ZPRAVODAJ
OBEC LIPŮVKA

březen
2019

Vážení spoluobčané,
Začalo nám jaro a s tím i větší možnosti vycházek po okolí naší obce. I pro tyto účely
byla dokončena stavba cyklostezky Kuřim–Lipůvka. Pohyb cyklistů i pěších je hlavně
o víkendech značný.
Cyklostezka je pro pěší a cyklisty, v žádném případě není pro
motorová vozidla. Tento nešvar
se nám začal objevovat již od jejího dokončení. Upozorňujeme, že
toto budeme řešit s Policií ČR.
I když obec zajišťuje prostředky
na sběr psích exkrementů, tak na
cyklostezce nám to nějak nefunguje a bývá velmi zaneřáděna.
Znečištění není pouze od psích exkrementů, ale také od našich zemědělců, kteří
obhospodařují sousední pozemky. V těchto případech buďte prosím maximálně ohleduplní k ostatním účastníkům provozu na cyklostezce!
Abychom měli z dokončené stavby všichni radost a užitek, chtěl bych na Vás
apelovat a požádat o velkou míru tolerance aby, jsme ji mohli využívat všichni společně a nedocházelo ke kolizím.
Přeji Vám krásné jaro
Ing. Ivo Pospíšil, starosta obce

Co nás čeká:
29. 3. 2019 Noc s Andersenem
žáci I. stupně ZŠ budou mít tematický večer s přespáním ve škole v rámci
celorepublikové akce.
6. 4. 2019 Sběr železného šrotu
proběhne od 8:00. Naši dobrovolní hasiči, kteří sběr po obci provádějí,
si dovolují požádat občany, ať šrot před domy uloží až v sobotu ráno.
Předem děkujeme za součinnost.
6. 4. 2019 Lipůvské odpadkobraní
Zveme spoluobčany, zejména rodiče s dětmi k úklidu okolí naší obce.
Sraz v 9:30 na parkovišti u hasičky. Pytle, rukavice a drobné občerstvení
pro registrované na:
Facebook.com/lipuvskeodpadkobrani, uklidmnecesko.com, zajištěno.
Pro usnadnění zajištění této akce vás žádáme o registraci, děkujeme.
13. 4. 2019 Košt vína (viz pozvánka)
17. 4. 2019 Velikonoční dílna v ZŠ (viz pozvánka)
23. 4. 2019 Zápis prvňáčků do ZŠ Lipůvka (viz pozvánka)
Velikonoční bohoslužby:
18. 4. 2019 Zelený čtvrtek v 17.00 h
19. 4. 2019 Velký pátek v 17.00 h
20. 4. 2019 Velikonoční vigilie ve 20.00 h
21. 4. 2019 Velikonoční neděle v 10.00 h
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Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2019/2020
Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás i Vaše dítě pozvat k
ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE, který se bude konat ve čtvrtek 25.
dubna 2019 od 14.00 do 17.00 hodin
v budově školy v 1. poschodí ve třídách
1. stupně. Zapsány budou děti narozené
od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013, tedy děti,
které do 31. 8. 2019 dosáhnou věku 6 let.
Do prvního ročníku lze zapsat i mladší děti narozené v období od 1. 9. 2013
do 30. 6. 2014, jsou-li přiměřeně tělesně
i duševně vyspělé. Zákonní zástupci však
musí k žádosti doložit doporučení příslušného školského poradenského zařízení,
u dětí narozených od ledna do konce
června navíc ještě doporučení odborného lékaře.
V případě, že budou zákonní zástupci
žádat o odklad plnění školní docházky,
musí svoji žádost doložit doporučením
příslušného školského poradenského
zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa, a to nejpozději do

30. 4. 2019. 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 v následujícím
školním roce. Zákonný zástupce dítěte
musí opět požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky od daného školního roku. Doporučujeme však, abyste se
i s dítětem k zápisu osobně dostavili. Bližší informace na www.zslipuvka.cz.

