ZPRAVODAJ
OBEC LIPŮVKA

červenec,
srpen
2019

Vážení spoluobčané,
prázdniny se přehouply do své druhé
poloviny, děti se nám již vrátily z dětského tábora, který se jako každý rok, konal
v údolí Bílého potoka. Většina z nás má již
po dovolené a co nevidět zde bude konec
prázdnin a začátek školního roku.

kou rezervou potřeby vody pro závlahu
areálu.
Bezpečnost silničního provozu – řízený světelný přechod pro chodce na křižovatce silnic I/43 a II/379 u Formanky,
zahájil zkušební provoz těsně před prázdninami. Snad si řidiči a hlavně chodci již
trochu zvykli. Dle informací Policie ČR je
zatím provoz na I/43 hodnocen bezkonfliktně. Uvidíme, jak to bude po prázdninách. Samotný semafor na přechodu nezpůsobuje takové problémy v plynulosti
dopravy, jako odbočování aut na Tišnov
a na příjezdu od Brna. Ve špičkách provozu způsobuje kolony aut převážně křižovatka na Blansko, kde dávají nesmyslně
řidiči jedoucí po I/43 přednost autům jedoucím z vedlejší silnice od Blanska. Dle
mého názoru světelný přechod umožňuje bezpečný přechod zejména dětem
a starším občanům.

Základní škola – novou paní ředitelkou naší školy je od 8. 8. 2019 paní Mgr.
Marcela Antonovičová, která byla vybrána
v konkurzním řízení. Dovoluji si jí tímto
popřát hodně úspěchů a zdaru.

Stejně jako loňské, tak i letošní léto nás
zužuje enormními horky a příroda kolem
trpí nedostatkem vláhy a dlouhotrvajícím
suchem. Pokles hladin podzemní vody je
vidět převážně na okolních lesních porostech, které oslabené suchem nejsou
schopny odolávat napadení škůdců –
převážně kůrovců. Kapacity firem řešící
kůrovcovou kalamitu jsou omezené a nestíhá se vše v termínech vykácet, ale pokračujeme dle možností. Stejně na tom
Jak jste si jistě všimli, byla dokončejsou okolní lesní podniky.
na stavba Cyklostezky Kuřim–Lipůvka
včetně žlutých informačních cedulí, které
Areál ASK Lipůvka měl v loňském
vedou cyklisty obcí. Oficiální Závěrečná
suchém roce velké problémy s nedoprohlídka stavby (kolaudace) se uskutečstatkem vody na závlahu trávníku.
nila v pátek 9. srpna 2019. Od jejího doPro závlahy se využívá vody z původkončení slouží cyklostezka k bezpečnéních studní pod areálem, které jsou mělké
mu spojení pro cyklisty i pěší mezi Obcí
a v letních měsících mají nedostatečnou
Lipůvka a Městem Kuřim. Na našem kakapacitu (hlavně v těchto suchých letech).
tastrálním území, v blízkosti odpočívky
Aby se loňská situace neopakovala,
u cyklostezky, vyrostl za přičinění manschválilo Zastupitelstvo obce vybudováželů Ivy a Dušana Drápalových a na jejich
ní nového hydrologického vrtu, který by
náklady nový kříž, který byl posvěcen patuto situaci měl vyřešit. Nyní je již vyvrtán
nem farářem. Rád bych jim tímto za jejich
nový průzkumný vrt na obecním pozemskutek poděkoval.
ku pod hřištěm, hned vedle nadzemních
zásobníků. Vrt je hloubky 53 m a na záIng. Ivo Pospíšil, starosta
kladě zahájeného čerpání – dlouhodobá
čerpací zkouška, by měla být vydatnost
větší jak 40 m3 za den, což by pokrylo s vel2

Co nás čeká
2. 9. 2019
Slavnostní zahájení školního roku 2019–2020
			proběhne 2. září v 8:00 v tělocvičně Základní školy Lipůvka.
21. 9. 2019
Podzimní KoloBěh 2019
			(viz pozvánka na stranách 10 a 11)

Informace o pronájmu tělocvičny
Zájemce o pronájem tělocvičny ve školním roce 2019/2020 žádám o zasílání požadavků do 1. 9. 2019 na e-mail reditelka@zslipuvka.cz.
Mgr. Marcela Antonovičová

ASK Lipůvka, zahájení sezóny 2019–2020
Rozpis domácích utkání ml. přípravka
Kolo
1.
		
