ZPRAVODAJ
OBEC LIPŮVKA

červen
2019

Vážení spoluobčané !

Co nás čeká:

Jaro nám končí a dle Středoevropského časového pásma nám 21.6.2019
zahajuje léto i když předcházející teploty letní již byly. Dětem končí školní
rok a budou zahajovat prázdniny. To to
zase uteklo. Chtěl bych jim popřát, aby
si odpočaly a načerpaly síly do dalšího
školního roku, který zahájí po prázdninách.

by bylo zcela vyhovující pro všechny
účastníky silničního provozu. Z důvodu vysoké dopravní zátěže sil. č. I/43
nebude možné zajistit takový stav,
že by chodci po zmáčknutí tlačítka za
všech okolností dostali okamžitě volno pro přecházení. Protože nelze zcela
zastavit provoz na hlavní silnici, může
občas docházet i k situacím, že pokud přejde chodec po přechodu, tak
další chodci budou mít „zelenou“ až
po uplynutí stanoveného časového
limitu.
Vzhledem k tomu, že se jedná především o zajištění bezpečnosti chodců
a protože základem každého přechodu je vodorovné dopravní značení V7,
lidově řečeno „zebra“, tak na doporučení policie bude toto značení obnoveno, protože stávající vodorovné
dopravní značení je již hůře viditelné. Základem přechodu pro chodce
je kvalitní dopravní značení a toto
by prioritně mělo být v pořádku. Vše
ostatní lze považovat svým způsobem
za nástavbu.
Je to poslední bod, který brání zahájení provozu světelného přechodu
pro chodce. Vše ostatní je připraveno.
Vodorovné značení provede ŘSD co
nejdříve, takže předpokládáme zahájení povozu světelné signalizace na přelomu června a července tohoto roku.
Ing. Ivo Pospíšil, starosta

Doprava světelná signalizace
přechodu
Určitě průběžně sledujete, jak se
pomalu, ale jistě připravuje spuštění
světelné signalizace na přechodu pro
chodce přes silnici č. I/43 v obci Lipůvka
u restaurace „Formanka“. Světelnou
signalizaci na přechodu lze svým způsobem považovat za nejvyšší stupeň
opatření pro zabezpečení úrovňového
přecházení chodců. Pro bezpečné fungování tohoto systému je však nutné
zajistit zásadní předpoklad spočívající
v tom, že všichni účastníci silničního
provozu, tedy i chodci, budou světelné
signály respektovat.
V případě, že by např. chodci z jakýchkoliv důvodů nerespektovali červený signál „Stůj“ a přesto vstoupili na
přechod, výrazně vzrůstá riziko vzniku
kolizní situace. Vzhledem k dopravně
přetížené silnici č. I/43 je problematika dopravy v naší obci značně specifická a jen stěží se hledá řešení, které

S cílem zajištění bezpečnosti především chodců bych Vás chtěl upozornit na
skutečnost, že pro zajištění Vaší bezpečnosti je nutné respektovat světelnou
signalizaci - lidově řečeno nevstupovat na přechod „na červenou“ ani nepřecházet silnici mimo přechod v jeho blízkosti. V důsledku případné neukázněnosti by mohlo paradoxně dojít i ke zhoršení dopravně bezpečnostní situace
v daném místě a to by vedlo k ukončení provozu provizorního dopravního
opatření.
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5. 7. 2019 Cyrilometodějská pouť ve 14.00 h na Klimentu. Mši svatou bude
sloužit bývalý generální vikář diecéze Jiří Mikulášek.
6. 7. 2019 Oslavy 140 let SDH Lipůvka
12. 7. 2019 Poslední den provozu MŠ Lipůvka v tomto školním roce.
13. 7. 2019 Lipůvský turnaj v malé kopané (viz pozvánka)
27. 7. 2019 O pohár starosty – tenis (viz pozvánka)
10. 8. 2019 Cimbál pod hvězdami v parku u kostela, od 18.00 h, hraje
Neoveská cimbálová muzik, drobné občerstvení zajištěno,
vstupné dobrovolné, v případě nepřízně počasí bude akce přesunuta do sálu OÚ.

