ZPRAVODAJ
červenec, srpen 2018

OBEC LIPŮVKA

Vážení spoluobčané,

Návštěva hejtmana Jihomoravského kraje

prázdniny se přehouply do své druhé poloviny, lipůvské děti jsou nyní na dětském táboře
v údolí Bílého potoka a řada z Vás má již po dovolené. Současné léto nás sužuje enormními
horky a příroda kolem trpí nedostatkem vláhy a dlouhotrvajícím suchem.
Na základě poklesu vody ve vodojemech v počátku léta jsme jako obec vydali zákaz zalévání
zahrad a napouštění bazénů, což po návratu do normálního stavu a projednání s provozovatelem
VaS a.s. bylo odvoláno. Ale i tak je potřeba hospodařit s vodou uvážlivě.
Naše republika a celá Evropa se potýkají s dlouhodobým poklesem hladin spodních vod a je
potřeba s vodou šetřit. Všude kolem nás je velké sucho, schnou travní porosty a nyní již i lesní
porosty, což vede k nebezpečí vzniku požárů. Proto bych Vás chtěl požádat o velice uvážlivé
rozdělávání ohňů, aby nedošlo ke vzniku požáru. Požár může vzniknout nejenom od ohně, ale
stačí i odhozený nedopalek cigarety, případně vzniklá sebemenší jiskra při jiné činnosti.
Jak jste si jistě všimli, byla zahájena stavba Cyklostezky Kuřim–Lipůvka. Dle harmonogramu
měla stavba v katastrálním území obce Lipůvka probíhat v podzimních měsících, ale stavební
práce pokračují dobře a k nám se dostali dříve, než bylo naplánováno. Termín dokončení je
v prosinci tohoto roku. Po dokončení cyklostezky bude krásné a bezpečné spojení pro cyklisty
i pěší mezi Obcí Lipůvka a Městem Kuřim.

Dne 7. 8. 2018 uskutečnil JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje návštěvu naší
obce. Na neformálním jednání jsme projednávali řadu věcí týkající se naší obce. Představili jsme
stavby, které jsme vybudovali, které připravujeme a hlavně co bychom rádi zlepšili. Z toho bych
chtěl vyzvednout naše hlavní téma - Dopravní situaci v naší obci ve spojitosti se silnicí I/43,
která prochází naší obcí a činí nám značné problémy.
S připravovanou MUK Lipůvka (Mimoúrovňová křižovatka Lipůvka), kterou připravuje
ŘSD společně s Ministerstvem dopravy by mělo dojít k odklonění dopravy na Blansko a tím
odlehčení křižovatky u „horní benzinky“ (bývalý kruháč). Následně by Jihomoravský kraj mohl
vybudovat obchvat Lipůvka směrem na Tišnov – silnice II/379 – silnice Jihomoravského kraje.
V územním plánu obce je na to připraven koridor. Nynější odbočení na Tišnov u Formanky by
bylo takto odsunuto mimo centrum obce a došlo by k celkovému zklidnění dopravní situace,
převážně vzhledem k chodcům – zvýšení bezpečnosti.
O této křižovatce již delší dobu jednáme s ŘSD, která nám má do konce srpna předložit studii
řešení – buď řízený přechod nebo řízená celá křižovatka I/43 a II/379 u Formanky. Takže uvidíme.
O dalším postupu jednání Vás budeme informovat.
Starosta obce, Ing. Ivo Pospíšil

Třídění odpadů
Abychom snížili množství směsného komunálního odpadu, za který obec potažmo Vy
platíme nemalé částky, jsme zavedli třídění opadů (třídění plastů a papíru s odvozem od domu).
Nový systém se v tomto roce zabíhá a na základě jeho vyhodnocení na konci roku resp. na
počátku roku 2019 bude stanoven pro ty, co dobře třídí, upravený poplatek za komunální
odpad – poplatek za rok 2019.
Směsný komunální odpad je také evidován a to objemově. Každá nemovitost má nádobu
(nádoby) na odpad, která je opatřena čipem resp. čárovým kódem. Kód je možné si vyzvednout
v kanceláři obecního úřadu, kde dojde k zaevidování nádoby na odpad a následně naši pracovníci
Vám nádobu označí. Nádoby, které nejsou takto označeny, nebudou svozovou firmou vyváženy.
Starosta obce, Ing. Ivo Pospíšil

Poplatek za odpady 2018
Tímto bych chtěl Vám, kteří jste nedopatřením nebo omopenutím do termínu
30. 6. 2018 ještě neuhradili poplatek za odpady 2018, požádat, aby jste tak učinili.
Uhradit poplatek můžete buď v kanceláři Obecního úřadu hotově nebo elektronicky
na účet obce (info na webových stránkách).
Neuhrazené poplatky za odpady 2018, které nebudou uhrazeny po datu 31. 8. 2018,
budou vymáhány včetně penále.

