ZPRAVODAJ
OBEC LIPŮVKA

duben 2018

UPOZORNĚNÍ
ÚDRŽBA A OBNOVA KULTURNÍCH A VENKOVSKÝCH PRVKŮ PRO ROK 2017
Název projektu: Obnova hřbitovní zdi v obci Lipůvka
Vážení občané a návštěvníci hřbitova v obci Lipůvka
V souvislosti s probíhajícími stavebními pracemi na akci obnově hřbitovních stěn v Lipůvce
Vás upozorňujeme, že od 16.4.2018 dojde podle harmonogramu prací k postupné obnově hřbitovních stěn.
Omlouváme se za vzniklé dočasné omezení, ke kterému může během stavebních prací
docházet.
Bohužel se tomuto nedá zcela zabránit. Hrobová místa a pomníky podél stěn jsou velice
blízko a prostor na stavební práce je zde velice omezen. Stavební firma samozřejmě bude postupovat s nejvyšší obezřetností a bude jednotlivé hroby chránit před poškozením či znečištěním
a na konci prací uvede vše do původního stavu.
Zároveň Vás prosíme o případnou součinnost při jednotlivých stavebních úpravách.
Předpokládané ukončení prací je do 30. 7. 2018.
Při vstupu do prostoru hřbitova dbejte prosím zvýšené opatrnosti.
Prováděcí firma
DIRS Brno s.r.o.

Ing. Ivo Pospíšil
starosta obce

Vzpomínka na události v Lipůvce
v období německé okupace (1939–1945)
V souvislosti s blížícím se 73. výročím konce 2. světové války, které si připomeneme 8. května, bych se ráda zmínila o životě v naší obci v tomto nelehkém období. Odtržením pohraničních území na základě Mnichovské dohody (29. 9. 1938) a okupací Čech a Moravy (15. 3. 1939)
byla zahájena jedna z nejsmutnějších kapitol v našich dějinách. Německým útokem na Polsko
(1. 9. 1939) byla zahájena 2. světová válka.
Na území protektorátu byla postupně zavedena opatření, která ztěžovala život občanům,
jako např. přídělový systém na potraviny a některé spotřební zboží, povinnost zatemnění
oken či povolání na nucené práce (povinnost pracovat v továrnách na výrobu zbraní), což se
samozřejmě týkalo také obyvatel Lipůvky. Během okupace zahynulo za svou odbojovou činnost šest občanů. Tři z nich byli členy TJ Sokol, Václav Beran, RNDr. Jaroslav Mrkos a Leopold
Skoupý. Všichni uvedení byli zapojeni do sokolské odbojové skupiny Dr. Koláčka, do které patřil
také František Stejskal, jenž přežil věznění V Mauthausenu a vrátil se po válce jako svědek smrti
Bohumila Vařílka, řídícího učitele ve Svinošicích, zapojeného taktéž do výše uvedené odbojové
skupiny. V souvislosti s činností partyzánské skupiny v nedaleké Skaličce byli zatčeni a umučeni
až v samém závěru války manželé František a Miroslava Smíškovi a hajný Josef Šotola. Na jaře
1945 byla obec postižena při náletu sovětského letectva na ustupující německá vojska. Bylo
zasaženo a vypáleno několik budov, následkem detonací byla rozbita okna a sesunula se střešní
krytina na několika staveních. O život přišel Josef Škarohlíd a Antonín Sekanina. Není proto divu,
že se po těchto událostech uchýlila většina lidí z obce v dubnu 1945 do lesa, kde si zřídili lesní
boudy a vyčkali tu až do osvobození Lipůvky 9. 5. 1945.
Mgr. Marcela Antonovičová
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Před Velikonocemi se konala v místní základní škole jarní dílna s jarmarkem. O tuto
akci byl tradičně velký zájem a uskutečnila se i díky finanční podpoře Obce Lipůvka.
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Dne 7. dubna
se uskutečnil již
4. ročník akce
Ukliďme svět,
Ukliďme Česko.
Dvaceti
dobrovolníkům
se podařilo
nasbírat v okolí
obce Lipůvky,
Lažan a Svinošic
více než 1000kg
odpadu. Velké
poděkování
patři zejména
dobrovolníkům
a obzvláště
malým dětem,
které svým nadšením přispěly
pro dobrou věc.
Dále bych chtěl
poděkovat MS
Lipůvka-Lažany
a obci Lipůvka
za podporu této
události. Těšíme
se na Vaši účast
v příštím roce.
Za organizátory
Ing. Jan Husar
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Košt vína
Vážení přátelé dobrého vína a cimbálové muziky. Právě pro Vás jsme letos opět uspořádali
tradiční košt vína na Lipůvce. Košt se uskutečnil 14. 4. 2018 v sále OÚ Lipůvka, kde bylo nachystáno 156 vzorků převážně moravských vín. K dokreslení příjemné atmosféry hrála cimbálová
muzika Grajcar z Dolních Bojanovic.
Tímto děkujeme všem, kdo jste se podíleli na přípravě této akce, zvláště obci Lipůvka. Velké
poděkování patří taktéž Vám, kdo jste přispěli vzorky vín. Bez této pomoci by se košt organizoval
obtížně.
Aleš Kuchař, Jan Pospíšil, Jan Husar
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Informace k organizaci a průběhu zápisu
v Mateřské škole Lipůvka, příspěvková organizace
Organizace zápisu
Termín zápisu
Zápis do Mateřské školy Lipůvka, příspěvková organizace
se koná ve čtvrtek 3. 5. 2018 od 1000 do 1200 hodin a od 1300 do1500 hodin