Odpady a naše obec
Třídění odpadů má smysl! Pro někoho fakt, pro někoho jen opakované heslo a pro
někoho nesmyl, kterým nemá potřebu se zabývat. Tříděním odpadu se bude muset
zabývat každý, kdo si nebude chtít v budoucnu připlatit. Směřování evropské i české
legislativy je jasné. Méně používat primární zdroje a více jako zdroje používat odpady,
které jsou nyní páleny anebo bez užitku zahrnuty do země.
Brzy vstoupí v platnost nový zákon o odpadech, který postupným navyšováním
základního poplatku za uložení tuny odpadu z dnešních 500,-/1 t na 1820,-/1 t
v roce 2029 bude snažit odklonit odpady ze skládek směrem k recyklaci. Pro
běžného občana, který vyprodukuje průměrně 200 kg směsného odpadu za rok,
to znamená navýšení o 264 Kč/rok. Tyto vyšší náklady bude muset obec patrně
promítnout do poplatku za odpady, který každoročně hradíte. Pro čtyřčlennou
rodinu už jde o navýšení vyšší než 1000 Kč za rok.
Tomuto zvýšení se dá vyhnout. Ministerstvo životního prostředí do zákona zapracovalo tzv. „třídící slevu“. Co to je? Obce, které budou plnit cíle v třídění odpadů,
tedy budou mít určité procento využitelných odpadů z celkového množství komunálních odpadů, budou mít slevu ze skládkovacího poplatku. Tedy v podstatě do roku
2025 zůstanou na stávajících 500 Kč/1 t odpadu a maximálně se jim poplatek navýší na
800 Kč/1 t. Tedy obce a jejich občané, kteří třídí, nepocítí žádnou velkou změnu.
Nyní je tedy na občanech, jak se k dané situaci postaví. Zda budou dále všechny
odpady házet do jedné popelnice a připlatí si, nebo začnou odpady třídit, chovat se
ekologicky a žádná vyšší finanční zátěž je nečeká.
V naší obci mají občané možnost svozu nejčastějšího tříděného odpadu (papír, plast i bioodpad) přímo od domu. Třídění odpadů je tak maximálně pohodlné.
Navíc se každé domácnosti eviduje množství odpadu a poměr tříděného a komunálního odpadu a od toho se pak odvíjí výše slevy ze základního poplatku, který je
550 Kč/osobu/rok. Podívejte se, prosím, na Vaše odpadové účty na www.mojeodpadky.cz, zda máte vyplněný odpadový dotazník a inventuru stanoviště, případně si i sledujte, zda máte zaevidované všechny vyvezené odpady. Chyba se může při svozu stát.
V dubnu byly rozdány nádoby na třídění plastu, papíru a bioodpadu přímo od
domu. Pokud by měl ještě někdo z občanů o některou nádobu zájem, je potřeba
se do 31.7 přihlásit na obecním úřadě a obec pro vás nádoby zakoupí.
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Hravý cyklista 2019
Dne 5. 6. 2019 se zahrada školy zaplnila malými cyklisty, kteří si chtěli hrát a vyzkoušet si své znalosti z pravidel silničního provozu, značek, povinné výbavy kola, první
pomoci a hlavně oblíbené jízdě zručnosti přes překážky. Za každou splněnou disciplínu děti dostaly odměnu, např. reflexní prvky na kolo, samolepky, dopravní pexeso,
omalovánku nebo špekáček, který si po splnění všech úkolů mohly opéci. Nechybělo
také oblíbené malování na obličej.
Účast byla opět veliká, počasí nám přálo a příští rok se opět těšíme na tak hojnou
účast.
Velké poděkování všem zúčastněným a BESIPu za věnované ceny.
Marie Baláčová
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Lipůvské polívkobraní 2019
Horké sobotní odpoledne 15. 6. jsme ještě
více rozpálili hrnci s čerstvě vařenými polévkovými specialitami. Jedenáct místních i přespolních
týmů pojalo svůj úkol víc než zodpovědně a před
zraky publika i poroty, vybaveni osobitými dresy
a rozmanitými ingrediencemi, se pustilo do soutěžního klání o nejlepší polévku nultého ročníku
této kulinářské soutěže. Program zpestřily nejmenší děti pod vedením paní Janků a Tesařové
a za hudebního doprovodu cimbálovky Javorníček a skupiny Limitkap si každý mohl ochutnat
a posoudit, zda se na Lipůvce umí dobře vařit.
Vítězem putovního poháru se stal tým ve složení Jitka a Radim Ostří a Luboš Šipka s maďarskou
rybí polévkou Halászlé. Cenu poroty za výbornou
krupicovou polévku si vysloužili nejmladší účastníci soutěže Denisa Křížová a Michal Tesař. Všichni
soutěžící byli za svoji snahu a odvahu odměněni
dřevěnou obracečkou s logem Lipůvského polívkobraní.
Za organizátory ze spolku Lípa 2015 všem
zúčastněným děkuje Pavel Simon
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Taneční kroužek - poděkování
Od ledna letošního roku se každý čtvrtek scházíme na sále Obecního úřadu s malými dětmi, kde tančíme a hrajeme různé pohybové hry. Jako motivace pro děti slouží
účast na několika vystoupeních, např. Den matek pro Klub důchodců, Polívkobraní
a ještě nás čeká jedno vystoupení na Dni dětí v Nuzířově poslední červnovou sobotu.
Abychom netrávili čas jen na sále, podnikli jsme výlet bez rodičů. Autobusem jsme
jeli na Jižní Portál, kde jsme hráli hry, tančili, jezdili na koních, pochutnávali si na palačinkách a na závěr děti našly i poklad. Odpoledne jsme si všichni užili a odměnou byl
úsměv na tvářích nejen dětí, ale i rodičů. Naše velké poděkování patří paní Lence Ko-

řínkové, která nám byla velkou oporou při zvládání našich malých tanečníků a taktéž
Michalovi Tesařovi, který byl naše pravá ruka a současně i dvorní fotograf.
Dále bychom touto cestou chtěly poděkovat panu Bohuslavu Zachovalovi za bezpečný dovoz a odvoz zdarma, paní Báře Tobolové a slečně Klárce Kočvářové, že nás povozily na koních - zdarma, paní Jarce Koláčkové a Evě Kuběnové za vynikající palačinky
– téměř zdarma a v neposlední řadě všem rodičům, kteří nám svoje ratolesti svěřili.
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Děkujeme, Liba Janků a Jarka Tesařová

Co se ještě událo v obci:
◆ Rozloučení s předškoláky proběhlo 27. 5. na

zahradě MŠ Lipůvka a v parku. Jak školka, tak
i rodiče budoucích školáků, připravili pro děti
krásný a zábavný program. Všichni dotázaní
předškoláci na dotaz, co budou dělat o prázdninách, odpověděli, že se budou učit. Přejme
jim, ať jim jejich touha po vzdělání vydrží co
nejdéle. Dveře školy se nejen pro ně otevřou
2. 9. 2019. Ve stejný den přivítá nové školkáčky
i MŠ Lipůvka.