Kuchyňský bioodpad do směsného odpadu nepatří
Vadí Vám zapáchající popelnice? Pokud ANO, stačí popelnici dát do stínu, nechat pootevřené
víko a hlavně do popelnice nedávat kuchyňský bioodpad. Nejefektivnějším způsobem
nakládání s biologicky rozložitelným odpadem především odpadem z kuchyně (včetně
plesnivého pečiva) je kompostování. Takže u nás v obci máme možnost tyto odpady uložit
do hnědých kontejnerů na BIOodpad nebo ve vlastním kompostéru si vyrábět svůj kompost.
Přirozeným rozkladem bioodpadu v kompostérech vznikají vhodné podmínky pro řadu
organismů, které právě tento odpad zpracovávají. Jinak řečeno, když se dodrží správné postupy
pro kompostování, bioodpad přímo mizí před očima a především nezapáchá!
Většina lidí ovšem neví, za jaký konec tuto problematiku uchopit a raději hodí bioodpad do
popelnice. Kompostování přitom není žádná věda. Návodů na dobré kompostování je kolem
nás celá řada.
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Petice za D43
podaná senátorkou Jaromírou Vítkovou v Senátu
byla schválena
Petice na podporu přípravy a realizace dálnice D43 (Brno – Moravská
Třebová) a Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále jen Petice)
byla předána do Senátu 15. 2. 2018 paní senátorkou Ing. Jaromírou Vítkovou
za petiční výbor předsedovi senátu Milanovi Štěchovi. Následně garanční
Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (VVVK) uskutečnil
k Petici veřejné slyšení v Senátu v úterý 13. března. Garanční výbor shledává
Petici za D 43 důvodnou a následná navržená usnesení se týkají zejména
požadavku na dokončení vypracování Studie proveditelnosti stavby D 43
v úseku od Moravské Třebové po Bořitov, dále přípravu a projednání všech
potřebných dokumentací a náležitostí k vydání územního rozhodnutí. Žádá
zařadit tuto stavbu mezi prioritní dopravní stavby ČR. Dále Výbor naznal, že je
třeba zajistit včasnou aktualizaci Politiky územního rozvoje v souladu se ZÚR
JMK a řešit vlastnictví pozemků nutných k výstavbě.
Petice byla projednána v Senátu dne 19. července 2018. Senát s touto
peticí souhlasí a schválil navrhovaná usnesení.

