ZPRAVODAJ
prosinec 2018

OBEC LIPŮVKA

Vážení spoluobčané,
Opět se blíží konec roku a s ním i Vánoční svátky. Do slavnostního vánočního se už v minulých dnech oděly obchody a s příchodem adventu postupně i všechny domácnosti. Společně
se těšíme na nejkrásnější dny roku a můžeme přesvědčit nejen děti, ale i sami sebe, že kouzla
nejsou jen v pohádkách. Záleží jen na nás, vstoupí-li staré tradice a zvyky do našich příbytků.
Připravíme-li sobě, dětem a všem blízkým svátky, na které budeme všichni rádi vzpomínat.
Veselé Vánoce a do nového roku hodně zdraví a štěstí.

Ing. Ivo Pospíšil, starosta

P. S.: V minulých dnech nám paní zima o čase svého panování dala řádně vědět. Přestože jsme na
toto období připraveni, obracím se na Vás s žádostí o pomoc a spolupráci při zimní údržbě chodníků
a prostor veřejného prostranství. Zimní údržba celé obce je věc náročná vyžadující určitou dávku
trpělivosti, vždyť nejsme firma zabývající se výhradně údržbou komunikací.

Co nás čeká:
19. 12. 2018
22. 12. 2018
11. 1. 2019
18. 1. 2019

Vánoční besídka ZŠ sál obecního úřadu 17.00 h
Punčování (viz pozvánka na poslední straně)
Ples ASK
Obecní ples (viz pozvánka na protějsí straně)

Parkování a zimní údržba komunikací v obci
Zvažovali jsme zajištění úklidu sněhu od profesionálů, a tak jsme oslovili s poptávkou
i Správu a údržbu silnice z Blanska. Byli se na vybrané lokality podívat a odmítli nám
svoje služby s tím, že místní komunikace jsou kvůli parkujícím vozidlům na komunikaci s jejich technikou neprůjezdné. Zůstaneme tedy u kombinace našich prostředků
a externí spolupráce s Lesy města Brna.
Dovolujeme si Vás nejen v této věci požádat o to, abyste v co největší míře svá
vozidla parkovali na svých pozemcích, či na vyhrazených místech pro parkování
a omezili parkování na místních komunikacích, zejména v zimních měsících. Pokud
budou i pro další – menší techniku, cesty kvůli parkujícím autům neprůjezdné a zdržení při
úklidu sněhu vysoká, budeme muset situaci zvážit a přistoupit k nepopulárním opatřením
a začít např. regulovat parkovaní v obci na místních komunikacích.
Se stejným problémem se potýkají naši hasiči, kteří jednou měsíčně projíždějí obcí
a kontrolují průjezdnost komunikací.
Jednotky IZS by měly projet všude a vždy. Mějte prosím tento požadavek na
paměti, i když si i jen na chvilku zastavíte u domu.
Do budoucna počítáme s posílením komunální techniky v majetku obce tak,
abychom mohli svými silami zabezpečit co největší objem údržby místních komunikací
z 6,075 km silnic a 3,090 km chodníků ve správě obce.
Děkujeme předem těm, kteří změní své parkovací návyky a uvolní místní
komunikace jak pro běžný provoz, tak i pro údržbu a pro průjezd složkám integrovaného záchranného systému.
Děkuji Pavel Simon, místostarosta obce
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Mladší přípravka sezona 2018 – 2019
Mladší přípravka se letos začala formovat na poslední chvíli, ale nakonec se tento tým pod
vedením M. Maděránka a nově J. Vlasáka a asistenta J. Nepustila stal jedním z nejúspěšnějších
za poslední roky a patří k čelním týmům soutěže, která má 19 oddílů.
Mezi hlavní opory týmu patří brankářka Klára Hodaňová, dále Honzík Kubát, Lukáš Tesař,
Mariánek Košťál, Jakub Beran a Ondra Buchta. Oporami se stávají i Jakub Vaněk a Honzík Nepustil, ale neztratí se ani naši nejmenší Samuel Furdík, Pepa Vlasák a Vojta Kiffel.
Nicméně v této kategorii nám nejde ani tak o body, ale hlavně o pohyb dětí a jejich radost
ze hry a proto patří obrovský dík rodičům, bez jejichž podpory bychom nemohli fungovat.
Neméně důležitá je pro nás podpora oddílu ASK Lipůvka, z.s., bez jehož materiálního a finančního zajištění bychom dětem nemohli umožnit podmínky, jaké mají.
Martin Maděránek – trenér ml. přípravky