◆ Dětský den pro nejmenší. Pochmurnou stře-

du 29. 5. prozářily úsměvy a radost dětí, které
se přišly pobavit na sportovní areál a užít si
spousty her, soutěží a tvoření. Nechyběl ani
fotograf, balónky, skákací hrad či malování na
obličej. Za pěkně připravenou akci patří dík
především Markétě Skovajsové a MC Paleček.
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Studijní a poznávací zájezd do jižní Anglie
Ve dnech 19. 5. až 24. 5. jsme se s žáky druhého stupně základní školy zúčastnili
jazykového kurzu v jižní Anglii. V pondělí jsme si prohlédli Londýn, jeli lanovkou přes
řeku Temži a došli jsme až k Tower of London a Tower bridge. V Brightonu u jižního
pobřeží Anglie se děti ubytovaly ve svých dočasných rodinách. V následujících dvou
dnech si žáci ověřili a zdokonalili své znalosti anglického jazyka v rámci jazykového
kurzu s rodilými mluvčími. Kurz byl ukončen slavnostním rozdáváním certifikátů. Děti
byly nadšené.
Odpolední programy jsme si zpestřili například procházkou po křídových útesech
Seven Sisters, která byla osvěžujícím odreagováním. Ve středu jsme naopak odpoledne využili k procházce pro Brightonu a na očekávané nákupy.
Poslední den jsme zakončili opět v Londýně dlouhou projížďkou lodí po Temži
a následném seznámení s částí Westminster. Užili jsme se skvělý výhled z London Eye,
poté jsme se vydali kolem Buckingham Palace na Trafalgar Square. S dětmi jsme si nakonec vyzkoušeli jízdu londýnským metrem a vydali jsme se na zpáteční cestu domů.
p. učitelky Kašpárková, Jízdná a Tyllichová
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Zápis č. 7/2019

ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Lipůvka ze dne 9. 4. 2019
Místo jednání:
Začátek jednání:
Konec jednání:
Přítomni:

zasedací místnost Obecního úřadu v Lipůvce
19.00 hodin
21.30 hodin
Ing. Ivo Pospíšil, Ing. Pavel Simon Ph.D., Jiří Hloušek, Radovan Hodaň,
Mgr. Libor Hoppe (příchod 19:02), Libuše Janků, Rostislav Kořínek,
Vlastimil Sehnal, Jan Svánovský, Robert Tesař, PharmDr. Dagmar Vintrlíková
JUDr. Vladimír Kristýn, Aleš Maier, Mgr. Richard Nikel

Veřejnost:
Program jednání:
1. Ustanovení zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Informace starosty obce
4. Schválení rozpočtu Obce Lipůvka na rok 2019
5. Příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku, jde-li o starostu, místostarostu
nebo člena zastupitelstva obce pověřeného k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu
vstupují do manželství
6. Objednání auditu hospodaření obce za rok 2019
7. Výběr nejvýhodnější nabídky a schválení smlouvy na projekční práce akce Lipůvka 53 –
prováděcí dokumentace pro provedení stavby
8. Návrh veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní
ochrany dětí s Městem Blansko
9. Smlouva o příspěvku na spolunancování sítě sociálních služeb s Městem Blansko
10. GasNet, s.r.o. – smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku Obce Lipůvka p.č. 47/1 v k.ú.
Lipůvka
11. EcoFuture s.r.o. – kupní smlouva na elektromobil
12. MTc-stav, s.r.o. – dodatek č.2 ke smlouvě o dílo – RD Lipůvka – komunikace, kanalizace,
vodovod
13. Záměr obce pronajmout pozemek p.č. 1098/4 o výměře 97 m2
14. Bomavet, s.r.o. – žádost o vyjádření k projektu „IS a komunikace pro výstavbu RD, Lipůvka Nad
Cihelnou“
15. ADITIS GROUP s.r.o. – žádost o vyjádření k vydání územního souhlasu – Lipůvka, úprava DS,
Fojt
16. Kontrola faktur
17. Diskuze
Na návrh starosty byl program doplněn:
18. Žádost o pronájem části pozemku p.č. 155/1
19. Žádost o odkup části pozemku p.č. 536/16
20. Nabídka termínovaného účtu s indexovou sazbou
21. Pojistná smlouva – pro zajištění odpovědnosti zastupitelů
22. Ing. Růžička – novostavba RD na p.č. 753/2, nový vodovodní řad
23. Žádost Obce Skalička – smlouva o vzájemné spolupráci
24. ALIONET CZ s.r.o – Smlouva o umístění a provozování telekomunikačních zařízení
Na návrh místostarosty byl program doplněn:
25. Pronájem kulturního sálu v budově Obecního úřadu – úprava výše nájemného
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 PharmDr. Dagmar Vintrlíkovou a Radovana Hodaně
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
19:02 příchod Mgr. Libor Hoppe
Předsedající se zeptal, zda má někdo návrh na úpravu nebo doplnění programu dnešního jednání.
Další bod jednání doplnil místostarosta Ing. Pavel Simon Ph.D.
Přítomní souhlasí, aby se dnešní jednání řídilo navrženým programem.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel

13

Ad 3)

Ad 4)

Informace starosty
– Obecní les – dne 4. 4. 2019 - zásah hasičů – hašení požáru p.č. 951/54 k.ú. Lipůvka
– Studny pod hřištěm – geodetické zaměření, čerpací zkouška, vydatnost cca.16 m3/den
– Hřbitovní zeď – záruční oprava prasklin v omítce
– Třídění odpadů – byly dovezeny v rámci dotací sběrné nádoby na tříděné odpady, bude
probíhat předávání občanům
– V sobotu 6. 4. 2019 proběhl sběr železného šrotu – poděkování SDH Lipůvka
– V sobotu 6. 4. 2019 se v rámci celostátní akce „Ukliďme Česko“ zúčastnila jako každoročně
i naše obec. Poděkování koordinátorovi akce panu Janu Husarovi. Bohužel se akce v naší
obci zúčastnilo 8 účastníků, což je dle mého názoru velmi málo
– Firma ALIONET CZ s.r.o. projevila zájem renovovat a užívat stávající rozvody kabelové
televize, kterých by chtěla využít pro vysokorychlostní internet. V následujících dnech
bude probíhat diagnostika stávajících rozvodů
– Probíhá výběrové řízení na funkci ředitele základní školy, byly doručeny dvě nabídky,
1. 4. 2019 proběhlo otevírání obálek. 26. 4. 2019 bude zasedat výběrová komise
Schválení rozpočtu obce na rok 2019
Usnesení č. 1/7/2019 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2019 tak, jak
byl vyvěšen návrh.
Schválený rozpočet je Příloha č.1 zápisu
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 1 se zdržel

Ad 13) Žádost o pronájem pozemku p.č. 1098/4
Usnesení č. 2/72019 Zastupitelstvo obce schválilo záměr obce pronajmout pozemek
p.č. 1098/4 o výměře 97 m2
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 5)

Příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku, jde-li o starostu,
místostarostu a členy zastupitelstva obce pověřené přijímáním vůle snoubenců, že
vstupují do manželství
Tento příspěvek řeší Zákon č.128/2000 Sb o obcích.
Zastupitelstvo projednalo tento bod a zatím odložilo tuto záležitost na případně nějaké další
zasedání zastupitelstva.