5.
		
9.
		

den
Čt
5. 9.
Čt
5. 9.
Čt 26. 9.
Čt 26. 9.
Čt 24. 10.
Čt 24. 10.

hodina
16.00 h
17.00 h
16.00 h
17.00 h
16.00 h
17.00 h

soupeř
Lipůvka - Ráječko
Lipůvka - Doubravice
Lipůvka - Blansko A
Lipůvka - Blansko B
Lipůvka - Olomučany
Lipůvka - Lipovec

Rozpis domácích utkání ASK Lipůvka III. TŘ OP Blansko -muži
Kolo
3.
4.
6.
8.
10.
12.
1.

den
So 17. 8.
Ne 25. 8.
Ne
8. 9.
Ne 22. 9.
Ne 6. 10.
Ne 20. 10.
So 2. 11.

hodina
16.00 h
17.00 h
16.30 h
16.30 h
15.00 h
14.30 h
14.00 h

soupeř
Lipůvka - Cetkovice
Lipůvka - Ostrov
Lipůvka- Vísky
Lipůvka - Voděrady
Lipůvka - Svitávka
Lipůvka - Vavřinec
Lipůvka - Vranová

Rozpis venkovních utkání ASK Lipůvka III. TŘ OP Blansko -muži
Kolo
5.
7.
9.
11.

den
Ne
1. 9.
Ne 15. 9.
So 28. 9.
Ne 13. 10.

hodina
16.30 h
16.00 h
15.30 h
15.00 h

soupeř
Benešov - Lipůvka
Kotvrdovice - Lipůvka
Sloup - Lipůvka
Knínice - Lipůvka
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Výběr z prázdninových událostí v obci:
• Cyrilometodějská pouť se konala 5 .7.
na Klimentu

potěší stejně jako nás, co jsme byli toho
nedělního odpoledne přítomni.
• Oslava 140 let SDH Lipůvka se konala • Letní tábory zajistily prázdninový program našim dětem. Jsou to již tradiční
6. 7. v hasičce
a všem známé Soustředění mladých
• Lipůvský turnaj v malé kopané úspěšhasičů, Příměstské tábory ZŠ Lipůvka
ně proběhl 13. 7. na areále. Více o něm
a Dětský tábor Bílý potok, na kterých
se dočtete dále ve Zpravodaji, stejně
vedoucí připravili spoustu letní zábajako o dalších významnějších akcích
vy a her více jak stovce dětí z Lipůvky
konaných během prázdnin.
a okolí.
• Svěcení Kříže se konalo 14.7. na cyklo- • Cimbál pod hvězdami proběhl v parku
stezce do Kuřimi. Děkujeme manželům
u kostela 10.8. Nepřízeň počasí naštěstí
Drápalovým za tento významný počin
nesebrala účastníkům, kterých nepřišlo
a věříme, že vás zastavení u něj vždy
napoprvé mnoho, úsměv z tváří.
Soustředění mladých hasičů
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Dětské
letní
tábory

Cimbál pod hvězdami
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Svěcení kříže

Motto:
Bez kříže nepoznáš lásku
a bez lásky kříž neuneseš.