Místo zápisu:
Zápis se koná v budově mateřské školy

Potřebné dokumenty:
Sebou k zápisu si vezměte:
– rodný list dítěte;
– občanský průkaz zákonného zástupce;
– doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.).
Tyto dokumenty budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním
řádem

1.4 Povinné předškolní vzdělávání
Od počátku školního roku, kdy dítě dosáhne 5 roku věku je předškolní vzdělávání
povinné a zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání.

Přijímání dětí, které se nepodrobily pravidelnému očkování
Mateřské školy mohou přijmout i dítě, které se nepodrobilo pravidelnému
očkování, ani nemá doklad, že je proti nákaze imunní či se nemůže očkování
podrobit z důvodů trvalé kontraindikace jen v případě, že patří do skupiny dětí,
pro které je předškolní vzdělávání povinné. Počínaje dnem 1. 9. 2018 je předškolní vzdělávání povinné pro dítě, které před datem 1. 9. 2018 dosáhlo pěti let a více
a dosud nezahájilo povinnou školní docházku.
Ostatní děti, pro které není předškolní vzdělávání povinné, tedy musí být před
přijetím do mateřské školy nadále očkovány v rozsahu, jak vyplývá z § 50 zákona
o ochraně veřejného zdraví ve spojení s § 46 téhož zákona a vyhlášky o očkování
proti infekčním nemocem, pokud nemají potvrzení, že jsou proti nákaze imunní
nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Těšíme se na Vás
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Rozpis utkání fotbalistů ASK - muži
19. kolo

Neděle

29. 4. 2018

13.00 h

Ráječko B - Lipůvka

20. kolo

Neděle

6. 5. 2018

16.30 h

Lipůvka - Šošůvka

15. kolo

Úterý

8. 5. 2018

14.00 h

Lipůvka - Letovice

21. kolo

Neděle

3. 5. 2018

16.30 h

Černá Hora - Lipůvka

22. kolo

Neděle

20. 5. 2018

16.30 h

Lipůvka - Bořitov

23. kolo

Neděle

27. 5. 2018

16.30 h

Sloup - Lipůvka

24. kolo

Neděle

3. 6. 2018

16.30 h

Lipůvka - Olomučany

25. kolo

Neděle

10. 6. 2018

16.30 h

Skalice A - Lipůvka

26. kolo

Sobota

16. 6. 2018

16.30 h

Lipůvka - Doubravice

Mladší přípravka 2017–2018
Den

Datum

Čas

Místo

Soupeř 1

Soupeř 2

Sobota

14. 4.

9:00

Kotvrdovice

Jedovnice A

Jedovnice B

Čtvrtek

19. 4.