Ad 6)

Audit hospodaření Obce Lipůvka za rok 2019
Usnesení č. 3/7/2019 Zastupitelstvo obce schválilo objednání auditu hospodaření
Obce Lipůvka za rok 2019 u Krajského úřadu JMK v Brně.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Ad 7)

Výběr nejvýhodnější nabídky a schválení smlouvy
Usnesení č. 4/72019 Zastupitelstvo obce schválilo jako nejvýhodnější nabídku na
projekční práce akce „Bytový dům, Lipůvka 53“ dokumentace pro provedení stavby,
nabídku rmy AP-Atelier, s.r.o. IČ60725681 a pověřuje starostu obce podepsáním
smlouvy o dílo.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 1 se zdržel

Ad 8)

Město Blansko – návrh veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na
úseku sociálně právní ochrany dětí
Usnesení č. 5/7/2019 Zastupitelstvo obce schvaluje veřejnoprávní smlouvu s Městem
Blansko, o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí
v celém rozsahu svěřeném obecním úřadům zákonem č.569/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, která je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Ad 9)

Smlouva o příspěvku na spolunancování sítě sociálních služeb s Městem Blansko na
rok 2019
Město Blansko nám předložilo žádost o projednání výše příspěvku na spolunancování
sociálních služeb pro rok 2019. Součástí žádosti byl návrh smlouvy a dokument
s kalkulovaným nančním podílem naší obce pro tento rok, včetně přehledu počtu klientů
z naší obce, kteří jednotlivé služby využili v minulém roce.
Zastupitelstvo obce po diskusi bod odsunulo na příští jednání ZO. V mezidobí bude jednáno
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s Městem Blanskem ohledně detailnější specikace počtu a přehledu řešených případů
v minulém roce a vykalkulované výši příspěvků naší obce.
Ad 10) GasNet, s.r.o. – smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku Obce Lipůvka p.č.47/1
v k.ú. Lipůvka
Usnesení č. 6/7/2019 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene
na p.č. 47/1 mezi Obcí Lipůvka, GasNet, s.r.o. a paní Horákovou za jednorázovou
úplatu 250,- Kč
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 11) Kupní smlouva na elektromobil
Obec připravuje již delší dobu projekt „Obec Lipůvka – pořízení elektromobilu třídy N1“,
který bude částečně hrazen nančními prostředky ze Státního fondu životního prostředí ČR.
Na základě výběrového řízení na dodávku elektromobilu byla vybrána jako nejvýhodnější
nabídka rmy EcoFuture s.r.o.. Hlavním kritériem byla cena.
Zastupitel pan Vlastimil Sehnal vznesl protinávrh, aby obec žádný elektromobil typu N1
nekupovala a smlouvu s vítězným uchazečem nepodepisovala.
Hlasování: 1 pro, 9 proti, 1 se zdržel
Usnesení č. 7/7/2019 Zastupitelstvo obce schválilo kupní smlouvu na elektromobil
třídy N1 s rmou EcoFuture s.r.o., IČ05630517
Hlasování: 9 pro, 1 proti, 1 se zdržel
Ad 12) MTc-stav, s.r.o. – dodatek č.2 ke smlouvě o dílo – RD Lipůvka – komunikace, kanalizace,
vodovod
Usnesení č. 8/7/2019 Zastupitelstvo obce schválilo dodatek č.2 ke smlouvě o dílo –
Rodinné domy Lipůvka – komunikace, kanalizace vodovod s rmou MTc-stav, s.r.o.
IČ 25538543
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 14) Bomavet, s.r.o. – žádost o vyjádření k projektu „IS a komunikace pro výstavbu RD,
Lipůvka Nad Cihelnou“
Zastupitelstvo obce odložilo projednání tohoto body do příštího zastupitelstva, kde budou
přizváni zástupci investora.
Ad 15) ADITIS GROUP s.r.o. - žádost o vyjádření k vydání územního souhlasu – Lipůvka,
úprava DS, Fojt
Zastupitelstvo obce nemá námitek.
Ad 16) Kontrola faktur
Libuše Janků seznámila zastupitelstvo obce s proplacenými fakturami č. 53 – č. 93
Ad 18) Žádost o pronájem části pozemku p.č. 155/1
Usnesení č. 9/7/2019 Zastupitelstvo obce schválilo záměr obce pronajmout část
pozemku p.č. 155/1 o výměře cca 55 m2
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 19) Žádost o odkup části pozemku p.č. 536/16
Usnesení č. 10/7/2019 Zastupitelstvo obce schválilo záměr obce odprodat část
pozemku p.č. 536/16 o výměře cca 4,0 m2
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 20) Nabídky a návrh smlouvy o termínovaném účtu s indexovou sazbou
Zastupitelstvo projednalo nabídky Komerční banky, a.s. a UniCredit Bank, a.s. na úročení na
běžném účtu se závěrem, že budou požádány další ústavy o nabídky.
Ad 21) Pojistná smlouva pro zajištění odpovědnosti zastupitelů
Usnesení č. 11/7/2019 Zastupitelstvo obce schválilo uzavření pojistné smlouvy
s Kooperativa pojišťovna, a.s. pro pojištění odpovědnosti zastupitelů obce OS-8
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 22) Ing. Růžička – novostavba RD na p.č. 753/2, žádost o vyjádření k záměru vybudování
nové větve vodovodního řadu pro zásobení pitnou vodou dané lokality – cesty pod
Čukotkou
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Po seznámení s obsahem tohoto doplňujícího bodu bylo konstatováno, že nebyla splněna
oznamovací povinnost (vyvěšení po dobu 7 dnů) proto se tento bod přesouvá na další
jednání zastupitelstva.
Ad 23) Smlouva o vzájemné spolupráci - ukládání některých složek odpadů ve SSO Lipůvka
pro občany Skaličky
Po projednání žádosti obce Skalička bylo konstatováno, že z důvodu naplněné kapacity
Sběrného střediska odpadů obce Lipůvka, není možno přibírat další producenty odpadů až
do vyřešení navýšení kapacity.
Ad 24)
ALIONET CZ s.r.o. - smlouva o umístění a provozování telekomunikačních
zařízení
Usnesení č. 12/7/2019 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o umístění a provozování
telekomunikačních zařízení s rmou ALIONET CZ S.R.O. IČ 28355041
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Ad 25)
Pronájem kulturního sálu v budově Obecního úřadu – úprava výše
nájemného
Výše nájemného za poskytnutí (zapůjčení) kulturního sálu v budově obecního úřadu
včetně příslušenství byla stanovena zastupitelstvem v 90-tých letech. Od té doby se
několikanásobně zvýšily náklady na energie. Obec během té doby sál vybavila audio a další
technikou. Stávající výše nájemného již nepokrývá náklady potřebné na údržbu a energie.
Z toho důvodu se zastupitelstvo obce rozhodlo na úpravu výše nájemného.
Zastupitelstvo obce projednalo a stanovilo kategorie účelu pronájmu sálu a byl představen
návrh upraveného ceníku. Místostarosta obce připraví nové dokumenty týkající se provozu a
pronájmu sálu a zasedací místnosti a předloží je na dalším zasedání zastupitelstva.