Smutné výročí
Dne 21. 8. uplyne 50 let od událostí, které poznamenaly životy občanů tehdejšího
Československa na dalších 21 let. Tehdy v noci z 20. na 21. srpna 1968 začala vojska Sovětského
svazu, Polska, NDR, Maďarska a Bulharska obsazovat Československo. Tehdejší generaci Čechů
a Slováků se tento noční přepad hluboko vryl do paměti. Okupací Československa byl násilně
přerušen proces, později nazvaný Pražským jarem, jehož cílem měl být tzv. socialismus s lidskou
tváří, k němuž se mělo dospět specifickou československou cestou, tedy cestou do značné míry
nezávislou na Sovětském svazu. V zásadě se mělo jednat o shora řízenou postupnou reformu
komunistické strany a státního byrokratického aparátu směrem k jejich „demokratizaci“, ale
při zachování komunistického monopolu moci (tzv. vedoucí úlohy KSČ). Symbolem těchto
snah se stal Alexandr Dubček, první tajemník ÚV KSČ. Tyto snahy podporovala většina občanů
tehdejšího Československa. Po okupaci následoval nucený odlet Dubčeka, prezidenta Svobody
a dalších čelných politiků do Moskvy, kde byli donuceni podepsat tzv. moskevské protokoly,
kterými souhlasili s „dočasným pobytem“ sovětských vojenských jednotek na našem území.
V následujících měsících došlo k postupné výměně kádrů, které bylo dovršeno v dubnu 1969
nástupem Gustáva Husáka na pozici prvního tajemníka ÚV KSČ, čímž nastává období tzv.
normalizace. V podstatě to znamená, že se Československo opět stalo poslušným satelitem
SSSR. Okupace nám byla následujících 20 let vysvětlována jako „přátelská pomoc“ bratrských
států. Toto období skončilo sametovou revolucí v listopadu 1989.
Z vyprávění tehdejších současníků vyplývá, že také v Lipůvce většina občanů podporovala
změny, které přineslo Pražské jaro a negativně reagovala na okupaci např. protisovětskými hesly
na vratech JZD, na zdi Formanky, na silnici, odstraněním označení názvu obce, vylepením letáků
s protisovětským obsahem.
Marcela Antonovičová
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Významné životní jubileum pana Prof. Bohumila Míška
Dne 5. 7. 1928 se dožil devadesáti let náš občan pan Prof. Ing. Dr. Bohumil Míšek, DrSc.,
původem z královodvorského kraje, kde také prožil své dětství a mládí, vystudoval gymnázium.
Po maturitě odešel studovat na Vysokou školu technickou v Praze a v Brně, obor speciální
chemie. Lipůvským občanem se stal po sňatku se slečnou Miloslavou Horákovou, učitelkou
ZDŠ v Lipůvce, se kterou se poznal za studií na vysoké škole v Brně. Po příchodu na Lipůvku
se zapojil do veřejného života obce (v ochotnickém divadelním kroužku, jako lektor v oblasti
odborných přednášek z oboru chemie a atomistiky a řady jiných, slavnostně promlouval
k ženám u příležitosti svátku MDŽ, účastnil se brigádnických akcí apod.). Pracovně se zaměřil na
vědeckovýzkumnou práci ve výzkumných a vědeckých ústavech, pracoval v oblasti fyzikálněchemické se zaměřením na vývoj vlastností látek pro speciální využití. Dosažené výsledky
publikoval na národních a mezinárodních kongresech, v časopisech, některé byly patentovány
jako vynálezy. Prošel stážemi na zahraničních univerzitách a v roce 1963 byl povolán jako pedagog
na Vysoké učení technické, Fakultu strojního inženýrství v Brně, kde prošel dalším akademickým
vývojem v dosažení vědeckých hodností. Tato práce ho upoutala až do současného věku, ve
kterém je ještě pracovně aktivní, v trvání již celkem 65 let. Časem zastával na fakultě pracovní
funkci vedoucího katedry, byl zvolen do akademické funkce proděkana a děkana fakulty.
Za celé toto období se podílel na výchově řádově desítek tisíc inženýrů a kandidátů věd.
Velmi vzpomíná na společný život s milovanou manželkou, jež mu vytvářela rodinné
zázemí a byla jeho celoživotní oporou. Spolu vychovali dvě děti, Jitku a Pavla, kteří se mu snaží
poskytnout spolu se svými rodinami veškerou potřebnou péči. On je jim za to velice vděčný
a zvláště velikou radost mu přinášejí nejmladší potomci jeho rodiny, pravnoučátka Kája, Adélka,
Lukášek a Mikulášek.
Pana Míška jsme při příležitosti jeho devadesátin navštívili a popřáli mu do dalších let pevné
zdraví a také nadále hodně životního optimismu, který z něj stále vyzařuje. Během návštěvy
jsme si od něho se zaujetím vyslechli celou řadu zajímavých zážitků, které prožil během svého
bohatého života.
M. Antonovičová, I. Pospíšil, L. Janků a I. Bögiová
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Jaro léto podzim zima – v družině je vždycky prima
Naše školní družina je součástí Základní školy Lipůvka a má kapacitu 80 žáků převážně z 1.–
4. třídy. Ve školní družině jsou děti pro pravidelnou činnost rozděleny do tří oddělení. U dětí
vytváříme předpoklady pro kreativní a spontánní rozvoj, snažíme se jim nabídnout všechny
činnosti přitažlivou a zajímavou formou a rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti.
Školní družina svou funkci v péči o účastníky v době mimo vyučování vyplňuje různými
odpočinkovými, zájmovými, rekreačními a sportovními činnostmi jak ve třídě, tak tělocvičně,
školní zahradě a hřišti.
Společně utváříme, upevňujeme a prohlubujeme kamarádské vztahy mezi dětmi,
prosazujeme slušnost a ohleduplnost, aktivitu a tvořivost, dodržování hygienických návyků a
zásady bezpečnosti při pobytu ve školní družině i venku.
Po celý rok připravujeme různé akce jak přímo pro účastníky školní družiny, tak pro veřejnost,
např. beseda v knihovně, Halloweenský den, Rolničkový den, Vánoční výstava výrobků ŠD,
Vánoční krmení zvířátek, Pyžamový den, Pruhovaný den, Sněhuláci pro Afriku, Karneval,
Čarodějnický den, Hravý cyklista, Noc ve školní družině a sbíráme víčka pro Vojtíška, který nás
přišel navštívit.
Marie Baláčová