16:30

Lipůvka

Boskovice B

Boskovice A

Sobota

28. 4.

13:30

Olomučany

Olomučany

Úterý

1. 5.

13:00

Olomučany

Ráječko

Černá Hora

Středa

2. 5.

16:30

Rájec

Rájec A

Rájec B

Čtvrtek

10. 5.

16:30

Lipůvka

Šošůvka/Ostrov

Vysočany

Sobota

19. 5.

10:00

Olomučany

Blansko B

Blansko A

Neděle

27. 5.

13:00

Olomučany

Knínice

Letovice

Středa

30. 5.

16:30

Lysice

Kunštát A

Kunštát B

Čtvrtek

7. 6.

16:30

Lipůvka

Benešov/Kořenec

Bukovinka
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ŠD a ZŠ Lipůvka VÁS ZVOU NA 3. ROČNÍK DOPRAVNÍ AKCE

HRAVÝ CYKLISTA
31. 5. 2018 14:00 – 17:00
ZA ŠKOLOU

S SEBOU:

KOLO NEBO KOLOBĚŽKU (bude i k zapůjčení),
HELMU, ATD.
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SDH Lipůvka pořádá

Hravé odpoledne pro děti i rodiče
pekař
hasič
zahradník
švadlena

na téma

chemik

Řemesla kolem nás
v sobotu 26. května
na Lipůvce za školou
začátek v 1430 hodin

cukrář
… a mnoho dalších
občerstvení zajištěno
k poslechu hraje skupina Kladivo
v případě nepřízně počasí vše v sále OÚ
9

zedník

Hasiči Lipůvka srdečně zvou na

na Lipůvce
30.4. za školou, od 16:30
Občerstvení zajištěno.
K tanci a poslechu hraje
skupina Kladivo.

malování na obličej,
ochutnávka čarolektvarů,
bylin a kořínků atddddd

v případě nepřízně počasí se akce ruší

HLEDÁME KOLEGY NA POZICE V KUŘIMI:

Finská společnost Proventia
zabývající se vývojem a výrobou
systémů, které zlepšují čistotu
ovzduší, otevírá nový výrobní
provoz v Kuřimi.

ZÁMEČNÍK ( až 35 tis Kč )
SVÁŘEČ TIG/MIG ( až 38 tis Kč )

Chcete pracovat v menší firmě
DĚLNÍK DO KOVOVÝROBY ( až 27
se silným mezinárodním
zázemím, unikátními produkty, technologiemi a prestižními zákazníky?

tis Kč )

Chcete pracovat v úplně novém, čistém moderním prostředí?
Chcete pracovat v jednosměnném provozu a mít volné víkendy pro sebe a rodinu?
Tak se přidejte k našemu novému týmu!
V případě zájmu zašlete svůj životopis na dana.havlickova@proventia.com
nebo volejte na tel.: 604 582 184.
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MC Paleček Lipůvka pořádá

16.5. 10:30

Workshop PEČEME S LÁSKOU aneb maminkám k jejich SVÁTKU

kontaktní osoba:
Jana Sedláková,
seddlakova.jana@seznam.cz
tel.: 728 684 044
vstup zdarma
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Zápis č. 42/2018
ze 42. zasedání Zastupitelstva obce Lipůvka ze dne 3. 4. 2018
Místo jednání:
Začátek jednání:
Konec jednání:
Přítomni:
Omluveni:
Veřejnost:

Zasedací místnost obecního úřadu
18.00 hodin
20.00 hodin
Ing. Ivo Pospíšil, Mgr. Marcela Antonovičová, Radovan Hodaň, Libuše Janků,
Rostislav Kořínek, Ing. Pavel Simon, Libor Skácel, Robert Tesař
Mgr. Martina Černá, Petr Málek, PharmDr. Dagmar Vintrlíková
Mgr. Richard Nikel, Ing. Jaroslav Hrůza, Aleš Ráček

