ZPRAVODAJ
OBEC LIPŮVKA

říjen 2019

LIPŮVKA

Vážení spoluobčané!
Podzim máme v plném proudu, který vyústil do příjemného „Babího léta“. Srážky
byly v letošním roce o trochu příznivější
než v předchozích letech, což se projevilo
na stavu flory, ale i nadále se potýkáme
se suchem a je potřeba hospodařit s vodou velice uvážlivě.

for je ve zkušebním provozu, který končí
31. 10. 2019. Aby nedošlo k jeho vypnutí
a odstranění, tak jsme požádali o prodloužení zkušebního provozu. Dojde tak
k prodloužení zkušební doby, během
které bude řádně vyhodnocen jeho vliv
na plynulost dopravy na silnici I/43. Obec
společně s ŘSD Bude zpracovávat projektové řešení dopravního uzlu křižovatky
I/43 a II/379 u Formanky, včetně řešení
signalizace na přechodu pro chodce.

Zemědělci již téměř sklidili letošní úrodu a vysazují ozimé plodiny. Naše lesy
postižené kůrovcovou kalamitou jsou
v takovém stavu jaký je všem parný. Tento stav není jenom v obecních lesích, ale
i v okolních lesích, které jsou ve správě
státu. Dřevní kůrovcovou hmotu se snažíme zpracovat a prodat k dalšímu zpracování, ale je to stále obtížnější. Mnoho
dřevní hmoty máme ještě na skládkách
a také nezpracované v lese. I nadále se
nabízí prodej dřeva z odvozních míst jako
palivové. V lokalitách kde je již vytěženo
připravujeme nové výsadby. Celková bilance je z důvodu velmi nízkých výkupních cen dřeva a množství nutné práce
nepříznivá a obec bude nucena na obnovu vynaložit nemalé finanční prostředky.

Příprava mimoúrovňové křižovatky Lipůvka (MUK Lipůvka) je nyní ve stadiu
zpracovávání projektové dokumentace k územnímu řízení. Takže jsme
oživili záměr vybudování obchvatu
obce II/379 směrem na Tišnov a oslovili hejtmana jihomoravského kraje
ohledně možnosti zahájení projektové
a předprojektové přípravy, jelikož se
jedná o krajskou komunikaci. V případě vybudování tohoto obchvatu, dojde k vymístění frekventované křižovatky u Formanky mimo centrum obce
a zvýšení bezpečnosti dopravy v centru obce převážně pro chodce.

Hlavním problémem naší obce je stále
silnice I. třídy. Dlouhá léta stát připravuje dálniční propojení z Brna na sever
a nyní konečně došlo ke schválení studie dálniční sítě v okolí Brna, kde nás se
týká schválená trasa tranzitní silnice S43
v trase „německé dálnice“. Ale na vlastní
realizaci stavby této komunikace, která
vymístí tranzitní dopravu z naší obce, si
budeme muset ještě řadu let počkat.

Co se týče třídění odpadů, tak skončilo
roční období, které bude vyhodnoceno a z výsledu vyhodnocení bude stanovena cena za odpady na příští rok
2020. Aby došloke zlepšení evidence
likvidovaných komodit, tak stále jednáme se svozovou firmou a firmou co
nám provozuje evidenční systém. Pořídíme další nové čtečky čárových kódů,
a doufáme, že pak dojde ke zlepšení
evidence. K doplnění nádob na tříděné
odpady jsme na základě Vašich žádosti
objednali další dodávku popelnic, které

Pro zvýšení bezpečnosti chodců jsme
projednali a před prázdninami osadili
semafor na přechodu pro chodce. Sema2

by měli být dodány v počátku listopadu. pravují na hody i naši nejmenší, kteří jsou
O přesném termínu Vás budeme vhod- pod odborným vedením našich cvičitelek.
ným způsobem informovat.
Taktéž Spolek Lípa, pořádající Mikulášskou nadílku se již pilně připravuje na své
Do konce roku nás čeká ještě řada kultur- vystoupení.
ních akcí, na které Vás samozřejmě ještě Závěrem Vám přeji pěkné prožití probíhaupozorníme a budeme rádi, když se jich jícího podzimu
zúčastníte. Stárci se již připravují na Hody
2019 a pilně cvičí. V nemalé míře se přiIng. Ivo Pospíšil, starosta obce