Dne 14.7. 2019 proběhlo v naší obci slavnostní vysvěcení nového kříže, umístěného
na pozemku manželů Drápalových u cyklostezky Kuřim-Lipůvka. V katastru obce takto
zásluhou Ing. Dušana Drápala a jeho manželky Ivy Drápalové přibyla drobná stavba ve
tvaru žulového sloupu s průhledem, zhotoveného kamenickým mistrem Milanem Štoksou
z Oslavice, osazeným železným ukovaným
křížem od kovářského mistra Karla Kabelky
z Třebelovic u Jemnice, podle návrhu jeho
ženy paní Marie Kabelkové. Událost proběhla v oslavě i vzpomínce na poslední slavnost
svěcení kříže na Lipůvce s datem 17. 8. 1969,
kdy se před padesáti lety konala obnovená
pouť ke kříži u sv. Klimenta. Procesí kráčející na
toto památné místo čítalo velké množství lidí,
z nichž někteří pamětníci uchovávají dodnes
doma fotografie z této události. Samotnou
mši celebroval a kříž vysvětil lipůvský rodák
biskup Karel Skoupý, který byl propuštěn na
jaře předchozího roku z internace.
Kříže, jako křesťanské symboly, i když historie symbolu je již předkřesťanská, se počaly
objevovat v krajině s příchodem křesťanství
do českých zemí. Zpravidla vyznačovaly cesty a rozcestí, hranice území nebo byly tichým
mementem významných událostí. Kříže tvoří nejčastější drobnou památku v krajině.
Zprvu byly většinou ze dřeva, od středověku
z kamene a od 19. století se počínají objevovat litinové či kované kříže. Ke každému kříži
se váže určitá legenda, bohužel důvody vztyčení se většinou z dávných dob nedochovaly
a z paměti lidí se v časech vytratily. Často jsou
obklopeny památnými stromy, které v případě
zmiňovaného kříže se památnými, vzhledem
k jejich výsadbě, teprve v budoucnu mohou
stát. Zcela symbolicky byly vysazeny lípy,
které jsou pro obec, nejen kvůli heraldickému
vyobrazení, ale i názvu obce, typické.

Oproti tomu Boží muka mají symbolizovat
sloup, u něhož byl z rozhodnutí Pontia Piláta
bičován Kristus a bývají umísťována na návrších, rozcestích či místech, kde někdo zahynul.
Historicky se počala Boží muka vyskytovat
již v počátku 14. století. Z této doby se však
dochovala jen v malém množství nejen kvůli
běhu působení dávných věků ale i husitským
válkám, jež byly provázeny tzv. husitským obrazoborectvím. K největšímu rozmachu, co do
vzniku nových prvků krajiny, pak docházelo
v období baroka a I. republiky. K vytrácení křížů a božích muk z krajiny pak dochází během
kolektivizace v 50. letech minulého století, kdy
řada těchto tradičních identifikátorů konkrétních míst, jež sloužily jako důležité orientační
body pro majitele a správce pozemků, zcela
zmizela jako následek zcelování polí a pozemků.
Význam křížů a božích muk zůstává nedoceněn. Nejen, že tvoří v krajině prvky, které často spoluvytváří její malebnost, ale plní
i důležitou orientační i relaxační funkci nejen
pro lidi vyznávající křesťanskou tradici, ale
i pro turisty, cyklisty všeobecně pro všechny
lidi, kteří jsou schopni se u božích muk zastavit
a věnovat těmto malým monumentům chvilku
klidu a úcty v neklidné době nás obklopující.
Pokud člověk jako poutník bude míjet tato
umělecká díla v otevřené krajině a bude schopen uvažovat jaký příběh či počin lidské víry,
přesvědčení, lásky či utrpení vedl jiného člověka k zanechání tohoto odkazu, bude dozajista
dosaženo účelu jejich vztyčení.
Udělejte si proto i vy procházku nebo projížďku k této nové uměleckohodnotné sakrální
stavbě a věnujte malou chvilku úcty, rozjímání, respektu či modlitbu jako výraz díku lidem,
kteří bez okázalosti zanechali v krajině stopu
pro příští generace.
JUDr. Vladimír Kristýn
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Lipůvský fotbalový turnaj v malé kopané
V sobotu 13. 7. se uskutečnil IV.r očník
Lipůvského fotbalového turnaje v malé
kopané. 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.
Do čtvrtfinále pak postupovala všechna
mužstva, která se utkala vždy s týmem
z druhé skupiny dle celkového pořadí ve
skupinách. Hrálo se podle pravidel malé
kopané s pěti hráči + brankář na hřišti s
možností neomezeného střídání. Každé utkání řídil delegovaný rozhodčí. Pro
hráče i diváky bylo připraveno bohaté
občerstvení v podobě grilovaných dobrot a chlazených nápojů. Děti si mohly
zahopsat na skákacím hradě. Průběh turnaje se odvíjel v přátelském duchu. Až do
finále se po roční odmlce opět probojoval tým TUTY WIN, který porazil tým FC
LOKET Z VOKNA 3:2 až na penalty a mohl
slavit své již 3. vítězství na turnaji.