Program jednání:
1. Ustanovení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Informace starosty obce
4. Smlouva o nájmu nebytových prostor – v současné době ordinace dětské lékařky
5. Česká pošta, s.p. – změna smlouvy o zajištění služeb pro Českou poštu s.p. – pošta , dodatek
ke smlouvě č. 2, příloha č. 1, příloha č. 2, příloha č. 3
6. E.ON Distribuce, a.s. – smlouva o zřízení věcného břemene- p.č. 550/1, 1125
7. Schválení rozpočtu na rok 2018
8. Schválení závěrky účetnictví 2017 Obce Lipůvka
9. Schválení závěrky účetnictví 2017 ZŠ Lipůvka
10. Schválení závěrky účetnictví 2017 MŠ Lipůvka
11. Žádost o vyjádření k odstranění stavby objektů na p.č. 612 a 613, RD č.p. 51 a zemědělské
stavby
12. Žádost o vyjádření vlastníka a správce VO
13. Kontrola faktur
14. Diskuze
15. Na návrh starosty byl program doplněn:
16. „Oprava hřbitovní zdi v obci Lipůvka“, Výběr zhotovitele stavby, smlouva o dílo
17. Žádost o odkup části parcely p.č. 298/1
18. Lipůvka, dům služeb – stavební náklady
Zahájení provedl Ing. Ivo Pospíšil, přivítal přítomné členy zastupitelstva a veřejnost.
Zapisovatelkou z dnešního jednání stanovil Libuši Janků, za ověřovatele zápisu z dnešního jednání zastupitelstva navrhl: Mgr. Marcelu Antonovičovou a Rostislava Kořínka
Hlasování: 8 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: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 3) Informace starosty
– ŘSD – oprava zdi v obci, termín dokončení stavby je 31.5.2018
– ŘSD – oprava povrchu I/43mezi Lipůvkou a křižovatkou u Kuřimi – bude probíhat na
čtyři části a bude provedena v termínu 1.7.2018 – 29.7.2018. Osobní doprava bude
odkloněna na objízdné trasy. Nákladní doprava vč. autobusů bude jednosměrně
ponechána na I/43 a bude řízena semafory.
– ŘSD a Městys Černá Hora – úplná uzavírka silnice I/43, která spočívá ve vyloučení
tranzitní dopravy nad 12 t v prostoru mostu ev.č.43-020b byla Ministerstvem dopravy vrácena zpět k novému projednání Krajskému úřadu
– Nařízení o ochraně osobních údajů – pověřenec GDPR
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Ad 4)