Pro urychlení zápisu je možno
si na webových stránkách školy
(www.zslipuvka.cz) stáhnout potřebné tiskopisy a také využít systému
elektronické rezervace. Aplikace bude
spuštěna od 25. 3. a ukončena 23. 4.
2019.
Pokud by bylo Vaše dítě v den zápisu
nemocné, zákonný zástupce zkontaktuje školu na tel. 516 431 537 a přijde
na zápis v náhradním termínu.
PaedDr. Eva Karlíčková

Pozvání na velikonoční tvoření
Dne 17. dubna 2019 zveme všechny tvořílky i netvořílky, děti , rodiče a prarodiče na tradiční jarní dílničku, která proběhne v prostorách místní základní
školy od 14.00 h do 17.00 h
Součástí dílničky bude
jarmark v přízemí školy.
Pojďme společně oslavit
svátky jara.
Zaměstnanci a žáci
základní školy
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Dětský maškarní ples zš lipůvka 2019
Téma: „Cirkus“
V neděli 24. 2. 2019 se sál OÚ Lipůvka
proměnil v „Cirkus“ a do posledního
místečka zaplnil různými postavičkami.
Ten, kdo do sálu v tento den zavítal,
potkal nejen jednoho klauna, tygra, slona
a artistku, ale spoustu jiných bytostí,
které se chtěly zúčastnit maškarního
reje. Po přivítání si návštěvníci karnevalu
vyzkoušeli, jak se chodí na chůdách,
pokusili se poskládat tajemství cirkusu,
trefit klauna, uhodnout, co ukrývá kouzelníkův klobouk a jak létá míček. Chybět
nemohla ani bohatá tombola a odměny
za každou splněnou disciplínu, diskotéka
a fotokoutek. Letos nás navštívili klauni
Šáša a Váša, kteří svým vystoupením
všechny zaujali a pobavili. V závěru se
losovala tombola o krásné ceny.
Velké poděkování za zajištění zvukové techniky patří p. Škarohlídovi a p. Lachovi
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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Co se ještě událo v obci:

• Ostatkový průvod více než 40 masek prošel za krásného počasí obcí. Lidé, kteří

uvítali a uctili masky ve svých domovech, byli velmi milí a pohostinní, chasa veselá
a hudebníci pracovití. Pochování basy, které proběhlo večer na sále, zakončilo tento
veselý den. Děkujeme všem, kteří se této tradiční akce zúčastnili.
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• Do posledního místa vyprodaný Ples rodičů a žáků IX. třídy završil čtyřměsíční

nacvičování žáků. Obě vystoupení se žákům povedla a nejedna maminka zatlačila
slzu, když viděla, jak ten jejich chlapeček či holčička ve společenských šatech náhle
dospěli. Pro velký úspěch si žáci toto vystoupení ještě dvakrát zopakovali. Poprvé
pro klub seniorů a podruhé na Mysliveckém plese, který se letos konal v Lažanech.
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• Dětský karneval proběhl nejen v sále obecního úřadu, ale i v naší školce.

MŠ Lipůvka připravila pro děti bohatý a veselý program plný her a soutěží.
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Zápis č. 5/2019
z 5. zasedání Zastupitelstva obce Lipůvka ze dne 22. 1. 2019
Místo jednání:
zasedací místnost Obecního úřadu v Lipůvce
Začátek jednání: 17.00 hodin
Konec jednání:

20.42 hodin

Přítomni:
		
		

Ing. Ivo Pospíšil, Ing. Pavel Simon Ph.D., Jiří Hloušek, Radovan Hodaň,
Mgr. Libor Hoppe, Libuše Janků, Rostislav Kořínek, Jan Svánovský, Robert
Tesař, PharmDr. Dagmar Vintrlíková,

Omluveni:

Vlastimil Sehnal

Veřejnost:

Mgr. Richard Nikel, Tomáš Mrkos, Ivo Nádeníček

Program jednání:
1. Ustanovení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Informace starosty obce
4. Smlouva o dílo na instalaci a konfiguraci knihovního systému
5. Nakládání s odpady v obci Lipůvka, výběr nejvhodnější nabídky
6. Žádost o vyjádření ke spojenému územnímu a stavebnímu řízení a PD – systém
elektronického mýta v ČR, trasa I/43
7. ZŠ Lipůvka – žádost o finanční příspěvek na jarní dílničku
8. Smlouvy o pronájmu nebytových prostor v budově č.p.34
9. Komunální technika
10. Diskuze
Na návrh starosty byl program doplněn:
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Dodatek č.3 Smlouvy o spolufinancování díla Svazek VaK
Lipůvka č.p. 53, VŘ na dokumentaci pro provádění stavby, Varianty financování výstavby
ZŠ Předprostor – žádost o vyjádření ke kácení dřevin a rozšíření sjezdu z místní komunikace
Žádost o vyjádření ke stavbě přípojek NN k RD JIH a RD SEVER
Komunikace Pod Horkami, Dodatek smlouvy o dílo, vícepráce méněpráce
SDH Žádost o vyúčtování Veřejnoprávní dotace