Halloveenský den

Beseda s paní spisovatelkou

Sněhuláci pro Afriku

Návštěva Vojtíška
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Noc v družině
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Tábor mladých hasičů
Mladí hasiči i letos zakončili celoroční činnost na čtyřdenním soustředění, tentokrát
v prostředí lesního penzionu Podmitrov. Hasička na Lipůvce je krásná, ale pár dní v přírodě
na začátku léta děti odtrhne od školy, telefonů i rodičů. Počasí nám přálo, několik dešťových
přeháněk jsme přečkali pod střechou a většinu času jsme si užili na sluníčku hrou i odpočinkem.
Měli jsme velké plány, dovolenou u moře, let balonem. Snažili jsme se co to šlo. Nebyl to sice
dlouhý let, ani super dovolená, ale byli jsme s kamarády, se kterými tohle léto chceme být.
Od září pokračujeme dál a jestli máš chuť, tak se scházíme každou středu v hasičce a když je
v pohodě počasí, tak dáváme i výlety a vůbec všechno co se dá podniknout v přírodě.
Mladí hasiči Lipůvka
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Lipůvský fotbalový turnaj
V sobotu 14. 7. se uskutečnil 3. ročník Lipůvského
fotbalového turnaje v malé kopané o pohár obce
Lipůvka. Akce probíhala ve sportovním areálu ASK
Lipůvka. Utkání se odehrávala na dvou menších
hřištích současně, které jsme vytvořili na travnatém
fotbalovém hřišti. Do turnaje bylo přihlášeno celkem
osm týmů po 8–10 hráčích. Týmy byly rozlosovány
do dvou skupin po čtyřech týmech. Z každé skupiny
pak postupovaly první dva týmy. Hrálo se podle
pravidel malé kopané, pět hráčů plus brankář,
s možností neomezeného střídání. Pro hráče i diváky
bylo připraveno bohaté občerstvení v podobě
grilovaných dobrot, gulášku a chlazených nápojů.
Pro diváky jsme si připravili menší doprovodný
program. Děti si zahopsaly na skákacím hradě
a trampolíně, a nebo mohly překonat opičí dráhu, na
jejímž konci obdržely odměnu. Dospělí fanoušci si mohli vyzkoušet svoji kopací techniku pří
trefování malé branky. Tři nejúspěšnější byli oceněni. Průběh turnaje se odvíjel v přátelském
duchu. Až do finále se probojoval tým SPARTAK SLAVÍKOVICE, který porazil tým FC LOKET
Z VOKNA a mohl slavit své premiérové vítězství na turnaji. Konečné pořadí: 1. SPARTAK
SLAVÍKOVICE, 2. FC LOKET Z VOKNA, 3. THE REDS, 4. J – ELITA, 5. TUTY WIN, 6. KLIĎASI, 7. PREFA
TREFA, 8. AC ŠEBROV. Všechny týmy obdržely drobné ceny. Prvním třem týmům byly předány
poháry a věcné ceny. Vítěz obdržel navíc putovní pohár a sud piva. Neopomnělo se ani na
vyhlášení nejproduktivnějšího střelce, nejlepšího brankáře a diváci hlasovali o nejužitečnějšího
hráče turnaje.
Rovněž je třeba poděkovat sponzorům: Obec Lipůvka, PREFA BRNO, STAVEBNINY LIPŮVKA,
LV NEMOVITOSTI, AsA, Brychta design, PILA LIPŮVKA, a také všem, kteří přispěli s organizací
turnaje.
Již nyní se těším na příští ročník, kdy se opět potkáme se spoustou přátel a společně si
užijeme krásnou atmosféru Lipůvského fotbalového turnaje.
pořadatel Roman Skovajsa
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Pavel Simon a Gábina Jízdná pořádají

Mapa a popis okruhu 20 km

2018
Kdy

15. září 2018

Místo startu:

Lipůvka, na cyklostezce do Lažan

Registrace:

Lipůvka 392, poslední dům v Lipůvce na cyklostezce do Lažan, hodinu před startem,
uzavírá se 15 minut před startem

Přihlášky:

přihlaste se nám prosím https://doodle.com/poll/9x2v2sdqpzwcg8fk, odkaz je i na
www.pavel-simon.cz, nebo nám napište na info@pavel-simon.cz do 12.9.2018.
Výrazně nám tak ulehčíte organizaci a zajištění občerstvení.

Tratě:

20 km na kole
20 km běh
40 km na kole (dva okruhy)
20 km během + 20 km na kole

start
start
start
start

13:00
13:00
13:00
9:00 (běh), 13:00 (kolo)

Značená trať vede po obecních, polních a lesních cestách v Lipůvce, Skaličce, Hlubokých Dvorech a
Lažanech. Běží se za plného provozu a na vlastní odpovědnost.
Občerstvení:

zajištěno v cíli a jedenkrát na trase

Startovné:

dospělí 50Kč, děti zdarma ale účastní se na odpovědnost rodičů
Těšíme se na vysokou účast běžců, cyklistů i fandících diváků.
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zdroj: www.mapy.cz