Fotbalový podzim

Družstvo mužů odehrálo podzimní část se střídavými výsledky. Nadměrné sucho zapříčinilo nedostatek vláhy, což nevydržela naše tráva. Díky velké vstřícnosti kuřimského vedení jsme
odehráli většinu utkání v Kuřimi, kde se nám ovšem moc nedařilo. Naštěstí se nám tyhle ztráty
bodů podařilo částečně kompenzovat na hřištích soupeřů. Po polovině soutěže, která je velmi
vyrovnaná, jsme obsadili šesté místo. Pětkrát jsme vyhráli, pětkrát prohráli a třikrát remizovali.
Nejlepšími střelci se stali Jacob Pospíšil, Michal Štarha, Martin Srba a Ondřej Pospíšil. Všichni
vstřelili čtyři branky.
Radek Mánek
Zastupitelstvo obce LIPŮVKA si Vás dovoluje pozvat na:

OBECNÍ PLES 2019
Zastupitelstvo obce LIPŮVKA si Vás dovoluje pozvat na:
Vstupenky v prodeji v lednu v Blankytu

OBECNÍ PLES 2019

V pátek 18.1.2018 od 20:00 hod

Večerem provází skupina NOTA BENE

V sále obecního úřadu

Vstupné 150 Kč

V pátek 18. 1. 2018 od 20 hodin
stupné
150 Kč úřadu
		 VV
sále obecního
			Vstupné
150
Kč
Večerem
provází
skupina NOTA BENE
				 Večerem provází skupina NOTA BENE
Vstupenky v prodeji v lednu v Blankytu
					 Vstupenky vprodeji v lednu v Blankytu