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 Jiřího Hlouška a Jana Svánovského
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
18.15 h
Ad 3)

příchod Libor Hoppe
–
–
–
–

Informace starosty
Obecní ples – poděkování za přípravu, výzdobu sálu a organizaci plesu
Akce Mezinárodní policejní akademie (IPA) – „Pozor drogy“ – nabídka publikace
Zpomalovací práh bytovky – bude řešen jako pevný stavební prvek
Pošta - otevírací hodiny – bude upravena – pondělí prodlouženo do 17 hodin. Nutno
projednat s Českou poštou a začlenit do harmonogramu svozů,
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– Kvalita pitné vody – dle info VaS a.s. jsou odebírány pravidelně vzorky vody a pitná
voda v obci splňuje dané limity, v případně nejasností nebo podezření na špatnou
kvalitu pitné vody v obecním vodovodu je možné kontaktovat přímo VaS a.s. nebo
krajskou hygienu
– Žádost o zajištění zimní údržby lesní cesty k chatám – bude začleněn do plánu
údržby, ale jako poslední úsek (až po dokončení údržby v obci – místní komunikace
a chodníky)
– JMK - Konkurzní řízení na pracovní místa ředitelů škol – na základě přípisu JMK
v letošním roce končí 6-ti leté funkční období na ředitele škol. Z tohoto důvodu bude
vyhlášeno výběrové řízení na ředitele Základní školy v Lipůvce
– Agrodružstvo – dopravní napojení ploch smíšených výrobních. Žádost obce projedná
představenstvo Agrodružstva a s výsledkem seznámí
– Komunikace pod Horkami – VŘ na projekt a dodavatele opěrné zdi
– ZŠ Lipůvka – VŘ projekt rekonstrukce elektroinstalace
– MUK Lipůvka a Kuřim, Podlesí (MUK – mimoúrovňová křižovatka) – uskutečnilo se
jednání s ŘSD a zpracovatelem dokumentace – technické studie ohledně staveb
na zkapacitnění úseků I/43. nyní je podáno na JMK Oznámení podle §6 zákona
č.100/2001 |Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí
– Pro zastavovací území 2–SO a 1B dle územního plánu, připravuje developerská firma
nové dopravní napojení. Na ŘSD se uskutečnilo jednání ohledně záměru vybudování
nové křižovatky na I/43 naproti bývalého zdravotního střediska.
– SSO Lipůvka – kapacita sběrného střediska odpadů je naplěna a bude nutno navýšit
plochy pro manipulaci s kontejnery a komunální technikou. Z daného hlediska se
nabízí rozšíření ploch na pozemky sousední ve vlastnictví obce.
– Školská rada – člen školské rady Robert Tesař odstoupil a za obec na jeho místo byl
pověřen pan Jan Svánovský
Ad 8) Pronájem nebytových prostor v č.p. 34
Na základě vyhlášeného záměru obdržela obec jednu nabídku na pronájem prostor
v objektu č.p. 34 Lipůvka, bývalý prostor prodejny zeleniny. Nabídka od firmy TOMIVO
s.r.o. s předpokládaným využitím jako skladových prostor a zázemí cukrárny.
Usnesení č. 1/5/2019 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o nájmu nebytových
prostor v č.p. 34 o výměře 49 m2 za cenu 3500 Kč/rok s nájemcem TOMIVO s.r.o. na
dobu neurčitou od 1. 2. 2019.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Na základě vyhlášeného záměru obdržela obec jednu nabídku na pronájem prostor
v objektu č.p. 34 Lipůvka, bývalý prostor prodejny galanterie. Nabídka od paní Evy
Slaměníkové ze Svaté Kateřiny, s předpokládaným využitím jako květinové dílny květinářství.
Usnesení č. 2/5/2019 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o nájmu nebytových
prostor v č.p. 34 o výměře 21 m2 za cenu 1.500,- Kč/měsíc s nájemcem paní Evou
Slaměníkovou IČ 07152841 na dobu neurčitou od 1. 2. 2019 s tím, že nájem bude
hrazen od 1. 4. 2019.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Ad 4) Návrh smlouvy o dílo na instalaci a konfiguraci knihovního systému
V obecní knihovně byl v roce 2018 nainstalován nový knihovní systém.
Usnesení č. 3/5/2019 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o dílo č. 1/2018 s Tritius
Solitions a.s. na instalaci a konfiguraci knihovního systému Tritius pro knihovnu
Lipůvka.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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Ad 5) Nakládání s odpady v obci Lipůvka, výběr nejvýhodnější nabídky
Projekt „Nakládání s odpady v obci Lipůvka“ dále probíhá. Žádost o dotace byla podána
a úspěšně chválena. Nyní probíhalo výběrové řízení na dodavatele odpadních nádob.
Nabídka a dodávky nádob bylo projednáno s firmou, která předložila nejvýhodnější
nabídku. Typy nádob byly předvedeny při osobním jednání a byly schváleny i zástupcem
svozové firmy.
Usnesení č. 4/5/2019 Zastupitelstvo obce, na základě doporučení výběrové komise
pro hodnocení nabídek akce „Nakládání s odpady v obci Lipůvka“, schválilo jako
nejvýhodnější nabídku firmy HARPA s.r.o. IČ 2744881 za cenu 642 606,80 Kč vč. DPH
a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 6) Žádost o vyjádření ke spojenému územnímu a stavebnímu řízení a PD – systém
elektronického mýta v ČR, trasa I/43
Zastupitelstvo nemá k předloženému námitek.
Ad 7) ZŠ Lipůvka – žádost o finanční příspěvek na jarní dílničku
Usnesení č. 5/5/2019 Zastupitelstvo obce schválilo finanční dar pro ZŠ Lipůvka