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,
kterým se stal David Jukl z TUTY WIN.
Nejlepším brankářem byl vyhlášen Josef
Křen z FC LOKET Z VOKNA a cenu diváka
za nejužitečnějšího hráče turnaje převzal
Robin Bohatec z týmu HRNCI. Tito hráči
byli odměněni památeční soškou a věcnými cenami.
Rovněž je třeba poděkovat sponzorům:
obec Lipůvka, PREFA BRNO, STAVEBNINY
LIPŮVKA, LV NEMOVITOSTI, AsA, Brychta
design, PILA LIPŮVKA, Tyco Electronics
Czech a také všem, kteří mi pomohli s
organizací turnaje, především Honzovi
Husarovi, obci Lipůvka a dalším dobrovolníkům. 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

Konečné pořadí:
1. TUTY WIN
2. FC LOKET Z VOKNA
3. THE REDS
4. OLYMPIAKOS PIREUS
5. KLIĎASI
6. HRNCI
7. PREFA TREFA
8. SPARTAK SLAVÍKOVICE
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Gábina a Pavel pořádají

2019

Kdy

21. září 2019

Místo startu:

Lipůvka, na cyklostezce do Lažan

Registrace:

Lipůvka 392, poslední dům v Lipůvce na cyklostezce do Lažan, od 13:00, uzavírá se 15
minut před startem

Přihlášky:

Dejte nám prosím na info@pavel-simon.cz do čtvrtka 19.9.2019 vědět kdo se k nám
chystáte, výrazně nám tak ulehčíte organizaci. Děkujeme.

Tratě:

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

start
start
start

14:00
14:00
14:00

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

zajištěno v cíli a jedenkrát na trase

Startovné:

dospělí 50 Kč, děti zdarma - účastní se na odpovědnost svých rodičů
Těšíme se na Vás
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Mapa a popis okruhu 20 km

zdroj: www.mapy.cz
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Zápis č. 9/2019
z 9. zasedání Zastupitelstva obce Lipůvka ze dne 25. 6. 2019
Místo jednání:
Začátek jednání:
Konec jednání:
Přítomni:
Omluveni:
Veřejnost:

sál Obecního úřadu vLipůvce
19.00 hodin
21.00 hodin
Ing. Ivo Pospíšil, Jiří Hloušek, Radovan Hodaň, Libuše Janků, Vlastimil Sehnal,
Jan Svánovský, Robert Tesař, PharmDr. Dagmar Vintrlíková
Mgr. Libor Hoppe, Rostislav Kořínek, Ing. Pavel Simon Ph.D.
Ing. Bohumil Oplatek, Bronislav Malý, Mgr. Richard Nikel, manželé Pavel a Iveta
Křepelkovi