Co nás čeká
15. 11. 2019
Lampionový průvod sraz pod májí v 17.00
15. 11. – 17. 11. Hody podrobnější program je uveden dále ve zpravodaji
21. 11. – 22. 11.	Sbírka Diakonie Broumov na úřadě seznam sbíraných věcí
je uveden dále ve zpravodaji, sběrným místem bude sál úřadu
od 16.00–20.00
29. 11. 2019
Vánoční výstava s jarmarkem, ZŠ od 14.00, (viz pozvánka)
30. 11. 2019
Mikulášská nadílka 2019, náves od 16.30 (viz pozvánka)
	Váženi spoluobčané, zveme Vás na Mikulášskou nadílku s novým
příběhem, která se bude konat 30. 11. v 16.30 na parkovišti. Vás,
jako místní občany si dovolujeme pozvat již o půl hodiny dříve. Hasiči budou prodávat svařák, skupina Limitkap Vám bude hrát a Vy si
zajistíte nejhezčí místa.
		
Těší se vás Mikuláš, andělé a celé peklo.

Co se v obci událo:
• Zprávičky z MŠ
MŠ Lipůvka v září opět ožila, v učebně u Motýlků byl přes prázdniny instalován nový
nábytek. Do školky nastoupilo 19 nových školáčků a také nová paní učitelka.
• Klub seniorů
Náš nepočetnější klub se již od září pravidelně schází ve středu v sále obecního úřadu. Kromě pravidelných setkání, spojených většinou s tematickými přednáškami, se
senioři vydali i na dva velké výlety. První z nich byl 12. 9. 2019 do Valtic a okolí, druhý
17. 10. 2019 do Kladrubského hřebčína a Pardubic.
• Drakiáda a Bramboriáda
V pátek 11. 10. 2019 se na školní zahradě sešlo na 70 dětí i se svými rodiči, aby si
užili pravé podzimní zábavy. Při Drakiádě si vyzkoušeli, jestli i po roce umí draci
3

dobře létat. Počasí a povětrnostní podmínky byly jako na objednávku. Při Bramboriádě poměřili svoje síly v různých sportovních a výtvarných disciplínách, ve kterých
hrála hlavní roli brambora. Nakonec čekala na každého odměna v podobě vlastnoručně opečeného špekáčku. Za organizační zajištění děkujeme paní ředitelce, paním učitelkám 1. stupně a vychovatelkám školní družiny. Obci a panu starostovi děkujeme za zajištění občerstvení.
• Výlet do Prahy
Ve stejný den jako naši senioři 17. 10. vyrazili za zážitky i školáci z prvního stupně a jejich cílem bylo naše hlavní město Praha. Počasí bylo spíše letní než podzimní, a tak
téměř 80 školáků za doprovodu paní učitelek a ochotných rodičů prošlo pěšky celé
historické centrum včetně výšlapu na Petřín.
• Nácviky na hody
Od začátku října jsou zase děti v jednom kole. Tedy přesně 80 dětí z Lipůvky nacvičuje
nové taneční pásmo jako součást hodového programu. Věřme, že i letos Libuše Janků
s Jaroslavou Tesařovou zvládnou tento dav ukočírovat a my se zase po roce můžeme
těšit na pěkný hodový program.

HODOVÝ PROGRAM:
Pátek 15. 11.

10.00
14.00
15.00
17.00

nesení hodové máje
zdobení hodové máje na parkovišti
tradiční stavění máje
lampionový průvod od máje

Sobota 16. 11.

10.00 předání hodového práva pod májou
10.30	průvod krojované chasy obcí za doporovodu hudby
s pozvánkou na večerní hodovou zábavu
19.30	Hodová zábava s předtančením dětí a moravskou
besedou
24.00 půlnoční tanec stárků

Neděle 17. 11.