z rozpočtu Obce Lipůvka ve výši 25 000 Kč na jarní dílničku.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 9) Komunální technika
Na základě smlouvy o dílo připravuje firma Eco Future s.r.o. výběrové řízení na dodávku
malého nákladního elektromobilu. Před vyhlášením VV je potřeba upřesnit požadované
dovybavení volitelným příslušenstvím – klecová nástavba korby, tažné zařízení se
zásuvkou, přední hydraulika 2 – okruhy.
Zastupitelstvo obce schválilo doplňující vybavení elektromobilu - klecová nástavba
korby, tažné zařízení se zásuvkou, přední hydraulika 2 – okruhy.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 11) Dodatek č. 3 se Svazkem VaK Boskovice na spolufinancování díla
Usnesení č. 6/5/2019 Zastupitelstvo obce schválilo dodatek č.3 ke smlouvě o účasti
Obce Lipůvka na financování díla „Lipůvka, rodinné domy – komunikace, kanalizace,
vodovod“.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 12) Lipůvka č.p. 53, VŘ na dokumentaci pro provádění stavby, Varianty financování
výstavby
Zastupitelstvu byl představen finanční model financování výstavby bytového domu
jak s možností využití dotací, tak bez dotací. Po obdržení vyrozumění ohledně dotací
a obdržení závazných podmínek bude rozhodnuto, jakým způsobem bude stavba
realizována a financována.
Pro zahájení výběrového řízení na dodavatele stavby bude zahájeno výběrové řízení na
zhotovitele dokumentace pro provádění stavby a administrátora výběrového řízení na
zhotovitele stavby.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 13) ZŠ Předprostor – žádost o vyjádření ke kácení dřevin a rozšíření sjezdu z místní
komunikace
Na základě žádosti zpracovatele projektové dokumentace se připravuje projekt na
nové řešení předprostoru před základní školou. Návrh odděluje pěší a automobilovou
dopravu, rozšiřuje počet parkovacích stání, vč. 1 pro imobilní, vytvoří záliv pro zastávku
autobusu. Záměr vyvolá přeložku vzdušného vedení NN a s tím spojený zásah do
vzrostlých dřevin před školou.
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Zastupitelstvo obce nemá připomínek k navrženému řešení a ke kácení dřevin. Následně
bude provedena nová parková úprava před základní školou.
Usnesení č. 7/5/2019 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu s provozovatele
distribuční soustavy s firmou E,.ON Česká republiky s.r.o. na realizaci přeložky vedení
NN před základní školou.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 14) Žádost o vyjádření ke stavbě přípojek NN k RD JIH a RD SEVER
Zastupitelstvo nemá námitek k navrženému řešení a souhlasí s dotčení parcel č. 269/1,
298/1, 298/4, 298/2, 298/3, 633/1, 633/2 a 634/1 v k.ú. Lipůvka trasou přípojek NN.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Ad 15) Komunikace Pod Horkami, Dodatek smlouvy o dílo, vícepráce - méněpráce
Stavba Rodinné domy – komunikace, kanalizace a vodovod v lokalitě Pod Horkami
byla pozastavena do doby dořešení napojení na místní komunikaci u základní školy.
Zhotovitel předložil cenovou nabídku na napojení a vyřešení dešťových vod. Způsob
provedení byl projednán s Policií ČR a odborem dopravy MěÚ Blansko. Dle klimatických
podmínek bude stavba dokončena, včetně provedení finálního asfaltového povrchu.
S tím se váže i provedení vodovodních přípojek pro jednotlivé nemovitosti. Zájem o
provedení přípojek bude prověřen osobním jednáním s dotčenými vlastníky. Po dobu
záruky nebude povolen zásah do komunikace.
Ad 16) SDH Žádost o vyúčtování Veřejnoprávní smlouvy
SDH požádal o prominutí vrácení dotace ve výši 130.000,- Kč z důvodu nevyčerpání celé
částky dle Veřejnoprávní smlouvy. Z poskytnuté dotace nebyla v roce 2018 vyčerpána
část ve výši 38.645,- Kč. Vyúčtování dotace bylo podáno v termínu do 31. 12. 2018.
Z důvodu nemoci účetní nebyla v termínu dle smlouvy nedočerpaná částka vrácena na
účet obce v termínu dle smlouvy.
Usnesení č. 8/5/2019 Zastupitelstvo obce projednalo žádost SDH a promíjí vrácení
celé dotace včetně úhrady úroků z prodlení. Nevyčerpanou část dotace ve výši 38 645
Kč vrátí SDH na bankovní účet obce do 15. 2. 2019.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 10) Diskuze
– Dne 2.3 2019 se uskuteční v obci průvod masek – OSTATKY, zastupitelé i ostatní jsou
zváni do průvodu pro udržování tradic v naší obci
– V měsících listopad a prosinec 2018, bylo provedeno interaktivní měření rychlosti, ze
kterého byly vygenerovány podklady pro jednání s Policií ČR, ŘSD a MěÚ Blanskem o
osazení měření rychlosti na silnicích I/43 a II/379 v obci Lipůvka
– Požádat základní školu o vyčíslení provozních nákladů na jednoho žáka
– Svoz komunálních odpadů – z důvodu klimatických podmínek nebyl proveden na
řadě míst v obci. Bylo jednáno s firmou KTS ohledně nápravy.
– Rozbité okno na WC – bude vyměněno na základě předložené cenové nabídky,
úhrada nákladů půjde na vrub viníka
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Zápis č. 6/2019
z 6. zasedání Zastupitelstva obce Lipůvka ze dne 26.2.2019
Místo jednání:

zasedací místnost Obecního úřadu v Lipůvce

Začátek jednání: 18.00 hodin
Konec jednání:

20:00 hodin

Přítomni:
		
		

Ing. Ivo Pospíšil, Ing. Pavel Simon Ph.D., Jiří Hloušek, Radovan Hodaň,
Mgr. Libor Hoppe, Libuše Janků, Rostislav Kořínek, Vlastimil Sehnal (příchod
18.05 h), Jan Svánovský, Robert Tesař, PharmDr. Dagmar Vintrlíková,

Veřejnost:

Mgr.Richard Nikel

Program jednání:
1. Ustanovení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Informace starosty obce
4. Změna výkonu funkce starosty z neuvolněné na uvolněnou
5. Delegování předsedy a člena konkurzní komise pro konkurzní řízení na místo ředitele ZŠ
Lipůvka, příspěvkové organizace
6. Projednání návrhu rozpočtu Obce Lipůvka na rok 2019
7. Pachtovní smlouva mezi Obcí Lipůvka a Agrodružstvem Brťov – Lipůvka
8. Nakládání s odpady v obci Lipůvka, Kupní smlouva s HARPA s.r.o. na nákup kontejnerů
9. Smlouva o zániku věcného břemene cesty a stezky mezi Obcí Lipůvka a HARDEMA s.r.o.
10. Roman Skovajsa – žádost o finanční příspěvek na 4. ročník tradičního Lipůvského
fotbalového turnaje v malé kopané dne 13.7.2019
11. Žádost o vyjádření k projektu novostavba RD, Lipůvka , p.č. 241/6 a vyjádření k nové veřejně
přístupné účelové komunikaci, Lipůvka, p.č. 239/1, 239/2, 237, 236/1
12. Diskuze
13. Na návrh starosty byl program doplněn:
14. Kontrola faktur
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: 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
18:05 Příchod - Vlastimil Sehnal
Ad 3)