Program jednání:
1. Ustanovení zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Informace starostyobce
4. Obec Lipůvka – schválení střednědobého výhledu 2020–2021
5. Obec Lipůvka – schválení závěrky účetnictví za rok 2018
6. Obec Lipůvka – schválení závěrečného účtu za rok 2018
7. Rozpočtové opatření č. 2/2019
8. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce – Mateřské centrum Veselý
Paleček, z.s., Sdružení Petrov
9. E.ON Distribuce, a.s. – smlouva o zřízení věcného břemene na p.č. 662/1, 662/13, 662/31,
820/1, 1097/1 v k.ú. Lipůvka
10. Regionální rozvojová agentura Východní Moravy – smlouva o dílo – Pořízení dopravního automobilu pro hasiče v obci Lipůvka – žádost o dotaci
11. Ing. Hrůza – žádost – obecní komunikace Pod Horkami
12. TOP–PROJEKT s.r.o.–smlouva o bezúplatném převodu dešťové kanalizace a možnost předání
komunikace
13. BOMAVET, s.r.o. – žádost o vyjádření k projektu IS a komunikace pro výstavbu RD, Lipůvka Nad
Cihelnou
14. Kontrola faktur
15. Diskuze
Na návrh starosty byl program doplněn:
16. KTS – příloha č. 3 ke smlouvě 28/17
17. BOMAVET – žádost o rozhodnutí ve věci převodu veřejně přístupné účelové komunikace
v parametrech místní komunikace do majetku obce a zařazení do kategorie místní komunikace
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 Radovana Hodaně a Jana Svánovského
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Předsedající se zeptal, zda má někdo návrh na úpravu nebo doplnění programu dnešního jednání.
Přítomní souhlasí, aby se dnešní jednání řídilo navrženým programem.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel

12

Ad 3) Informace starosty
– Žádost ředitelky z MŠ Lipůvka - MŠ obdržela vratku přeplatku za plyn 31 538 Kč – a
žádají, aby část financí ve výši 19 461,64 Kč mohli použít na opravu dětského prvku na
zahradě MŠ.
Usnesení č. 1/9/2019 Zastupitelstvo obce schválilo použití části přeplatku za plyn na
opravu herní sestavy na školní zahradě mateřské školy ve výši 19 461,64 Kč
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
– Obec obdržela cenovou nabídku na pomístnou opravu místních obecních komunikací.
Zastupitelstvo souhlasí s opravami dle cenové nabídky.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
– Energie – nabídka – z důvodu, že koncem roku 2019 budou končit smlouvy o dodávce el. energie a plynu s příslušnými dodavateli, byla předložena nabídka na dodávky
v letech 2020–2021 od firmy E.ON. Odloženo na příští zastupitelstvo, cena bude ještě
projednána.
– Ve středu 26. 6. 2019 bude zahájen provoz semaforu pro chodce na přechodu sil. I/43
u Formanky
– Obec obdržela nabídku na lepší zabezpečení přechodů pro chodce a jejich zviditelnění,
na které je možné získat dotace
– Na základě žádosti občanů o zajištění zásobování pitnou vodou pro plánovanou výstavbu byly zadány VaS a.s. zpracování záměru vybudování resp. rozšíření stávající sítě vodovodu a kanalizace v lokalitě pod Čukotkou a v lokalitě v „Chaloupkách“ Pod Habřím.
– Lipůvka č. 53 – Sociální bydlení – žádost obce o dotace na výstavbu byla kladně vyřízena, jsme v seznamu schválených žádostí, ale podmínky dotačního programu jsou
zavazující a velice přísné včetně udržitelnosti projektu, která je na místo 5 roků nyní 20
let. Lze případně využít i jiný dotační program, který nemá takové podmínky. MF bude
na podzim vypisovat výzvu na výstavbu bytů, kde bychom mohli podat novou žádost.
– Firma ENBRA a.s. podala na základě výzvy obce cenovou nabídka zásobníku na teplou
vodu na hřišti cca 240 000 Kč včetně DPH – zahájit jednání, další firmu oslovit a zažádat
o cenovou nabídku
Usnesení č. 2/9/2019 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce výběrem nejvýhodnější firmy a podpisem smlouvy s firmou, která bude mít nejvýhodnější nabídku. Kriteriem je nabídková cena.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
– Se záměrem osazení nových herních prvků – dětské hřiště v areálu ASK byla oslovena
firma Alestra, která obci dodávala dětské hřiště v předchozích letech. Na základě výzvy
předložila firma cenovou nabídku. Pro porovnání cena bude oslovena ještě další firma.
Usnesení č. 3/9/2019 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce výběrem nejvýhodnější firmy a podpisem smlouvy s firmou, která bude mít nejvýhodnější nabídku. Kriteriem je nabídková cena.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
– Obci byly předloženy Nabídky na zhodnocení volných finančních prostředků obce.
Obec z důvodu připravovaných investic nebude tuto problematiku zatím řešit
– Územní studie variant – dálniční a silniční sítě byla schválena. Naší obce se týká převážně silnice – dálnice I/43, která je navržena v trase německé dálnice. Jejím vybudováním
by měla klesnout intenzita dopravy až na 30 % stávajícího stavu. Termín zahájení výstavby se nepředpokládá před rokem 2035.
- Na dětském hřišti u „nových“ bytovek – byl umístěn nový domeček od firmy Bonita za
cenu 49 550 Kč. Tuto částku věnoval obci spolek lidí, kteří pořádají a účastní se kulturních akcí – „Fašank . . .“