Start z křižovatky u odbočky na cyklostezku do Lažan, kolem parku, dále po silnici k vysílači směr Nuzířov,
poté po zelené, u božích muk doprava lesem do Skaličky, na konci Skaličky, pořád po zelené až rozcestí
s cyklotrasou 5268, po ní kolem Trmačova do Hlubokých dvorů, po silnici do Lubě, v Lubě doprava
k potoku Lubě, po červené přes Krkatku do Žlebu údolím přes brody, až do Skaličky, přes potok a po
asfaltové cyklostezce přes Lažany do Lipůvky. Cíl je u brány domu, kde jste se registrovali. Tam buď
občerstvení a pohoda, nebo hurá ještě na jeden okruh.
Vyhlášení výsledků:
po doběhnutí/ dojetí posledního závodníka, ale o čas zde vůbec nejde, jde o to
zvládnout to, užít si to, ale kdo chce, závodit také může…
Upozornění
Startující závodí na vlastní nebezpečí a odpovědnost, podle svého skutečného zdravotního stavu a
kondice. Lékařská služba během závodu není zajištěna (náplast, obvaz ano). Závod se koná za plného
silničního provozu, účastníci jsou povinni dbát zvýšené opatrnosti, a to zejména během pohybu po
obecních komunikacích a silnici druhém třídy do Nuzířova. Závod se koná v podzimních podmínkách, styl
KoloBěhu musí být uzpůsoben klimatickým poměrům, může se vyskytovat bahno, kaluže, v brodech může
být voda…
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Zápis č. 44/2018
ze 44. zasedání Zastupitelstva obce Lipůvka ze dne 18. 6. 2018

Rozpis utkání mužů ASK Lipůvka (III. třída )

Místo jednání:

v podzimní části sezóny 2018/2019
Kolo

Den

Čas

Utkání

Kolo

Den

Čas

Zasedací místnost obecního úřadu

Začátek jednání: 18.00 hodin

Utkání

Konec jednání:

21.00 hodin

Přítomni:

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,

2.

ne 12. 8. 17.00 h Kořenec - Lipůvka

9.

ne 30. 9. 15.00 h Vranová - Lipůvka

3.

ne 19. 8. 17.00 h Lipůvka - Cetkovice

10.

ne 7. 10. 15.00 h Lipůvka - Lažany

Omluveni:

Petr Málek

4.

ne 26. 8. 17.00 h Lipůvka - Opatovice

11.

ne 14. 10. 13.00 h Vavřinec - Lipůvka

Veřejnost:

Novotný Milan, Bohuslava Krátká, Marie Vrbová, Jana Červáková, Martin Hloušek,
Břetislav Svánovský

5.

ne

2. 9. 14.30 h Kunštát B - Lipůvka

12.

ne 21. 10. 14.30 h Lipůvka - Svitávka

Program jednání:

6.

ne

9. 9. 16.30 h Lipůvka - Kotvrdovice

13.

so 27. 10. 14.00 h Ostrov - Lipůvka

1. Ustanovení zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu

7.

ne 16. 9. 16.00 h Benešov - Lipůvka

1.

so 3. 11. 14.00 h Lipůvka - Knínice

3. Informace starosty obce

8.

ne 23. 9. 15.30 h Lipůvka - Vísky

14.

ne 11. 11. 13.30 h Knínice - Lipůvka

2. Schválení programu jednání
4. Změnový list č. 1 – obnova hřbitovní zdi Lipůvka
5. Česká pošta, s.p. – dodatek č. 3 ke smlouvě o zajištění služeb pro ČP, s.p., příloha č. 1 a příloha č. 14
6. Žádost o vyřešení situace ohledně komunikace v areálu Agrodružstva
7. Sdružení Petrov, z.s. - žádost o příspěvek na letní tábor

HLEDÁME KOLEGY NA POZICE V KUŘIMI:

8. Odprodej pozemku p.č. 1098/4
9. Schválení závěrečného účtu Obce Lipůvka za rok 2017
10. Zadání auditu hospodaření Obce Lipůvka za rok 2018
11. Žádost o vydání stanoviska ke změně dodatečného povolení stavby – přístavba Rd , garáž
na p.č. 1096/3, 1096/4, 1105/4

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

12. Rozpočtové opatření č. 1/2018
13. Kontrola faktur
14. Diskuze
Na návrh starosty byl program doplněn:

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

Předprostor před ZŠ – žádost o vyjádření, dodatek smlouvy
1. Římskokatolická farnost Lipůvka - dotace
2. ZŠ Lipůvka – nákup mycího stroje

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

3. FPO s.r.o. – smlouva o poskytování hostingových služeb

Chcete pracovat v úplně novém, čistém moderním prostředí?

6. Neogenia s.r.o. – smlouva o poskytování služeb komunikační platformy MOBILNÍ ROZHLAS

Chcete pracovat v jednosměnném provozu a mít volné víkendy pro sebe a rodinu?