V sále obecního úřadu

V pátek 18.1.2018 od 20:00 hod

OBECNÍ PLES 2019
Zastupitelstvo obce LIPŮVKA si Vás dovoluje pozvat na:
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Ohlédnutí za letošními hody
Jako každý rok, jak je zvykem proběhly v obci Lipůvka krojované hodové slavnosti, které
tentokrát připadaly na víkend 16. 11.–18. 11. 2018.
Na odnesení a postavení máje nám v pátek přišli na výpomoc i další z řad lipůvských obyvatel,
i přesto, že se hodů přímo jako krojovaní neúčastnili. Postavení máje trvalo ve spolupráci
s místními hasiči asi 30 minut a proběhlo bez komplikací. Jako poděkování za výpomoc, stárci
pozvali všechny od máje k místní hospůdce U Zity na vařené maso a teplou polévku.
V sobotu nám počasí velice přálo, k předání hodového práva se sešlo 120 krojovaných, včetně
dětí. Občané Lipůvky nás výborně pohostili koláči, řízky, chlebíčky a mnoha dalšími dobrotami.
Na zahřátí jsme dostali i polévku, čaj, nebo něco ostřejšího. Za štědrost občanů, kteří stárkům
přispěli nemalou částkou, bychom takto chtěli za všechny moc poděkovat!!!
Večerní hodová zábava se za spolupráce s hasiči vydařila. Ve 20 hodin výborně odtančily děti
pod vedením Libušky Janků a Jarušky Tesařové. Dospělí stárci odtancovali hned po dětech první
besedu a druhá následovala o půlnoci v plném počtu. Jako kulturní vložku jsme po odtančení
půlnoční besedy zvolili dražbu podvazku hlavní stárkové.
V neděli ráno se všichni stárci sešli na mši v lipůvském kostele sv. Cecílie. Po mši stárci
společně poobědvali na Formance a připravili se tak na průvod Lipůvkou, který byl ukončen
zpěvem pod májou.
Během průvodu jsme zpívali lidové písně a jako doprovod nám hrál muzikant s harmonikou.
Poslední program hodů probíhal na parkovišti, kde odtančily zase děti i dospělí stárci. Po
besedě proběhlo sólo pro hlavního stárka a stárku se zakončující písní zpívanou stárky bez
hudby.
Touto formou, bychom rádi za všechny stárky poděkovali těm, kteří nám přispěli výpomocí
při práci, organizačními záležitostmi, finančním příspěvkem nebo jakýmkoliv jiným způsobem.
Zároveň moc děkujeme našemu fotografovi, Ondrovi Skácelovi, který nás po celý čas hodů
trpělivě doprovázel, a dokumentoval všechny ty úžasné okamžiky.
A my hlavní stárci, bychom chtěli poděkovat i těm stárkům, kteří nám byli pravou rukou při
práci, přípravě a organizaci letošních hodů a mají zájem tuto krásnou tradici na Lipůvce nadále
udržovat a dále rozvíjet.
Děkujeme!
Hlavní stárci Milan Juren a Lucie Plhoňová
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Mateřská škola od září do prosince
V září nastoupilo do naší školky celkem 50 dětí. Ve třídě VČELIČEK je 25 dětí, z toho 20
předškoláků a ve třídě MOTÝLKŮ máme také 25 dětí, z toho 18 nováčků.
Snažíme se dětem zpestřit čas strávený ve školce různými doprovodnými aktivitami. Přijel
k nám kouzelník, písničky z pohádek s dětmi zahrál a zazpíval kytarista na zahradě, do Blanska
jsme zajeli na pohádku o Pejskovi a kočičce. V listopadu si měly děti možnost zahrát na malé
stavitele v projektu Malá univerzita, od prosince jsme zahájili plavání v plavecké škole v Kuřimi
a děti shlédly další vánoční pohádku.
Ve školce máme 4 kroužky: angličtinu, lokomoce - pohybové aktivity, keramiku a edukativní
přípravu pro ZŠ. Jak jsou na tom naši předškoláci s komplexní připraveností do ZŠ rodičům,
objasní a poradí dle zájmu odborníci v lednu 2019.
Konec prosince se ponese ve znamení Vánoc. Mladší děti se rozloučí programem pro rodiče,
starší nacvičenou Mikulášskou pohádkou a potěší krátkým vánočním programem i seniory
v kulturním domě.
VŠEM KRÁSNÉ, POHODOVÉ SVÁTKY A V NOVÉM ROCE HODNĚ ŠTĚSTÍ!
Kolektiv MŠ
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Vánoční výstava ve škole
Vánoční výstava proběhla v naší škole v pátek 30.11. Příprava na ni zabrala hodně času a úsilí
a zapojilo se do ní i vedení školy. O prodejní část v patře se postaraly děti samotné, které na
chodbě nabízely svoje výtvory jak pro dekorace, tak i jídlu. V dílničce si nejmenší děti vyráběly
ozdoby, po chodbě voněl svařák ze sborovny a nálada začala být vánoční. Tak ať nám ta nálada
vydrží co nejdéle.
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Příjezd Mikuláše na Lipůvku
Děkujeme Vám všem, kdo jste se přišli v chladném
prosincovém počasí podívat na příjezd Mikuláše
a čertovské party. Věříme, že jste si naše představení
užili a začali jím krásný předvánoční čas. Za zpoždění,
způsobené stařičkým koňským povozem, se Vám
ještě jednou, omlouváme. Děkujeme obci a jejím
zaměstnancům, sponzorům, dobrovolníkům, skupině Limitkap, hasičům, také našim seniorům, kteří
pomohli s úklidem, prostě všem, kteří nám s touto
akcí pro děti pomáhali a pomáhají. Máte naše uznání
a poděkování.
Nerozdané balíčky jsme předali školce a prvnímu stupni ZŠ Lipůvka, kde pomohly žákům 9. třídy
s jejich Mikulášskou nadílkou.
Spolek Lípa 2015 a čertovská parta

8

Zápis č. 2/2018
z 2. zasedání Zastupitelstva obce Lipůvka ze dne 14. 11. 2018
Místo jednání:
Začátek jednání:
Konec jednání:
Přítomni:

Veřejnost:

Zasedací místnost obecního úřadu
18.00 hodin
20.20 hodin
Ing. Ivo Pospíšil, Ing. Pavel Simon Ph.D., Jiří Hloušek, Radovan Hodaň, Mgr. Libor Hoppe,
Libuše Janků, Rostislav Kořínek, Vlastimil Sehnal, Jan Svánovský, Robert Tesař,
PharmDr. Dagmar Vintrlíková,
Tomáš Mrkos, Ivo Nádeníček