Zápis č. 8/2019

z 8. zasedání Zastupitelstva obce Lipůvka ze dne 14. 5. 2019
Místo jednání:
Začátek jednání:
Konec jednání:
Přítomni:
Omluveni:
Veřejnost:

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Žádost o sponzorský dar na kulturní akci Cimbál pod hvězdami dne 10.8.2019
Žádost o dostavbu komunikace před p.č. 1126/23
Stanovisko obce ke společnému územnímu a stavebnímu řízení – novostavba RD na p.č. 783
Žádost o postavení přípojky na obecním pozemku p.č. 130/1
Žádost o vyjádření k projektu – novostavba RD na p.č. 1126/45
Žádost o stanovisko k záměru pokládce optického kabelu společnosti ALIONET CZ
BOMAVET, s.r.o. – žádost o vyjádření k projektu IS a komunikace pro výstavbu RD, Lipůvka Nad
Cihelnou
19. Záměr výstavby RD na p.č. 753/2 – rozšíření vodovodního řadu
20. Kontrola faktur
21. Diskuze
Na návrh starosty byl program doplněn:
22. Smlouva o příspěvku na spolunancování sítě sociálních služeb s Městem Blansko na rok 2019
– bod z minulého jednání ZO
23. Žádost o povolení zřízení hospodářského vjezdu přes pozemek obce p.č. 582
24. Rodinné domy Svinošice – Lipůvka, Smlouva o bezúplatném převodu dešťové kanalizace
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 Ing. Pavla Simona a Mgr. Libora Hoppe
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Předsedající se zeptal, zda má někdo návrh na úpravu nebo doplnění programu dnešního jednání.
Přítomní souhlasí, aby se dnešní jednání řídilo navrženým programem.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 3)

Informace starosty
– Výběrové řízení na obsazení místa ředitele ZŠ Lipůvka – v dubnu proběhlo výběrové
řízení na místo ředitele základní školy. Byly předloženy nabídky dvou uchazečů. Výběrová
komise na základě předložených nabídek a pohovoru s uchazeči doporučila na místo
ředitele ZŠ Mgr. Marcelu Antonovičovou. Starosta obce ji následně jmenoval do funkce
ředitelky ZŠ Lipůvka.
– Sportovní areál ASK Lipůvka – pro vyřešení vodohospodářské otázky a zajištění kvalitního
vydatného vodního zdroje pro sportovní areál obce Lipůvka bude řešen nový hydrologický
vrt. Na základě předložených nabídek, vychází jako nejvýhodnější nabídka rmy AQUA
ENVIRO s.r.o..
– Nakládání s odpady v obci Lipůvka – z dotací pořízené nádoby na tříděné odpady byly
rozdány zájemcům. Evidujeme další poptávky a evidujeme další žádosti o nádoby. Po
uplynutí cca. dvou měsíců budou další nádoby objednány.
– Obec má volné pracovní místo na pozici technického pracovníka, byl vyvěšen inzerát a osloveny
okolní obce
– Instalace provizorního světelného signalizačního zařízení na silnici I/43 (přechod pro chodce
u Formanky je schválen. Nyní se připravuje realizace. V případě neúnosného zhoršení
dopravní situace na silnici I/43 bude na příkaz Policie ČR signalizace zrušena.
– SSO – dovybavení komunální technikou – uskuteční se samostatné pracovní jednání
zastupitelstva obce

Ad 4)

Obec Lipůvka – projednání střednědobého výhledu 2020 - 2021
Návrh výhledu bude vyvěšen po dobu 15 dní na úřední desce.