– Objekt Obecního úřadu – generální klíč, výběr zhotovitele. Na základě předložených nabídek byla vybrána nejvýhodnější cenová nabídka na zhotovení generálního klíče v objektu Obecního úřadu.
Jako nejvýhodnější byla vybrána firma OP Security s.r.o..
Usnesení č. 1/42/2018 Zastupitelstvo obce schválilo jako nejvýhodnější nabídku na zhotovení Generálního klíče v budově č.p.146 nabídku od firmy
OP Security s.r.o..
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
– Hřiště, workoutové prvky – doplnění prvků a dopadových ploch – firma Alestra.
Firma na základě dohody předložila cenovou nabídku na doplnění stávajících ploch
vybudovaných hřišť o dopadové plochy kolem prvků, nový prvek v parku na začlenění studny a nový prvek pro cvičení včetně doplnění laviček a odpadkových košů.
Dále je součástí nabídky pravidelná roční revize všech prvků.
Zastupitelstvo schválilo záměr doplnění dětských hřišť a sportovního zázemí.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
– Školský obvod – dohoda mezi obcemi, Obecně závazná vyhláška - Na základě
žádostí okolních obcí bude připravena dohoda o vytvoření společného školského
obvodu pro Základní školu v Lipůvce. Z důvodu omezené kapacity zůstane školským obvodem pro Mateřskou školu v Lipůvce pouze obec Lipůvka.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
– Výběrové řízní na zpracovatele aktualizace Územního plánu obce Lipůvka a zapracování návrhů změn ÚP. Obec osloví firmy pro zpracování cenové nabídky na zhotovení aktualizace ÚP Lipůvka.
– Ukliďme svět ukliďme Česko – akce v naší obci proběhne 7.4. za podpory MS
Lipůvka – Lažany. Obec zajistí občerstvení, ochranné pomůcky a pytle na sběr
odpadů
– Údržba a rekonstrukce a údržba pomníků v obci – na základě cenové nabídky
bylo jednání s realizační firmou ohledně termínu provedení prací. Práce budou
provedeny v termínu do 1. 5. 2018
– V obci Lipůvka probíhá stavba firmy E.ON – Přeložka kabelového vedení VN. Na
stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí. Z předložené dokumentace nebylo zcela
zřejmé umístění nového příhradového sloupu na pozemku parc. č. 1084/1. Firma
umístila sloup v těsné blízkosti místní komunikace. Umístění sloupu je nebezpečné
v rámci silničního provozu na místní komunikaci a v budoucnu bude bránit plánovanému rozšíření místní komunikace na dvoupruhovou. Z uvedených důvodů
bylo jednáno s firmou energetika Boskovice a správcem distribuční sítě ohledně
přemístění sloupu. Sloup bude přemístěn na základě požadavku obce na náklady
vyvolavatele.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Smlouva o nájmu nebytových prostor – ordinace dětské lékařky
MUDr. Jarošová uhradila dlužnou částku za nájem ve výši 12000,-Kč a zaslala na účet
obce nájem ve výši 3000 Kč za měsíc únor (měsíční nájem podle smlouvy, které skončila platnost 31. 1. 2018). Od 1. 2. 2018 užívá prostory bez nájemní smlouvy.
Po diskuzi bylo navrženo, aby smlouva o nájmu prostor s MUDr. Jarošovou byla uzavřena s platností od 1.2.2018 na dobu neurčitou a vzhledem ke zvětšující se spotřebě hygienických potřeb a potřebě provádění úklidu prostor v přízemí obecního úřadu bude
nájemné ve výši 3.000,- Kč doplněno o poplatek za služby a energie ve výši 3000 Kč
Usnesení č. 2/42/2018 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o nájmu prostor
určených k podnikání – ordinace dětské lékařky v přízemí budovy č.p.146
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Ad 5)

Ad 6)

Ad 7)

Ad 8)

Ad 9)

Ad 10)

Ad 11)

Ad 12)
Ad 13)

Ad 13)
Ad 15)