Program jednání:
1. Ustanovení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Informace starosty obce
4. Jednací řád zastupitelstva obce
5. Dům služeb, Jednota
6. Rozdělení kompetencí členů zastupitelstva
7. Hody, žádost o pokácení stromu na hodovou máji, žádosti o příspěvek na kroje
8. Objekt obecního úřadu – rekonstrukce zdroje tepla
9. Lesy Města Brna, a.s. – smlouva na zimní údržbu komunikací
10. E.ON Distribuce,a.s. – smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene, p.č. 238/3
11. Jiří Pytlík – servisní a materiálová smlouva
12. GasNet, s.r.o. – smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského
zařízení a o smlouvě budoucí nájemní, příloha č.1 - smlouva o nájmu plynárenského zařízení
13. Kontrola faktur
14. Diskuze
Na návrh starosty byl program doplněn:
15. Plán odezvy obce Lipůvka na mimořádné události
16. Odvodňovací žlaby, Dodatek SoD č.1 – REMOPA s.r.o.
17. Žádost o vyjádření k rekonstrukci obecní komunikace na p.č. 266/1 a 298/1 (obrubníky)
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 Mgr. Libora Hoppeho
Hlasování: 11 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: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 3)

Informace starosty
– Žádost obce o dotace na pořízení elektromobilu byla schválena
– 14.11.2018 proběhlo otevírání obálek na dodavatele odpadních nádob. Nabídku podalo 5 firem,
akce bude financována z dotačního programu SFŽP
– Dopravní značení na I/43 u obecního úřadu je pro realizaci stavby opravy odvodnění u opěrné
zdi - reklamace
– MUDr. Jarošová dluží za pronájem prostor ordinace v prostorách obecního úřadu, pokud
neuhradí do konce roku bude jednáno o ukončení nájemního vztahu
– E.ON Energie, a.s. předložila návrh smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny ze sítě NN s fixací
ceny do roku 2021. Navrhovaná cena bude prověřena a následně bude projednán podpis
smlouvy.

Ad 5)

Lipůvka, Dům služeb
S Jednotou spotřebním družstvem v Boskovicích řešíme spor o majetkové vypořádání stavby
Domu služeb a pozemků pod stavbou. Jednota Spotřební družstvo v Boskovicích požaduje odkup
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pozemku ve vlastnictví obce, jejíž součástí je i stavba. Zastupitelstvo neakceptuje žádost Jednoty
a bude dále jednat o dořešení vlastnických vztahů a domáhat se vlastnického práva k objektu
domu služeb.
Do doby dořešení sporu s Jednotou budou prostory obcí pronajímány pro potřeby, které nevyžadují
rekolaudaci objektu.
Usnesení č. 1/22018 Zastupitelstvo obce schválilo vyvěšení záměru pronájmu prostor zeleniny
a prostor galanterie.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 4)

Návrh jednacího řádu zastupitelstva obce
Usnesení č. 2/2/2018 Zastupitelstvo obce schválilo nový jednací řád zastupitelstva obce
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Ad 6)

Rozdělení kompetencí členů zastupitelstva
Pověření členové zastupitelstva obce:
– Jiří Hloušek – lesní hospodářství,
– PharmDr.Dagmar Vintrlíková - odpadové hospodářství – třídění odpadů
– Jan Svánovský, Rostislav Kořínek - školství

Ad 7)

Hody, žádost o pokácení stroma na hodovou máji, žádosti o příspěvek na kroje
Usnesení č. 3/2/2018 Zastupitelstvo obce schválilo bezplatné poskytnutí stromu z obecních lesů
na hodovou máji. Strom pokácí odborná firma.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č. 4/2/2018 Zastupitelstvo obce schválilo proplacení faktur za půjčovné krojů, které
budou poníženy v případě dětí o částku 100 Kč/dítě a dospělých stárků o 500 Kč/stárek.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Ad 8)

Objekt obecního úřadu, rekonstrukce zdroje tepla
Na základě objednávky byl zpracován firmou CERGO ENERGY s.r.o. projekt, řešící rekonstrukci
zdroje tepla v objektu obecního úřadu Lipůvka. Zastupitelstvu byl předložen rozpočet nákladů.
O zahájení realizace bude jednáno po detailním prostudování projektu.