Ad 5)

Rozpočtové opatření č.1/2019
Usnesení č. 1/8/2019 Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č.1/2019 –
příloha č.1
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Ad 6)

ZŠ Lipůvka – závěrka účetnictví za rok 2018 a schválení převedení zlepšeného
hospodářského výsledku do rezervního fondu
Usnesení č. 2/8/2019 Zastupitelstvo obce schválilo závěrku účetnictví ZŠ Lipůvka,

zasedací místnost Obecního úřadu v Lipůvce
19.00 hodin
22:30 hodin
Ing. Ivo Pospíšil, Ing. Pavel Simon Ph.D., Jiří Hloušek, Mgr. Libor Hoppe,
Libuše Janků, Vlastimil Sehnal, Jan Svánovský, Robert Tesař,
PharmDr. Dagmar Vintrlíková,
Radovan Hodaň, Rostislav Kořínek,
Mgr. Richard Nikel, Ing. Bohumil Oplatek, Ing. Zdeněk Vetr, Tomáš Starý,
Marie Stará, Kristýna Hloušková, Alžběta Hloušková, Libor Vinkler,
Dana Hury Vinklerová, paní Kadlecová, paní Stavková, Ing. Erik Volf

Program jednání:
1. Ustanovení zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Informace starosty obce
4. Obec Lipůvka projednání návrhu střednědobého výhledu 2020 – 2021
5. Rozpočtové opatření č.1/2019
6. ZŠ Lipůvka – závěrka účetnictví za rok 2018 a schválení převedení zlepšeného hospodářského
výsledku ve výši 25196,71 Kč do rezervního fondu
7. MŠ Lipůvka – závěrka účetnictví za rok 2018 a schválení převedení zlepšeného hospodářského
výsledku ve výši 6107,50 Kč do rezervního fondu
8. Smlouva o nájmu pozemku p.č. 1098/4 o výměře 97 m2
9. Smlouva o nájmu pozemku části p.č. 155/1 o výměře 55 m2
10. Odprodej části pozemku p.č. 536/16 o výměře cca 4 m2
11. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce – Šachový klub, Mateřské centrum
Veselý Paleček, z.s., ASK Lipůvka, Spolek Lípa 2015, Sbor dobrovolných hasičů Lipůvka,
Římskokatolická farnost Lipůvka, Svaz tělesně postižených v ČR z.s. místní organizace Lipůvka,
Myslivecký spolek Lipůvka – Lažany z.s.
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příspěvkové organizace za rok 2018 a schválilo převedení zlepšeného hospodářského
výsledku ve výši 25.196,71Kč do rezervního fondu.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 7)

MŠ Lipůvka – závěrka účetnictví za rok 2018 a schválení převedení zlepšeného
hospodářského výsledku do rezervního fondu
Usnesení č. 3/8/2019 Zastupitelstvo obce schválilo závěrku účetnictví MŠ Lipůvka,
příspěvkové organizace za rok 2018 a schválilo převedení zlepšeného hospodářského
výsledku ve výši 6.107,50 Kč do rezervního fondu.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Ad 8)

Smlouva o nájmu pozemku p.č. 1098/4 o výměře 97 m2
Usnesení č. 4/8/2019 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o nájmu pozemku p.č.
1098/4 o výměře 97 m2 s paní Alenkou Maierovou na dobu neurčitou za cenu 2 Kč/m2
za každý i započatý rok.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Ad 9)