s MUDr. Jarošovou s platností od 1. 2. 2018 na dobu neurčitou a úhradou kauce ve
výši tří měsíčních nájmů včetně služeb
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Česká pošta a.s. předložila návrhy na změnu smlouvy o zajištění služeb pro
Českou poštu a.s.
Usnesení č. 3/42/2018 Zastupitelstvo obce schválilo dodatek č. 2 ke smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu a.s. č. 982602000000-0078/2016, přílohu č. 1, udělená plná moc, přílohu č. 2, seznam sjednaných služeb a měsíčních provizí a přílohu
č. 3, základní podmínky poskytování služeb ČP a.s. třetím osobám prostřednictvím
zástupce.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
E.ON Distibuce předložila návrh smlouvy o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 4/42/2018 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu s E.ON Distribuce, a.s.
o zřízení věcného břemene č. PV – 014330044037/001 na p.č. 550/1 a 1125.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Rozpočet Obce Lipůvka na rok 2018
Usnesení č. 5/42/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet Obce Lipůvka na rok
2018.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Závěrka účetnictví Obce Lipůvka
Usnesení č. 6/42/2018 Zastupitelstvo obce schválilo závěrku účetnictví Obce
Lipůvka za rok 2017.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Závěrka účetnictví ZŠ Lipůvka a žádost o schválení zlepšeného hospodářského
výsledku a jeho převedení do rezervního fondu
Usnesení č. 7/42/2018 zastupitelstvo obce schválilo závěrku účetnictví ZŠ Lipůvka,
příspěvkové organizace za rok 2017 a schválilo převedení zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 18.729,25 Kč do rezervního fondu příspěvkové organizace.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Závěrka účetnictví MŠ Lipůvka
Usnesení č. 8/42/2018 zastupitelstvo obce schválilo závěrku účetnictví MŠ Lipůvka,
příspěvkové organizace za rok 2017.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Žádost o vyjádření k odstranění stavby
Zastupitelstvo obce nemá námitek k záměru odstranění staveb na p.č. 612 a 613
v k.ú. Lipůvka. Jedná se o stavbu RD č.p. 51 a zemědělské stavby.
Zastupitelstvo obce nemá připomínek k realizaci odstranění stavby za podmínek dodržení
pořádku na veřejném prostranství.
Žádost o vyjádření vlastníka a správce veřejného osvětlení
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k vydání stanoviska obce jako správce VO.
Žádost o vyjádření pro změnu stavebního povolení – výstavba 17 RD včetně IS
a komunikací, Lipůvka – Nad Cihelnou, změna SO 06 Splašková kanalizace.
Zastupitelstvo obce nemá námitek ke změně stavby objektu SO-06 Splašková kanalizace.
Podchod pod komunikací provést protlakem.
Kontrola faktur
Předsedkyně finančního výboru seznámila zastupitelstvo obce s proplacenými fakturami č. 48–91.
„Oprava hřbitovní zdi v obci Lipůvka“, Výběr zhotovitele stavby, smlouva o dílo
Firma IKIS provedla výběrové řízení na zhotovitele stavby.
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Usnesení č. 9/42/2018 zastupitelstvo schválilo jako nejvýhodnější nabídku, nabídku firmy DIRS Brno s.r.o. a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o dílo.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 15) Žádost o odkup části parcely p.č. 298/1
Zastupitelstvo obce neschválilo záměr odprodeje části pozemku parc. č. 298/1 z důvodu,že
se zde nachází technické zařízení k odvodu a likvidaci povrchových vod.
Ad 17) Lipůvka, dům služeb – stavební náklady
Zastupitelstvo obce opětovně projednalo požadavek firmy CHEAP FOOD s.r.o. na úhradu
stavebních nákladů spojených s přípravou prostor v domě služeb Lipůvka č. popis. 34. –
zhodnocení nemovitosti. K zahájení provozu nedošlo z důvodu nevydání souhlasného
vyjádření vlastníka pozemku pod budovou služeb, které si k rekolaudaci vyžádal Stavební
úřad Blansko.
Zastupitelstvo na místním šetření, které předcházelo jednání, prověřovalo rozsah provedených prací a nákladové faktury.
Zastupitelstvo obce požaduje od navrhovatele doložení platnosti faktury za stavební práce od firmy NHBAU s.r.o..
Ad 14) Diskuze
– Dětská hřiště – budou zpracovány provozní řády na jednotlivá hřiště
– Dne 7.4. se uskuteční sběr železného šrotu v obci Lipůvka – informace bude zveřejněna
Mobilním rozhlasem
Dále pokračovalo zasedání zastupitelstva jako neveřejné:
– Mateřská školka – za účasti paní ředitelky mateřské školy byly projednány kritéria pro
přijímání dětí do MŠ. Dále byl projednáván provoz MŠ a paní ředitelka zastupitelstvo
seznámila s rozsahem školské osnovy a jejím plněním. Zastupitelstvo se následně rozhodlo, že výběrové řízení na pozici ředitelky mateřské školky nebude vyhlášeno.
– Komunální technika - zastupitelstvo obce po řadě předchozích jednání schválilo
1. Nabídku firmy Wisconsin ENG.CZ na dodávku travní sekačky W3651 STROJ KOMUNÁLNÍ SEKACÍ „Piraňa“ včetně sběrného výklopného koše a homologace pro pohyb
na veřejných komunikacích.
Usnesení č. 10/42/2018 zastupitelstvo obce schválilo nabídku na dodání
travní sekačky W3651 STROJ KOMUNÁLNÍ SEKACÍ „Piraňa“ nabídku firmy
WISCONSIN ENG.CZ a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o dílo.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
2. Pořízení malého nákladního vozidla, pohon elektromobil. Pro pokrytí části
pořizovací ceny bude maximálně využito dotační podpory v rámci národních programů Životní prostředí. Pro výběr vozidla bude provedeno výběrové řízení a podána žádost o dotace.
Usnesení č. 11/42/2018 zastupitelstvo obce pověřuje starostu zajištěním výběrového řízení a podáním žádosti o dotace na pořízení vozidla s alternativním pohonem.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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