Ad 9)

Lesy Města Brna, a.s. – smlouva na zimní údržbu místních komunikací
Společnost Lesy města Brna a.s. předložil návrh smlouvy na provádění zimní údržby místních
účelových komunikací v obci Lipůvka. Zimní údržba bude prováděna na základě výzvy ze strany
obce. V rámci zkvalitnění zimní údržby na komunikacích se zvýšeným provozem a provozem
autobusové dopravy bude jednáno se Správou a údržbou silnic, která by udržovala komunikaci na
Svinošice a na Horkách v rámci svého jízdního plánu údržby.
Usnesení č. 5/2/2018 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu s Lesy Města Brna, a.s. na zimní
údržbu místních komunikací.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Ad 10) E.ON Distribuce, a.s. – smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene, p.č. 238/3
Usnesení č. 6/2/2018 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení
věcného břemene na p.č. 238/3 v k.ú. Lipůvka s E.ON Disttribuce, a.s..
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 11) Servisní a materiálová smlouva na kopírovací stroj XEROX C7025 - Jiří Pytlík
Do kanceláře obecního úřadu byl zakoupen nový kopírovací stroj. Dodavatel předložil návrh
smlouvy na provádění veškeré servisní činnosti na tento stroj, spočívají v údržbě stroje a dodávky
a výměny tonerů a dalších komponentů.
Usnesení č. 7/2/2018 Zastupitelstvo obce schválilo Servisní a materiálovou smlouvu s firmou Jiří
Pytlík, IČ 76424286.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 12) GasNet, s.r.o. – smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci
plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní, příloha č.1 – smlouva o nájmu plynárenského zařízení
V rámci projektové přípravy stavby Inženýrských sítí v lokalitě Díly k Lažanům (cyklostezka na
Lažany) předložila firma GasNet, s.r.o. návrh smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci
a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní a přílohu č. 1 –
smlouva o nájmu plynárenského zařízení. Uzavření smluvního vztahu je podmínkou souhlasu
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a realizace stavby plynovodu, resp. prodloužení stávajícího plynovodu.
Usnesení č. 8/2/2018 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o podmínkách napojení,
o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní
a Smlouvu o nájmu plynárenského zařízení s firmou GasNet, s.r.o., IČ27295567
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 13) Kontrola faktur
Předsedkyně finančního výboru seznámila zastupitelstvo obce s proplacenými fakturami č. 319
až 417 .
Ad 15) Plán odezvy obce Lipůvka na mimořádné události
Ve stávajícím Plánu činnosti orgánů obce a Plánu odezvy orgánů obce Lipůvka na vznik mimořádné
události byly aktualizovány seznamy členů krizového štábu obce.
Ad 16) Odvodňovací žlaby, Dodatek SoD č.1 – REMOPA s.r.o.
Důvodem změny rozsahu díla a posunu termínu je nález plynovodního potrubí, které bylo
zabetonováno ve dně původního odvodňovacího žlabu a nachází se tak pod plánovanou trasou
nových žlabů. Stavba byla pozastavena. Po jednání se zástupcem Innogy, a.s. bylo nutné posunout
trasu nových žlabů o 1,5 m směrem k hlavní komunikaci tak, aby nebyl uložen v ochranném pásmu
plynovodu. S tím vznikly vícepráce, které obsahuje dodatek smlouvy o dílo.
Usnesení č. 9/2/2018 Zastupitelstvo obce schválilo dodatek smlouvy o dílo č.1 a pověřuje
starostu obce podpisem dodatku smlouvy č.1.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 17) Žádost o vyjádření k rekonstrukci obecní komunikace na p.č. 266/1 a 298/1
Stávající místní komunikace p.č. 266/1 a 298/1 má poškozené obrubníky, takže dochází k podmáčení
sousedních pozemků a staveb. Na základě žádosti vlastníka pozemku o nápravu stavu a řešení
situace. Obec dodá materiál a vlastník pozemku zajistí provedení prací.
Usnesení č. 10/2/2018 Zastupitelstvo obce schválilo dodání materiálu na zajištění opravy
obrubníků a zabezpečení odtoku povrchové vody do stávajících dešťových vpustí.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 14) Diskuze
– Vypracovat ekonomický rozbor připravované investice bytového domu Lipůvka č. popis. 53
– Vypracovat Strategický pracovní plán na 4 roky
– Dům služeb – oprava elektriky v objektu kadeřnictví
– Obecní les nad vodárnou – odstranit suché modříny
– Podklady k jednání zastupitelstva předkládat zastupitelům – jsou k dispozici v kanceláři obecního
úřadu
– Od ledna 2019 bude uzavřen smluvní vztah s novou paní účetní jako náhrada za paní Málkovou,
která dala výpověď
– Na obecní ples budou objednány skleničky na víno s popisem
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
– Bude zakoupen nový nábytek do zasedací místnosti – židle. Po předložení návrhu a vybrání typu
s cenovou nabídkou budou následně židle zakoupeny
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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