Informace starosty
– Správce areálu ASK předložil zprávu o stavu objektu a nutnosti oprav pro řádné další
užívání objektu
– ASK požádalo o prověření funkčnosti a vydatnosti studní a celého závlahového
systému pro zajištění dostatečného množství vody na závlahy hřiště. V loňském roce
z důvodu sucha a nedostatku vody nebylo zavlažováno a došlo k devastaci trávníku
na hřišti. V letošním roce bude trávník zrenovován pouze v případě zajištění závlah.
– Unicredit bank předložila indikativní nabídku na zhodnocení finančních prostředků
na běžném účtu CZK v případě založení běžného účtu u jejich banky
– Česká pošta, s.p. nás oslovila se žádostí o zvážení navýšení limitu pokladního zůstatku
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–
–

–
–
–

na poště partner Lipůvka, protože z objektivních příčin dochází k častému překročení
stávajícího limitu Kč 300 tis. Návrh na zvýšení limitu – Kč 500 tis. bude vyhověno,
dojde ke změně pojistné smlouvy a navýšení limitu. Celkové roční pojistné bude
6278 Kč
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
OLH pan Karel Dufek předložil návrh na realizaci prodeje zpracovaného kůrovcového
dříví. Dále bude v letošním roce podána žádost na výsadby listnatých stromů –
zalesnění ploch po kůrovci
Na základě podnětu okolních obcí a provozovatele kanalizace VaS a.s. se na obecním
úřadě v Lipůvce uskutečnilo jednání ohledně záměru odkanalizování obcí Svinošice,
Lipůvka, Lažany, Milonice, Závist a Újezd u Č.H.. V roce 2011 byl zpracován investiční
záměr. Nyní bylo dohodnuto, zpracování aktualizace – Studie proveditelnosti, která
posoudí odkanalizování a čištění odpadních vod.
Lipůvka č. popis. 53 – byly obeslány projekční firmy na předložení cenových nabídek
na zpracování projektové dokumentace stavby pro provádění stavby a pro výběr
zhotovitele.
Místní účelové nezpevněné komunikace v lokalitě Pod Habřím budou po zimním
období vyspraveny štěrkovitým materiálem.
Obecní úřad – pronájem kulturního sálu – byl předložena návrh na kategorizaci
pronájmu a s tím spojená výše pronájmu z důvodu nutné údržby a spotřeby energií.

