupní smlouvy pro rok 2018 a nákupní ceník pro I.Q. 2018.
Usnesení č. 3/41/2018 Zastupitelstvo obce schválilo kupní smlouvu a nákupní ceník
dřevní hmoty s firmou DŘEVO – MÁLEK s.r.o.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 15) Smlouva o sdružených dodávkách plynu na roky 2019–2021 – E.ON Energie, a.s.
Na základě objednávky na elektronickou aukci dodávek zemního plynu na období roku
2019 - 2021 pro naši obec a výsledků elektronické aukce ze dne 10.1.2018 byl vybrán
jako vítězný dodavatel elektronické aukce společnost E.ON a Amper Market a.s.. Obec
Lipůvka zůstane u společnosti E.ON.
Cena za provedenou elektronickou aukci vzhledem k výši roční úspory obce bude
stanovena jako jednorázová ve výši 1.000,- Kč bez DPH.
Usnesení č. 4/41/2018 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o sdružených dodávkách
plynu s E.ON Energie, a.s. na dodávku plynu pro obecní objekty v období 1. 1. 2019 až
31. 12. 2021 za kupní cenu 489 Kč za MWh. Cena byla určena jako cena v čase a místě
obvyklá dle provedené elektronické aukce.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 11) Diskuze
– Obecní rozhlas – již několikrát byla řešena oprava provozovatelem, stále je chybná
komunikace mezi vysílačem na obecním úřadě a jednotlivými vysílači na území
obce. Bude opětovně řešeno a případně zakoupen počítač pro dořešení regulérního
vysílání.
– Komunální technika – pro další postup a rozšiřování prostředků na komunální služby
v obci bude uskutečněno pracovní jednání zastupitelstva
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