13

– Rozšíření sběrného dvora resp. zajištění technického zázemí obce – podána žádost
o změnu územního plánu. Dále bude jednáno se stávajícími nájemci pozemků ohledně
ukončení nájemních smluv.
Ad 4) Obec Lipůvka – střednědobý výhled 2020–2021
Usnesení č. 4/9/2019 Zastupitelstvo obce schválilo střednědobý výhled Obce Lipůvka na
roky 2020–2021 příloha č.1
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 5) Závěrka účetnictví Obce Lipůvka za rok 2018
Usnesení č. 5/9/2019 Zastupitelstvo obce schválilo závěrku účetnictví Obce Lipůvka za
rok 2018
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 6) Závěrečný účet Obce Lipůvka za rok 2018
Usnesení č. 6/9/2019 Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet Obce Lipůvka za rok
2018 bez výhrad.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 7) Rozpočtové opatření č. 2/2019
Usnesení č. 7/9/2019 Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č.2/2019 – příloha č.2
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 8) Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lipůvka
Usnesení č. 8/9/2019 Zastupitelstvo obce revokuje Usnesení č. 8/8/2019, kterým schválilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. 2/2019 s Mateřským centrem Veselý
Paleček, z.s. ve výši 10 000 Kč. Tato smlouva nebude uzavřena. Částka 10 000 Kč bude
v rozpočtu obce vyčleněna na kulturní činnosti pro maminky s dětmi.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č. 9/9/2019 Zastupitelstvo obce schválilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace č. 9/2019 se Sdružením Petrov, z.s. ve výši 700 Kč/dítě, celková částka je 29 400 Kč
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 9) E.ON Distribuce, a.s. – návrh smlouvy o zřízení věcného břemene – E.ON nabízí
8220 Kč bez DPH
Usnesení č. 10/9/2019 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene
s E.ON Distribuce a.s. na p.č. 662/1, 662/13, 662/31, 820/1, 1097/1 v k.ú. Lipůvka
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 10) Regionální rozvojová agentura Východní Moravy – smlouva o dílo
Usnesení č. 11/9/2019 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu s Regionální rozvojovou agenturou Východní Moravy na zpracování žádosti o dotaci včetně administrace
a vyhodnocení na Pořízení dopravního automobilu pro hasiče v obciLipůvka
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 11) Ing. Hrůza – žádost
Ing. Jaroslav Hrůza podal žádost o pozastavení úhrad správního připojovacího poplatku
za připojení nemovitosti na vodovod a kanalizaci z důvodu, že nelze dům zkolaudovat do
doby, než bude zkolaudována komunikace. Dále upozorňuje na nejednoznačnost veřejné vyhlášky. Obecně závazná vyhláška obce č.3/2018 o místním poplatku za zhodnocení
stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace je dle
právního rozboru MV ČR, odboru veřejné správy dozoru a kontroly, v souladu se zákonem.
Usnesení č. 12/9/2019 Zastupitelstvo obce pozastavuje poplatky vyplývajícího z Obecní