Ad 4) Změna výkonu funkce starosty
Usnesení č. 1/6/2019 Zastupitelstvo obce schválilo změnu výkonu funkce starosty
obce Ing. Ivo Pospíšila z neuvolněné na uvolněnou s účinností od 1. 3. 2019.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 5) Delegování předsedy a člena konkurzní komise pro konkurzní řízení na místo
ředitele ZŠ Lipůvka, příspěvková organizace
Do výběrové komise na post ředitele základní školy byli za obec delegováni:
Předseda – Ing. Ivo Pospíšil
Člen - Ing. Pavel Simon Ph.D.
Ad 6) Projednání návrhu rozpočti Obce Lipůvka na rok 2019
Zastupitelům byl předložen pracovní návrh rozpočtu obce na rok 2019. Dále bylo
dohodnuto, že ohledně sestavování rozpočtu se bude konat samostatné pracovní
jednání.
Ad 7) Pachtovní smlouva mezi Obcí Lipůvka a Agrodružstvem Brťov-Lipůvka
Agrodružstvo Brťov – Lipůvka předložilo návrh nové pachtovní smlouvy nazemědělské
pozemky, které má od Obce Lipůvka propachtovány a hospodaří na nich. Jedná se o
aktualizaci dosavadních nájemních smluv včetně dodatků. Ze smlouvy byly vyňaty
pozemky, které jsou součástí cyklostezky a pozemky, které nejsou prokazatelně
zemědělsky využívány.
Usnesení č. 2/6/2019 Zastupitelstvo obce schválilo pachtovní smlouvu mezi Obcí
Lipůvka a Agrodružstvem Brťov-Lipůvka.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 8) Nakládání s odpady v obci Lipůvka
Usnesení č.3/6/2019 Zastupitelstvo obce schválilo kupní smlouvu s HARPA s.r.o. na
nákup kontejnerů za celkovou cenu 642 607 Kč vč. DPH.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 9) Smlouva o zániku věcného břemena
Usnesení č. 4/6/2019 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o zániku věcného
břemene cesty a stezky mezi Obcí Lipůvka a Hardema s.r.o.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 1 se zdržel
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Ad 10) Roman Skovajsa – žádost o finanční příspěvek na 4.ročník tradičního fotbalového
turnaje v malé kopané dne 13. 7. 2019
Obec Lipůvka zakoupí poháry a poskytne věcné ceny v hodnotě 2500 Kč
Ad 11) Žádost o vyjádření k projektu novostavby RD, Lipůvka, p.č. 241/6 a vyjádření
k nové veřejně přístupné účelové komunikaci, Lipůvka, p.č. 239/1, 239/2, 237,
236/1
Zastupitelstvo obce nemá připomínek k navrhované stavbě a vytvoření veřejného
prostranství - veřejně přístupné účelové komunikace.
Ad 13) Kontrola faktur
Libuše Janků seznámila zastupitelstvo obce s proplacenými fakturami č. 454–517 z roku
2018 a č. 1–52 z roku 2019.
Ad 12) Diskuze
– Obecní zpravodaj – Roznos. Poslední dobou jsou problémy s roznosem zpravodaje –
bude řešeno s technickými pracovníky obce
– Cyklostezka Kuřim – Lipůvka je dokončena. Začíná se projevovat nešvar „pejskařů“.
Povrch je značně znečištěn psími exkrementy. Budou osazeny informační cedule
a koše se sáčky pro likvidaci psích exkrementů
– Na prostranství před Jednotou budou dosazeny uschlé stromy

INZERCE:

BROUŠENÍ OSTŘENÍ POD SLOVAŇÁKEM
na ulici Husitská 14, Brno, Královo Pole - nabrousíme Vám nože, nůžky, masové mlýnky, sekery,
pilové řetězy, kotoučové pily-vše pro dům, dílnu i zahradu. Neváhejte a USNADNĚTE SI PRÁCI.
Od pondělí do čtvrtka 9–18 H jsme tu pro Vás.

www.nabrousime.cz

Zpravodaj obce Lipůvka, periodický tisk územního samosprávného celku,
vydavatel: Obecní úřad Lipůvka, IČ 00280569, adresa redakce: Lipůvka 146, www.lipuvka.eu
Odpovědný: místostarosta obce Ing. Pavel Simon, Ph.D., registrováno: MK CR E 11384
Publikačně připravil a vytiskl: REPROPRESS Brno, tel.541 589 401
Náklad : 550 ks, Distribuce : zdarma, Vydáno dne: 22. 3. 2019
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Spolek Lípa 2015 s podporou obce Lipůvka pořádá:

LipůvskéPolívkobraní2019
Jarmark farmářských produktů, tradičních řemesel a kulinářských specialit společně
s nultým ročníkem soutěže o nejlepší polévku uvařenou tříčlenným týmem přímo na
náměstí včetně doprovodného programu.
Vítězný tým dostane hodnotnou cenu a jeho jméno bude uvedeno na putovním poháru.
Akce se koná v Lipůvce dne 15.6.2019
Zahájení soutěže-vaření:
Jarmark od:
Kulturní a doprovodný program:
Zahájení hodnocení a prodeje polévek od
Vyhlášení výsledků asi v

14:00
14:00
14:00
16:00
18:00

Maximální počet týmů pro rok 2019 je10.
Podmínky účasti v soutěži: tříčlenný tým, ideálně vícegenerační, vlastní vařič a hrnce. Minimální
objem hrnce je stanoven na 7l, čím více tím lépe. Dopředu budou vyhlášeny tři ingredience, přičemž
min. dvě z nich bude muset tým použít v polévce v poznatelném množství.

V případě zájmu o účast v soutěži, prodejní stánek na jarmarku či vystoupení v doprovodném
programu kontaktujte prosím pořadatele, třeba na emailu: info@pavel-simon.cz