10.00 hodová mše s účastí stárků v kostele sv. Cecílie
12.45 průvod krojované chasy obcí
14.00	taneční pásmo dětí a moravská beseda pod májou na
parkovišti obce

Krojovaná Lipůvská chasa Vás tímto srdečně zve na tradiční krojované hody.
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Drakiáda a bramboriáda
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Vánoční výstava s jarmarkem 2019
Přijďte si užít vánoční atmosféru, zaposlouchat se
do vánočních melodií a ochutnat náš učitelský
svařáček. Zaměstnanci a žáci Základní školy
Lipůvka srdečně zvou děti a rodiče na tradiční
vánoční výstavu s jarmarkem. Pro nejmenší
bude připravena dílnička. Společně si nazdobíme
medové perníčky a vyrobíme sváteční svíčku.
29. 11. 2019, 14.00 – 17.00 v přízemí a v 1. poschodí budovy školy
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MŠ Lipůvka
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Klub seniorů v Kladrubech

Klub seniorů ve Valticích
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Zápis č. 12/2019
z 12. zasedání Zastupitelstva obce Lipůvka ze dne 1. 10. 2019
Místo jednání:
Začátek jednání:
Konec jednání:

zasedací místnost Obecního úřadu v Lipůvce
18.00 hodin
20.10 hodin

Přítomni:	Ing. Ivo Pospíšil, Ing. Pavel Simon Ph.D., Jiří Hloušek, Radovan Hodaň, Libuše Janků,
Rostislav Kořínek, Vlastimil Sehnal, Jan Svánovský, Robert Tesař, PharmDr. Dagmar
Vintrlíková
Omluveni:

Mgr. Libor Hoppe

Veřejnost:

Václav Novotný, Marek Pavlovec, Nikola Popierová

Program jednání:
1. Ustanovení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Informace starosty obce
4. výběr firmy na realizaci VŘ na dodavatele stavby Bytový dům Lipůvkač.p.53
5.	Svazek VaK měst a obcí – smlouva o spolufinancování díla „Lipůvka, napojení kanalizačních vyústí JZ
a JV na CVD“
6. Kometa Group, a.s. – smlouva o vzájemné propagaci
7. ČP, s.p. – dodatek č. 6 ke smlouvě o zabezpečení služeb pro ČP s.p.
8. Diecézní charita Brno – dodatek č.1 ke smlouvě o spolupráci ze dne 18.10.2017
9. ZŠ Lipůvka – žádost o finanční příspěvek na vánoční dílničku
10. ZŠ Lipůvka – žádost o schválení přijetí daru
11. Smlouva o pronájmu pozemku p.č. 1096/2 a částí 662/108 a 1105/6
12. Žádost o odprodej části pozemku p.č. 155/1 o výměře cca 55m2
13. Knihovní řád knihovny Lipůvka
14. Rozpočtové opatření č.5/2019
15. Kontrola faktur
16. Diskuze
Na návrh starosty byl program doplněn:
17. Žádost o příspěvek na kroje
18. ENBRA – smlouva o dílo – výměna systému ohřevu TV v areálu ASK Lipůvka
19. BOMAVET , s.r.o. - Žádost o vyjádření k projektu RD č.2, 7, 8 a 9, Lipůvka – Nad Cihelnou
20. Žádost o vyjádření k projektu – novostavba RD na p.č. 1126/9 k.ú. Lipůvka
21. Žádost o vyjádření k projektu – Předprostor ZŠ Lipůvka – VO
22. žádost o vyjádření k projektu „ Realizace odvodnění střechy sakristie kostela sv. Cecilie v Lipůvce“
23. žádost o vyjádření k projektu „Přípojka NN N a oplocení“ na pozemku p.č. 141/1; 119 k.ú. Lipůvka
24. Zpráva finančního výboru
Na návrh pana Jiřího Hlouška byl program doplněn:
25. Odstranění hodin na parkovišti a pořízení nových obecních
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 Rostislava Kořínka
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
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Ad3) Informace starosty
– MŠ Lipůvka oznámila změnu v rozpočtu na rok 2019 – z pořízení dlouhodobého majetku
42 na 558- nábytek do třídy ve výši 229.958,- Kč, nábytek do ředitelny včetně spotřebičů ve
výši 78.337,-Kč. Odpisy – přístřešek upravit na 4.680,- Kč, z odpisů přesun na 501 09 ve výši
7.186,- Kč.
– Dne 19. 9. se uskutečnilo jednání ohledně SSZ přechodu pro chodce s JMK, Policií ČR, obec
zažádá o prodloužení zkušebního provozu
– Probíhá sanace svahu nad cestou Pod Horkami, následovat budou svodidla a mělo by se dořešit
dopravní značení. Po dokončení bude zažádáno o předčasné užívání stavby
– Mimoúrovňová křižovatka u Kuřimi – jednání – zahájení projektové přípravy stavby ve stadiu
k územnímu řízení
– Oznámení Krajského úřadu JMK o další uzavírce na silnici č. II/379
– Školení strojníků – přihláška byla potvrzena, školení ještě v letošním roce
– Manželé Habrmanovi - žádost o pronájem dvou parkovacích míst – využívat zatím dosavadní
zpevněné stání bez nájemní smlouvy, daná lokalita je velice stísněná a je zde celkový nedostatek
parkování, je nutno, aby obyvatelé využívali k parkování výhradně pozemky ve svém vlastnictví
– Mýtná brána – zahájení prací na přípojce NN, investor stavby ŘSD
– Veřejné osvětlení – dokumentace k žádosti o dotace za 45.000,- Kč – žádost zpracování
podkladů
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
– Načítání tříděných odpadů – nová čtečka – jednání, připomínkování
– Seznamy, cenová nabídka – objednání plastových nádob – celková nabídka je 256.580,50 Kč
– Diakonie Broumov – veřejná sbírka – ošacení a dalších potřebných věcí
– Znalecký posudek – vykoupení pozemku v ochranném pásmu – č. p. 935/47
– Souběžná cesta (cyklostezka) se silnicí od hřbitova směrem na Nuzířov (Příhon) – zahájení
přípravných kroků a příprava vlastnických podkladů k odkupu pozemků
– Sběrné středisko – rozšíření o technické zázemí, vybudování haly na obecní techniku. Bude
zadán projekt. V současné době bude pořízena plechová dvougaráž a kotec pro zatoulané psy.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
– Podzimní kolo žádosti o dotace na lesnickou techniku
– Prorůstání trávy v obecních chodnících a podél obrubníků – návrhy na pořízení techniky
univerzální techniky
– Pískoviště u nových bytovek – nabídka od ALESTRY
– Cenová nabídka na zpracování žádosti o dotace z Ministerstva financí na výstavbu obecních
bytů – dotace z MF – na podzim bude vypsána výzva dotačního titulu na výstavbu obecních
bytů. Obec připraví a podá žádost o dotace.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad4) výběr firmy na realizaci VŘ na dodavatele stavby Bytový dům Lipůvka č.p.53
Usnesení č. 1/12/2019 Zastupitelstvo obce schválilo jako nejvýhodnější nabídku firmy IKIS s.r.o.
a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad5)

Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí – smlouva o účasti Obce Lipůvka na
financování díla
Usnesení č. 2/12/2019 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o účasti Obce Lipůvka na financování díla
„Lipůvka, napojení kanalizačních vyústí JZ a JV na CVD“ se Svazkem vodovodů a kanalizací měst a obcí
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad6) KOMETA GROUP, a.s. – smlouva o vzájemné propagaci
Usnesení č. 3/12/2019 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o vzájemné propagaci s Kometa Group, a.s.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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Ad7) Česká Pošta, s.p. – dodatek č. 6 ke smlouvě o zabezpečení služeb pro ČP, s.p.
Usnesení č. 4/12/2019 Zastupitelstvo obce schválilo dodatek č. 6 ke smlouvě s ČP, a.s. o zajištění služeb
č. 982602000000-0078/2016
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad8) Diecézní charita Brno – dodatek č.1 ke smlouvě o spolupráci ze dne 18.10.2017
Usnesení č. 5/12/2019 Zastupitelstvo obce schválilo dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci ze dne
18.10.2017 s Diecézní charitou Brno
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad9) ZŠ Lipůvka – žádost o příspěvek na vánoční dílničku
Usnesení č. 6/12/2019 Zastupitelstvo obce schválilo finanční dar do výše 5000,-Kč, na akci „Vánoční
dílnička“ v ZŠ Lipůvka
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad10) ZŠ Lipůvka – žádost o souhlas s přijetím daru
Usnesení č. 7/12/2019 Zastupitelstvo obce souhlasí s přijetím daru, zásobníku na papírové ručníky pro
ZŠ Lipůvka.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad11) smlouva o nájmu pozemku
Usnesení č. 8/12/2019 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o nájmu pozemku p.č. 1096/2 a části
p.č.662/108 o výměře 77 m2 a části p.č. 1105/6 o výměře 170 m2 mezi Obcí Lipůvka a Milanem Fillou za
2,- Kč/m2/rok na dobu určitou, tj. do 31.12.2022.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad12) žádost o odkup části pozemku p.č. 155/1 o výměře 55m2
Zastupitelstvo obce schválilo záměr obce odprodat část pozemku p.č. 155/1 o výměře cca 55m2.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad13) knihovní řád
Usnesení č. 9/12/2019 Zastupitelstvo obce schválilo knihovní řád Knihovny Lipůvka.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad14) návrh rozpočtového opatření č.5/2019
Usnesení č. 10/12/2019 Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č.5/2019 - příloha č.1
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad15) Kontrola faktur
Paní Libuše Janků seznámila zastupitelstvo obce s proplacenými fakturami č. 257 - 330
Ad17) žádost o příspěvek na kroje
Usnesení č. 11/12/2019 Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek na zapůjčení krojů pro děti a dvě
cvičitelky. Faktura bude ponížena o příspěvek 100,-Kč/dítě, které bude mít zapůjčený kroj.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad18) ENBRA, a.s. – smlouva o dílo
Usnesení č. 12/12/2019 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o dílo s firmou ENBRA, a.s. na výměnu
systému ohřevu TV v areálu ASK Lipůvka.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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Ad19) BOMAVET, s.r.o. - žádost o vyjádření k projektu „Rodinný dům č.2, 7, 8 a 9, Lipůvka –
Nad Cihelnou“ .
Zastupitelstvo obce nemá námitek.
Ad20) žádost o vyjádření k projektu „ Novostavby RD Lipůvka, p.č. 1126/9“
Zastupitelstvo obce nemá námitek k uvedenému záměru.
Ad21) žádost o vyjádření k projektu „ Předprostor ZŠ Lipůvka, VO“
Zastupitelstvo obce nemá námitek k uvedenému záměru projektu předprostoru základní školy, jehož
součástí je stavební objekt 10-05 Veřejné osvětlení na územní souhlas.
Ad22) žádost o vyjádření k projektu „ Realizace odvodnění střechy sakristie kostela sv.
Cecilie v Lipůvce“
Zastupitelstvo obce nemá námitek k uvedenému záměru
Ad23) žádost o vyjádření k projektu „Přípojka NN a oplocení“ na pozemku p.č. 141/1; 119 k.ú.
Lipůvka
Zastupitelstvo obce nemá námitek k uvedenému záměru
Ad24) Zpráva finančního výboru
Předsedkyně finančního výboru seznámila zastupitelstvo obce se zprávou výboru.
Ad25) Odstranění hodin na parkovišti a pořízení nových obecních
Návrh na odstranění nefunkčních a poškozených hodin
Hlasování: 3 pro, 1 proti, 6 se zdržel
Návrh nebyl schválen a byl přednesen protinávrh:
Bude osloven majitel firma Agentura D-Production, Boskovice ohledně sjednání neprodlené opravy hodin.
V případě, že nedojde k opravě, bude vystavena výpověď z důvodu bezpečnosti a ukončení nájmu včetně
výzvy k odstranění s termínem do třiceti dnů. Následně bude obec řešit nové hodiny na náměstí ve svém
vlastnictví.
Hlasování: 9 pro, 1 proti, 0 se zdržel
Ad16) Diskuse
– Zadělat výmoly hrubým štěrkem - lokalita Horky nad skálou u transformátoru
– Dohoda s KTS termíny odvozu odpadů na rok 2020 – dát do kalendáře
– Kalendáře – akce – během října
– Altán v parku vyjádření projektanta – architekta
– DA pro JSDH - informace velitele hasičů – rezerva v rozpočtu r. 2020
– Studie na přístavbu školy
– Vymalovat chodba v předsálí obecního úřadu
– Oprava radaru měření rychlosti od Lažan - baterie
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Publikačně připravil a vytiskl: REPROPRESS Brno, tel. 541 589 401
Náklad: 550 ks, Distribuce: zdarma, Vydáno dne: 27. 10. 2019
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mikULÁŠSKÁ
nadílka LipŮvka

30. listopadu 2019

ZAČÁTEK 16.30

vstupné doBrovolné

(od 16.00 hraje mikulášská kapela limitkap)
pro finanční sponzorské dary volejte tel.: 737 287 542, děkujeme
(celá akce, včetně dárků pro děti se může uskutečnit jen díky našim sponzorům)

SPOLEK LÍPA
AKCE SE KONÁ ZA PODPORY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

GENERÁLNÍ PARTNER AKCE

ORGANIZÁTOR AKCE

ČERTI LIPŮVKA