7. K P - PARTNERS – výkon funkce pověřence

Tak se přidejte k našemu novému týmu!

8. Komunální technika – sekačka

V případě zájmu zašlete svůj životopis na dana.havlickova@proventia.com
nebo volejte na tel.: 604 582 184.
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4. Zpráva o hodnocení nabídek – Rodinné domy Lipůvka – komunikace, kanalizace, vodovod
5. Žádost o řešení stavu stromů a chodníků před domy 284 + 285

9. Dům služeb
10. Cyklostezka Kuřim – Lipůvka, dodatek smlouvy o partnerství
11. Český svaz včelařů, ZO Šebrov – žádost o změnu termínu čerpání dotace
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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 Libora Skácela
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Předsedající se zeptal, zda má někdo návrh na úpravu nebo doplnění programu dnešního jednání.
Přítomní souhlasí, aby se dnešní jednání řídilo navrženým programem.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 3)
Informace starosty
–
Areál PŘÍHON parc. č. 968 k.ú. Lipůvka – obec má se TJ Sokol Lipůvka který je
součástí Sokolské župy Perštějnské nájemní smlouvu na tento areál, která bude končit v roce
2027. Aby obec mohla případně v této lokalitě investovat do vybudování jakéhokoli zařízení
tak potřebuje tento areál mít ve vlastnictví, jinak by investovala a zhodnocovala cizí majetek.
Z toho důvodu jsme zahájili jednání se Sokolskou župou Perštejnskou o převedení areálu
do vlastnictví obce. Počátkem června letošního roku nám bylo oznámeno, že Sokolská
župa nemá s převedením pozemku problém, ale že TJ Sokol Lipůvka s převedením na obec
nesouhlasí. Zástupce TJ Sokol Lipůvka jsme si pozvali na jednání zastupitelstva, kde jsme
vysvětlili náš důvod a záměr – zahájit o využití areálu na obci diskuzi, např. vybudování
odpočinkového areálu (dtto Šotolák) v návaznosti na plánovanou cyklostezku, ale i tak
jsme obdrželi záporné stanovisko. Takže do areálu Příhon obec zatím nemůže a nebude
investovat.
– Českomoravská světelná s.r.o. zpracuje rozbor a návrh možného řešení obnovy veřejného
osvětlení
– Matrika v obci Lipůvka nebude rušena
– Ve dnech 1. 7. 2018 až 28. 7. 2018 bude probíhat stavba Oprava povrchu silnice I/43
v úseku mezi Lipůvkou a křižovatkou u Kuřimi.Objízdné trasy pro osobní automobily
jsou zveřejněny na webových stránkách. Ohledně doplňujícího značení a zákazu vjezdu
vozidel kromě dopravní obsluhy na obecní místní komunikace jsme nedostali souhlas
Jihomoravského kraje.
– Dne 14. 7. 2018 se uskuteční fotbalový turnaj v minikopané v areálu ASK Lipůvka. Obec
Lipůvka přispěje zakoupením pohárů a darů pro vítěze ve výši 4000 Kč
– Cyklodresy Lipůvka – bude zadána výroba dalších cyklodresů. Z předložených návrhů byl
vybrán – celotisk varianta „D“
Ad 4)

Změnový list č.1 – obnova hřbitovní zdi – bod zrušen

Ad 5)

Česká pošta, s.p. – dodatek č.3 ke smlouvě o zajištění služeb pro ČP, s.p., příloha č.1
a příloha č.14
Usnesení č. 1/44/2018 Zastupitelstvo obce schválilo dodatek č. 3 ke smlouvě o zajištění
služeb pro ČP, s.p., příloha č. 1 a příloha č. 14 s Českou poštou a.s.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Ad 6)

Žádost o vyřešení situace ohledně komunikace v areálu Agrodružstva
Obec obdržela žádost pana Leoše Vingra ohledně vyřešení přístupu do oblasti, která souvisí
s navrženou průmyslovou zónou, dle ÚP Lipůvka plocha 30-Sv.
Obec písemně vyzve Agrodružstvo Brťov – Lipůvka k jednání ohledně komunikace
a kanalizace v areálu ZD. Komunikace zajišťuje přístup do areálu ZD a měla by také zajišťovat
přístup k plochám pro rozvoj podnikání – 30_SV plochy smíšené výrobní dle Územního
plánu Lipůvka. Dále se v komunikaci nachází původní kanalizace, která slouží k odvodu
dešťových vod ze silničních příkopů silnice II/379, je do ní zaústěna kanalizace z areálu ASK
a dále odvádí vyčištěné odpadní vody z přilehlých areálů soukromých firem.
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Ad 7)