vyhlášky do doby kolaudace komunikace
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 1 se zdržel
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Ad 12) TOP- PROJEKT s.r.o. – smlouva o bezúplatném převodu dešťové kanalizace a možnost
předání komunikace
Zastupitelstvo obce projednalo žádost. Pověřuje starostu obce dalším jednním s investorem a obcí Svinošice, poněvadž komunikaci dělí v ose katastrální hranice. Požádat právníka
o názor dělené komunikace Lipůvka–Svinošice.
Ad 13) Bomavet, s.r.o. – žádost o vyjádření k projektu „IS a komunikace pro výstavbu RD,
Lipůvka Nad Cihelnou“
Investor stavby požádal o vyjádření obce k územnímu řízení k předloženému projektu řešící výstavbu 14 RD včetně inženýrských sítí a komunikace. Projektová dokumentace je
v souladu s platným územním plánem a platnou územní studií pro lokalitu 6-SO „Nad Cihelnou“. Navrhovaná komunikace bude navazovat na komunikaci vybudovanou v I. etapě
a bude se napojovat na stávající obecní komunikaci. Umístění jednotlivých RD je v souladu
s platnou legislativou a minimální odstupové vzdálenosti od hranice pozemku jsou 3,5 m.
Souhlas s napojením na místní komunikaci, souhlas provést stavbu 14 RD včetně IS a komunikace dle projektové dokumentace zpracované firmou ALEF BRNO spol. s r.o. datum
leden/2019 č. zakázky 11/17. Firma Bomavet s.r.o. předá geometrický plán potvrzený Katastrálním úřadem řešící rozparcelování lokality.
Obec nemá námitek k předložené projektové dokumentaci stavby Lipůvka Nad Cihelnou,
inženýrské sítě a komunikace pro výstavby RD, II. etapa.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 17 Bomavet, s.r.o. – žádost o rozhodnutí ve věci převodu veřejně přístupné účelové komunikace v parametrech místní komunikace do majetku obce a zařazení do kategorie místní komunikace
Usnesení č. 13/9/2019 Zastupitelstvo obce souhlasí s budoucím převzetím vybudované
komunikace a pozemku pod ní do majetku a správy obce
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 2 se zdržel
Ad 14) Kontrola faktur
Libuše Janků seznámila zastupitelstvo obce s proplacenými fakturami č. 155–211.
Ad 16) KTS Ekologie s.r.o. – příloha č. 3 ke smlouvě 28/17
Usnesení č. 14/9/2019 Zastupitelstvo obce schválilo přílohu č. 3 smlouvy č. 28/17
o odstraňování a separaci komunálního odpadu v obci Lipůvka pro rok 2019.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 15) Diskuze
– schody před Obecním úřadem –oprava
– vodní prvek – chod občasný a řeší se nový zdrojvody
– plot u domu – manželé Křepelkovi – hranice jejich pozemku je ve svahu – výsadba zeleně na odstínění na obecním pozemku – zastupitelstvo obce nemánámitek
– pan Malý Bronislav osobně požádal o povolení vjezdu na novou cyklostezku směr Kuřim
z důvodu hospodaření a údržby soukromého zemědělského pozemku – kartička „Povolení vjezdu“ bude žadatelům vydána na číslo popisné – vjezd do 3,5 tuny
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