Smlouva o nájmu části pozemku p.č. 155/1 o výměře 55 m2
Usnesení č. 5/8/2019 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o nájmu části pozemku
p.č. 155/1 o výměře 55 m2 s Ondřejem Závodníkem na dobu neurčitou za cenu 2 Kč/m2
a každý i započatý rok.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Ad 10) Odprodej části pozemku p.č. 536/16 o výměře cca 4 m2
Byla podána žádost o souhlas s reálným dělením pozemku, následně bude vyhotoven
geometrický plán na rozdělení pozemku jako podklad pro vyhotovení kupní smlouvy.
Usnesení č. 6/8/2019 Zastupitelstvo obce schválilo uzavření kupní smlouvy s Jarmilou
Závodníkovou na odprodej části pozemku p.č. 536/16 za kupní cenu 1.000 Kč/m2, která
bude vyhotovena a podepsána po dodání geometrického plánu na rozdělení pozemku,
který zajistí na vlastní náklady kupující. Návrh na vklad do KN hradí kupující.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 11) Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lipůvka
Usnesení č. 7/8/2019 Zastupitelstvo obce schválilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace č.1/2019 s Šachovým klubem Lipůvka ve výši 5.000 Kč.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č. 8/8/2019 Zastupitelstvo obce schválilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace č.3/2019 s ASK Lipůvka ve výši 220 000 Kč.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č. 9/8/2019 Zastupitelstvo obce schválilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace č.4/2019 se Spolkem Lípa 2015 ve výši 40 000 Kč.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č. 10/8/2019 Zastupitelstvo obce schválilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č.5/2019 s SDH Lipůvka ve výši 150 000 Kč.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č. 11/8/2019 Zastupitelstvo obce schválilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č.6/2019 s Římskokatolickou farností Lipůvka ve výši 200 000 Kč.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č.12/8/2019 Zastupitelstvo obce schválilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č.7/2019 se Svazem tělesně postižených v ČR, místní organizací
Lipůvka ve výši 20 000 Kč.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č. 13/8/2019 Zastupitelstvo obce schválilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č.8/2019 s Mysliveckým spolkem Lipůvka - Lažany z.s. ve výši 10 000 Kč.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 12) Žádost o sponzorský dar na kulturní akci
Usnesení č. 14/8/2019 Zastupitelstvo obce schválilo proplacení výdajů z rozpočtu
Obce Lipůvka na kulturní akci Cimbál pod hvězdami dne 10.8.2019 a to do výše
10 000 Kč
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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Ad 13) Žádost o dostavbu komunikace před p.č. 1126/23
Obec nemá námitek proti zpevnění prostoru mezi zpevněným povrchem místní komunikace
a nájezdem k RD č. popis. 412 a uložením obrubníků, tak aby bylo zabráněno stékání
povrchových vod z místní komunikace na soukromý pozemek. Bude zpracována cenová
nabídka a projednáno na zastupitelstvu obce.
Ad 15) Žádost o postavení přípojky na obecním pozemku p.č. 130/1
Obec nesouhlasí s navrženým umístěním skříně el. přípojky na pozemku parc. č. 130/1
k.ú. Lipůvka. Navržené umístění skříně zužuje veřejný komunikační prostor, který je v těchto
místech cca. 4,0 m. Pokud bude skříň zabudována do objektu parc. č. 141/1 nemá obec
žádné námitky.
Ad 16) Žádost o vyjádření k projektu – novostavba RD na p.č. 1126/45
Zastupitelstvo obce nemá námitek. Přípojky na inženýrské sítě resp. zásahy do místní
komunikace je nutno nechat provést odbornou rmu. Zásah do zpevněného povrchu místní
komunikace na pozemku parc. č. 550/1 k.ú. Lipůvka bude řešit silniční správní úřad Obecní
úřad Lipůvka.
Ad 17) Žádost o stanovisko k pokládce optického kabelu společnosti ALIONET CZ
Obec nemá námitek k záměru pokládky optického kabelu.
Ad 18) Bomavet, s.r.o. – žádost o vyjádření k projektu „IS a komunikace pro výstavbu RD,
Lipůvka Nad Cihelnou“
Zástupci rmy Bomavet s.r.o. představili svůj záměr pokračování ve výstavbě rodinných
domů v lokalitě Nad Cihelnou. Další etapa výstavby představuje výstavbu 14 RD, které
doplní první etapu, kde je rozestavěno 17 RD. Součástí lokality jsou budovány inženýrské
sítě a komunikace. Zastupitelstvo obce vydá vyjádření k záměru po jednání se zástupci
investora na příštím jednání zastupitelstva.
Na základě dotazu pana Mgr. Richarda Nikla, jak bude naloženo s pozemkem parc.
č. 1126/145 k.ú. Lipůvka, který odděluje jeho pozemek od budoucího veřejného prostranství,
zástupce investora přislíbil, že zmíněný pozemek předá Obci Lipůvka společně s pozemkem
parc. č. 1126/49 k.ú. Lipůvka včetně komunikace a dešťové kanalizace. Záměr převzetí
pozemku parc.č. 1126/49 a dokončené a zkolaudované stavby komunikace projednalo ZO
a schválilo usnesením na dřívějším jednání.
Ad 19) Ing. Růžička – novostavba RD na p.č. 753/2, žádost o vyjádření k záměru vybudování
napojení na vodovodní síť
Obec se přiklání k řešení zásobení vodou v dané lokalitě novým vodovodním řadem, na který
by se mohly napojit všechny sousední pozemky. Tímto by se vyřešily špatné tlakové poměry
v lokalitě a mohlo by dojít ke zrušení jednotlivých vodovodních přípojek ve zmíněné lokalitě
a jejich přepojení na vodovodní řad.
Ad 20) Kontrola faktur
Libuše Janků seznámila zastupitelstvo obce s proplacenými fakturami č. 94 – č. 154.
Ad 22) Smlouva o příspěvku na spolunancování sítě sociálních služeb s Městem Blansko na
rok 2019
Město Blansko předložilo žádost na spolunancování sociálních služeb zařazených do
Základní sítě sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2019. Jedná se o solidární příspěvek
obce Lipůvka na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na dokrytí provozních a mzdových
nákladů v souladu s plněním závazku veřejné služby a k zajištění dostupnosti poskytování
sociální služby. Výše příspěvku je odvislá od počtu řešených případů v roce 2018 pro obec
Lipůvku.
Usnesení č. 15/8/2019 Zastupitelstvo obce projednalo smlouvu o příspěvku na
spolunancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Lipůvka
a stanovilo výši svého příspěvku na spolunancování základní sítě sociálních služeb,
a to služeb sociální prevence a sociálního poradenství ve výši 39 000 Kč a u služeb
sociální péče ve výši 32 500 Kč obě ve správním obvodu ORP Blansko pro rok 2019 a
pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 3 se zdržel
Pan Vlastimil Sehnal se zdržel hlasování z důvodu anonymity poskytované péče.
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Ad 23) Žádost o povolení zřízení hospodářského vjezdu na pozemek přes pozemek obce
p.č.582
Obec Lipůvka, jako majitel pozemku p.č. 582 nemá námitek k vybudování dočasného
hospodářského vjezdu na pozemek žadatelů p.č. 556/2. Vjezd bude vybudován z hlíny a
štěrku a bude vybudován tak, aby bylo nedocházelo ke stékání povrchových vod na místní
komunikaci a jejímu znečišťování.
Ad 24) Rodinné domy Svinošice – Lipůvka, Smlouva o bezúplatném převodu dešťové
kanalizace
Obci byla předložena žádost na převzetí dokončené a zkolaudované dešťové kanalizace
odvádějící vody z dané lokality. Dále investor předpokládá i předání příjezdové komunikace
k souboru rodinných domu v lokalitě Dubový kopec. Lokalita je rozdělena katastrální hranicí
Lipůvka a Svinošice. ZO pověřuje starostu vyvoláním společného jednání mezi investorem
a obcí Svinošice.
Ad 14) Stanovisko obce ke společnému územnímu a stavebnímu řízení – novostavba RD na
p.č. 783
Obci Lipůvka byla předložena v souvislosti se zamýšlenou stavbu nového RD na pozemku
parc. č. 783 k.ú. Lipůvka žádost o vyjádření, jestli se na pozemku parc. č. 779/1 nachází
veřejně přístupná účelová komunikace.
Pan Jiří Hloušek předložil protinávrh:
Obec Lipůvka podá žádost na příslušný silniční úřad zda část pozemku parc. č. 779/1
je účelovou veřejnou komunikací.
Hlasování: 3 pro, 2 proti, 4 se zdržel
Protinávrh nebyl přijat.
Starosta obce přednesl návrh usnesení:
Usnesení č. 16/8/2019 Zastupitelstvo obce Lipůvka tímto konstatuje, že pozemek
parc. č. 779/1 k.ú. Lipůvka je veřejně přístupnou účelovou komunikací. Na příslušném
stavebním úřadě nechává posouzení jeho kapacity pro připojení a obsluhu přilehlých
pozemků par, č. 778/1, 782, 783 a 784 k.ú. Lipůvka
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 3 se zdržel
Ad 21) Diskuze
– ASK Lipůvka – závlahy - stávající závlahový systém bude vyčištěn a seřízen. Ve vodárně
bude před nové závlahové čerpadlo osazen průtočný ltr pro zachytávání nečistot, který
bude bránit celý systém proti poškození.
Zásobování areálu ASK Lipůvka vodou - pro závlahy a zajištění nového zdroje vody bude
oslovena rma, která předložila nejvýhodnější nabídku. Firmě AQUAENVIRO s.r.o. bude
vystavena objednávka.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
– Pro zajištění dostatečného prostoru pro parkování technického parku, skladování
posypového materiálu a mobiliáře obce bude využito pozemků za sběrným střediskem,
které jsou ve vlastnictví obce. Jiné vhodné pozemky obec ve vlastnictví nemá. Stávající
nájemní smlouvy budou vypovězeny a bude zadáno zpracování projektové dokumentace
na Technický dvůr.
– Centrum obce - náměstí a okolí parkoviště – provést ozelenění a dosadit stromy
– Pokračovat v zahájené přípravě aktualizace dopravních značek, dopracování pasportu
místních komunikací a dořešit návrh dopravních bezpečnostních opatření
– Moje odpadky – systém evidence a třídění odpadů – prověřit funkčnost systému
a projednat možnost evidence občanů z okolních obcí ukládající odpady na SSO Lipůvka
Na žádost zastupitele obce pana Vlastimila Sehnala zveřejňujeme:
V obecním zpravodaji bylo uvedeno, že jsem na ZO dne 26. 2. 2019 přišel v 18.05 hodin,
tedy o 5 minut později. Jsem zvyklý, že se na jakýchkoliv jednání běžně toleruje „akademická
čtvthodinka“ pozdního příchodu. To je ale půl pravdy zápisu. Druhou podstatnou část pravdy
zapisovatelka jednání buď svojí nepozorností, šlendriánem nebo možná záměrně neuvedla.
Nebyl jsem totiž na jednání ZO řádně pozván a to jsem na tomto jednání také veřejně
tlumočil. Tolik k mému pozdnímu příchodu. Věřím, že se to již nebude opakovat a zápis bude
vždy přesný! Nakonec, ke kontrole správnosti zápisu z jednání ZO jsou určení ověřovatelé
zápisu. Vlastimil Sehnal
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ƐĞǌĂŵĢƎĞŶşŵŶĂǀǉƵŬƵƚĞŶŝƐƵ
dĞƌŵşŶǇŬŽŶĄŶş:

DşƐƚŽŬŽŶĄŶş :

15.7. – 19.7.2019
22.7. – 26.7.2019
19.8. – 23.8.2019
26.8. – 30.8.2019
ƐƉŽƌƚŽǀŶşĂƌĞĄů>ŝƉƽǀŬĂ

TenŝƐŽǀǉĐĂŵƉũĞƵƌēĞŶƉƌŽĚĢƚŝǀĞǀĢŬƵ6 Ăǎ 15 let ,
ŬƚĞƌĠƐĞĐŚƚĢũşŶĂƵēŝƚǌĄŬůĂĚǇtenisƵƉŽĚǀĞĚĞŶşŵǌŬƵƓĞŶǉĐŚ
ƚƌĞŶĠƌƽ. ĢƚŝďƵĚŽƵƌŽǌĚĢůĞŶǇĚŽǀǉŬŽŶŶŽƐƚŶşĐŚƐŬƵƉŝŶ͘
WƌŽŐƌĂŵ͗

Ϭϴ͗ϰϱŚŽĚ͘– ƉƎşĐŚŽĚƷēĂƐƚŶşŬƽ
Ϭϵ͗ϬϬŚŽĚ͘– ĚĞŶŶşƵǀşƚĄŶşĂƉůĄŶƚƌĠŶŝŶŬƵ
Ϭϵ͗ϬϱŚŽĚ͘– ĚŽƉŽůĞĚŶşƚƌĠŶŝŶŬŽǀĄũĞĚŶŽƚŬĂ
ϭϭ͗ϯϬŚŽĚ͘– ŽďĢĚ
12:ϯϬŚŽĚ͘– ŽĚƉŽůĞĚŶşƉƌŽŐƌĂŵ;ŵşēŽǀĠŚƌǇ͕
ƐŽƵƚĢǎĞ͕ŬŽƵƉĄŶş͕Ăũ͘Ϳ
ϭϰ͗ϱϬŚŽĚ͘– ǀǇŚŽĚŶŽĐĞŶşĚĞŶŶşēŝŶŶŽƐƚŝ
ϭϱ͗ϬϬŚŽĚ͘– ŽĚĐŚŽĚƷēĂƐƚŶşŬƽ

^ƚƌĂǀŽǀĄŶş :

ŽďĢĚďƵĚĞǌĂũŝƓƚĢŶǀĞƐƉŽƌƚŽǀŶşŵĂƌĞĄůƵ

ĞŶĂ:

ϭƚǉĚĞŶ ….. 2.300,- <ē ƉƌŽēůĞŶǇŬůƵďƵ2.000,- <ē
ϮƚǉĚŶǇ͙..4.300,- <ē ƉƌŽēůĞŶǇŬůƵďƵϯ͘800,- <ē

ĞŶĂǌĂŚƌŶƵũĞ : ƉƌŽŶĄũĞŵƐƉŽƌƚŽǀŝƓƛ
ǌŬƵƓĞŶĠƚƌĞŶĠƌǇ
ƐǀĂēŝŶǇ͕ŽďĢĚǇ͕Ɖŝƚş
ŚĞƌŶşƉŽŵƽĐŬǇ͕ŵşēĞ
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ŽŶƵƐ͗ ŬĂǎĚǉĚĞŶƉƌŽďşŚĂũşƌƽǌŶĠƐŽƵƚĢǎĞƐŬĂǎĚŽĚĞŶŶşŵǀǇŚůĄƓĞŶşŵ
WƎŝŚůĄƓŬǇ͗ WĂǀĞůǇŶĄŬ͕ƚĞů͗͘ϲϬϴ 969 623, e-mail: ĚǇŶĂŬΛĞŵĂŝů͘Đǌ
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