Sdružení Petrov – žádost o příspěvek na letní dětský tábor
Usnesení č. 2/44/2018 Zastupitelstvo obce schválilo veřejnoprávní smlouvu č.9/2018
o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lipůvka ve výši 19 500 Kč
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Ad 8)

Odprodej pozemku p.č. 1098/4
Pro stanovení kupní ceny bude zadán znalecký posudek. Na základě stanovené ceny
pozemku bude jednáno se žadatelem o dalším postupu.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Ad 9)

Závěrečný účet Obce Lipůvka
Usnesení č. 3/44/2018 Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet obce Lipůvka za rok
2017 bez výhrad.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Ad 10) Zadání auditu hospodaření Obce Lipůvka za rok 2018
Usnesení č. 4/44/2018 zastupitelstvo obce schválilo zadání auditu hospodaření za rok
2018 Krajskému úřadu JmK.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 11) Žádost o vydání stanoviska ke změně dodatečného povolení změny stavby –
přístavba RD spočívající v přístavbě garáže, zpevněných ploch včetně sjezdu na
veřejně přístupnou účelovou komunikaci, stavba rozvodů kanalizace srážkových vod
s napojením do rozšířeného vsakovacího prostoru a přeložky sdělovacích kabelů na
p.č. 1096/3, 1093/4, 1105/4 v k.ú. Lipůvka.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k projednání záměru se stavebním úřadem a odborem
životního prostředí.
Ad 12) Rozpočtové opatření č. 1/2018
Usnesení č. 5/44/2018 zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č.1/2018.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 27) Cyklostezka Kuřim–Lipůvka, dodatek smlouvy o partnerství
Stavba cyklostezky byla zahájena. Poměrná část týkající se obce Lipůvka bude prováděna
dle harmonogramu prací – září až prosinec 2018. Obec Lipůvka má s Městem Kuřim
podepsánu smlouvu o partnerství, kterou je nyní aktuálně potřeba doplnit dodatkem
ohledně výše finančního podílu Obce Lipůvky a způsobu financování, včetně stanovení
termínů jednotlivých úkonů. Dodatek bude schválen poskytovatelem dotace.
Usnesení č. 6/44/2018 zastupitelstvo obce schválilo převedení investičního příspěvku
Městu Kuřim ve výši 6.862.373,84 Kč vyčísleného na základě propočtu nákladů (příloha
č.1. zápisu) a schválilo dodatek smlouvy o partnerství mezi Obcí Lipůvka a Městem Kuřim
a pověřuje starostu obce podpisem dodatku po jeho schválení poskytovatelem dotace.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
19.30 h Rostislav Kořínek se vzdálil
Ad 13) Kontrola faktur
Předsedkyně finančního výboru seznámila zastupitelstvo obce s proplacenými fakturami
č. 141–č. 193.
Ad 15) Předprostor ZŠ Lipůvka – žádost o vyjádření k projektu, dodatek smlouvy o dílo
Zastupitelstvo nemá ke stavbě žádné připomínky. Projektová dokumentace byla předána
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a bylo požádáno o společné územní a stavební povolení. Dále byla předána dílčí část řešící
vstup do školy včetně zajištění bezbariérovosti.
Usnesení č. 7/44/2018 zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo týkající
se změny termínu inženýrské činnosti
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Ad 16) Římskokatolická farnost Lipůvka – dotace
Usnesení č. 8/44/2018 Zastupitelstvo obce schválilo dodatek č.1 Veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Lipůvka IČ 62077937 z rozpočtu obce
navýšení o 100 000 Kč na celkovou částku 200 000 Kč
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Ad 17) ZŠ Lipůvka – nákup mycího stroje
ZŠ Lipůvka podala žádost o schválení pořízení nového mycího stroje do školní jídelny.
Stávající je velmi špatném stavu. Cena myčky je 119 790 Kč včetně instalace.
Usnesení č. 9/44/2018 zastupitelstvo obce souhlasí s převedení finanční částky ve výši
65 928 Kč z rezervního fondu do fondu investičního. Zastupitelstvo obce schválilo nákup
mycího stroje Myčka průchozí SILANOS N1300S z investičního fondu organizace.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 18) FPO s.r.o. – smlouva o poskytování hostingových služeb
Usnesení č. 10/44/2018 zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o poskytování hostingových
služeb s FPO s.r.o.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 19) Zpráva o hodnocení nabídek – rodinné domy Lipůvka – komunikace, kanalizace,
vodovod
Usnesení č. 11/44/2018 zastupitelstvo obce schválilo jako nejvýhodnější nabídku firmy
MTc-stav, s.r.o. na základě provedeného výběrového řízení a oznámení o nejvýhodnější
nabídce od firmy IKIS s.r.o. a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o dílo na stavební
objekt komunikace s firmou MTc-stav a na stavební objekty kanalizace a vodovod
smlouvu o spolufinancování se Svazkem VaK
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 20) Žádost o řešení stavu stromů a chodníku před domy 284 + 285
Obec bude iniciovat jednání s vlastníky bytových domů, na kterém bude dohodnut další
postup.
19.42 h příchod Rostislav Kořínek
Ad 21) Neogenia s.r.o. – smlouva o poskytování služeb komunikační platformy MOBILNÍ
ROZHLAS
Dva roky provozujeme mobilní rozhlas. Smlouva byla podepsána na dva roky a její platnost
vyprší 31. 8. 2018.
Usnesení č.12/44/2018 zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o poskytování služeb
komunikační platformy Mobilní rozhlas s firmou Neogenia s.r.o. na další dva roky
s platností od 1.9.2018.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Ad 23) Komunální technika – sekačka
Obec 20. dubna objednala na sečení trávy u firmy Wiskonsin travní sekačku Piraňa 3651,
která byla vystavována na veletrhu. Termín dodání měl být do 14 – ti dnů – skladové kusy
a veletržní ceny. Do dnešního dne nebyla dodána. Objednávka byla zrušena. Byla předvedena
sekačka Grasshopper 725DT. Jedná se o profesionální sekačku se sběrným košem a vysokým
výsypem do kontejneru. Na základě výběrového řízení – oslovení dodavatelů obdobných
strojů byla nabídka firmy SST nejvýhodnější.
Usnesení č. 14/44/2018 zastupitelstvo obce schválilo pořízení sekačky zero-turn
Grasshopper 725DT včetně sběru s vysokovýklopem.
Hlasování: 9 pro, 1 proti, 0 se zdržel
Ad 24) Dům služeb – CHEAP FOOD s.r.o.
Požadavek firmy CHEAP FOOD s.r.o. na úhradu nákladů spojených s přípravou pronajatých
prostor v domě služeb Lipůvka č. popis. 34 pro jejich podnikatelský záměr byl projednáván
již téměř rok. JEDNOTA, spotřební družstvo v Boskovicích nesouhlasila s rekolaudací prostor
bývalé zeleniny a prostor galanterie a svým nesouhlasným vyjádřením neumožnila firmě
dále podnikat.
Usnesení č. 15/44/2018 zastupitelstvo obce schválilo výši finančního vypořádání na
pokrytí stavebních nákladů firmě CHEAP FOOD s.r.o. ve výši 206 600 Kč. Na finanční
vyrovnání bude sepsána dohoda.
Hlasování: 8 pro, 1 proti, 1 se zdržel
Ad 25) Český svaz včelařů, ZO Šebrov – žádost o změnu termínu čerpání dotace
Usnesení č. 16/44/2018 zastupitelstvo obce schválilo dodatek Veřejnoprávní smlouvy na
poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč. Dodatek řeší posun termínu čerpání dotace do 31.
12. 2018.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 14) Diskuze
– Pan Břetislav Svánovský požádal obec o projednání jeho požadavku osazení protihlukové
stěny u jeho domu, který je při silnici I/43 se správcem komunikace ŘSD ČR.
– U výstavby rodinných domů v lokalitě Nad Cihelnou, investor firma Bomavet s.r.o.
dochází ke znečišťování komunikace výjezdem vozidel. Projednat s investorem lepší
čištění místní komunikace
– Žádost o dotace na pořízení nádob na tříděné odpady pro domácnosti - žádost byla
podána, čekáme na vyrozumění SFŽP
– Zákaz zalévání zahrad a napouštění bazénů – zákaz je zrušen, ve zpravodaji vyjde
informace o šetření s vodou.
– Dopravní řešení v obci na I/43 – umístění řízeného přechodu na řízené křižovatky – nyní
se zpracovává studie, která posoudí, jaká varianta bude přijatelnější. Následně bude
jednáno s ŘSD o realizaci navrženého opatření.

Ad 22) K& P - PARTNERS – výkon funkce pověřence
Usnesení č. 13/44/2018 zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o poskytování služeb
pověřence Hlasování: 9 pro, 0 proti, 1 se zdržel
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NOČNÍ NOHEJBALOVÝ TURNAJ 2018

Vážení přátelé,
rádi bychom vás pozvali na I. ročník nočního nohejbalového turnaje
trojic. Můžete dorazit za sportem, ale také za zábavou. Občerstvení
bude zajištěno a určeno nejen pro sportovce, ale i pro ty, kteří
sportovat nebudou.

sobota 18. 8. 2018 od 19:00
Sportovní areál na Lipůvce za školou
Těší se na vás
nohejbalový kolektiv Lipůvka
Aleš Sáňka 603 467 025
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