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Kompostování bioodpadů z kuchyní a domácností
V zásadě jsou ke kompostování vhodné organické odpady všeho druhu z kuchyně i domácnosti
(květiny, zbytky ovoce, zeleniny a brambor – i zkažené, kávová sedlina a vylouhované sáčky čaje,
vaječné skořápky, popel ze dřeva, hygienický papír, v malém množství i novinový papír apod.).
Nyní k některým materiálům podrobněji.
Zbytky masa a jídla lze kompostovat jen tehdy, když je chráníme před potkany a hromadíme
je například v kompostérech, kde dojde k horké fázi (nad 50 °C).
Slupky z jižního ovoce (pomeranče, grepy, banány, citróny) jsou snadno náchylné
k plesnivění, a proto by se neměly používat ve větším množství ke kompostování. Občas se tvrdí,
že slupky citrusového ovoce jsou ošetřeny silnými jedy, a proto nepatří do kompostu. Citrusové
plody se převážně ošetřují organickými fungicidy, aby nebyly při transportu napadeny houbami.
Tyto fungicidy se však při procesu kompostování bez problému rozkládají. Jak dokazují nové
výzkumy, nejsou po 6 týdnech kompostování už prokazatelné.
Kávová sedlina a vylouhovaný čaj jsou oblíbenou potravou pro žížaly. Obsahují důležité
živiny, jakými jsou draslík a hořčík.
Vaječné skořápky působí vysokým obsahem vápníku proti okyselování kompostu. Těžko se
rozkládají, a proto se musí dobře rozdrtit.
Papír, lepenka a čistý starý papír patří do separovaného sběru. Znečištěný papír, například
papírové ručníky a kapesníky nebo balicí papír, je pro kompost velmi žádoucí, neboť vyrovnává
obsah vlhkosti kuchyňských odpadů a zlepšuje strukturu kompostu.
Zbytky vlasů a vousů obsahují hodně dusíku a lze je dát přímo do kompostu. Popel ze dřeva
je bohatý na rostlinné živiny a je žádoucí, aby byl řádně využit jak ke hnojení v zahradě, tak i jako
výborný přídavek do kompostu.
Zásadně nevhodné ke kompostování je vše, co vadí procesu tlení, zejména cizorodé látky
jako sklo, kovy, umělé hmoty všeho druhu a textilie. Dále pak materiály, které vykazují nebo
mohou vykazovat vyšší obsah škodlivých látek, jako například obsah sáčku z vysavačů, popel
z briket a uhlí, barevné časopisy, smetky ze silnic, oleje, baterie, zbytky barev a laků, uhynulá
zvířata, léky a pleny, igelit atd. Bioodpady se do specielních nádob ukládají volně nebo
v rozložitelných sáčcích.

Bioodpad: Co patří do hnědých popelnic?

•
•
•
•
•
•
•
•

Uvadlé květiny a odpad ze zeleně.
Zbytky pečiva a obilnin.
Jádřince, pecky z ovoce, listy a nať ze zeleniny, zbytky ovoce a zeleniny.
Čajový odpad, čajové sáčky.
Kávový odpad včetně filtrů a ubrousků.
Travní hmota, plevel, seno, sláma, spadané listí, dřevní štěpka.
Slupky z exotického ovoce (celé ovoce je vhodné rozkrojit).
Popel ze spalování dřeva.

POZOR! Živočišné zbytky (maso, kůže, kosti, exkrementy masožravých zvířat apod.)
neukládejte do sběrných nádob na bioodpad.
Do hnědých popelnic nepatří podestýlka z chovu drobných zvířat, hnůj ani slepičí trus.
Tento živočišný odpad je vhodnější ukládat přímo na kompostárny.
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Bioodpad: Hnědých popelnic máme v obci 20 ks.
V současné praxi třídění bioodpadu v naší obci se zatím většinou jedná o sběr zejména
zahradních odpadů. Tyto odpady nejsou v anaerobním prostředí snadno rozložitelné, proto
jsou obvykle využívány na kompostárnách. Hnědé kontejnery rozmístěné po obci by měly
ale převážně sloužit k separovanému sběru biologického odpadu z domácností (kuchyní).
Biologický odpad ze zahrad by měl být odvážen do velkoobjemového kontejneru do Střediska
sběru odpadů, aby nedocházelo k naplnění kontejnerů ihned po jejich vývozu. Vývoz těchto
kontejnerů je v naší obci 2 x za měsíc, vždy v pátek v lichém týdnu.
Každý den v kuchyňském koši často končí slupky od brambor, ohryzky, zbytky jídel a čajové
sáčky. Podobný biologický odpad, který je schopen aerobního (za přístupu vzduchu) nebo
anaerobního (bez přístupu vzduchu) rozkladu, produkujeme denně.
Bioodpad představuje až 40 % směsného komunálního odpadu. Konkrétní množství
bioodpadu závisí na tom, kolik lidí v dané lokalitě bydlí a zda se jedná o zástavbu rodinných
domů nebo bytových domů. Velký vliv má také roční období.
Správným tříděním bioodpadu můžeme snížit množství komunálního odpadu, který končí
na skládkách, až o 40 %. Pokud je možné jej třídit do hnědých kontejnerů na Bioodpad, dá se
sem vyhazovat veškerý rostlinný odpad z kuchyně i ze zahrady. Bioodpad lze dále používat
pro výrobu elektrické energie, humusu a pohonných hmot.
Vše toto řeší směrnice EU, která nakazuje zemím snížit podíl biodpadu na skládkách.
Cílem Ministerstva životního prostředí ČR je snížit jeho podíl v komunálním odpadu pod 15 %
do roku 2020.

Pracovní setkání našich seniorů
Ve středu dne 18. 5. 2016 Klub seniorů pod vedení pana Břetislava
Svánovského uspořádal pracovní odpoledne, na kterém senioři provedli
úklid parku u kostela a úklid hřbitova. Jak to již tradičně bývá, na setkání
seniorů byla účast hojná a udělala se hromada práce. Z jejich pracovního
nasazení by si nejeden mohl vzít příklad.
Park i cestičky na hřbitově jsou perfektně upraveny, za což všem
zúčastněným patří velký dík.
Děkuji seniorům za jejich pomoc při úklidu obce.
OBEC LIPŮVKA

Zdravím Vás všechny,
Ing. Ivo Pospíšil, starosta obce
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Upozornění
Blíží se konec splatnosti poplatků za odpady a psa za rok 2016. Poplatky jsou splatné do
30. 6. každého roku a uhradit je můžete hotově, na pokladně obecního úřadu, nebo převodem
na účet obce č. 1361457369/0800
VS – uveďte číslo domu (v případě bytových domů uveďte za číslo domu číslo bytu)
SS – 1341 ( u poplatku za psa), 1340 ( u poplatku za odpady).
Za včas neuhrazené poplatky nebo poplatky uhrazené v ne správné výši může správce
poplatku v souladu s vyhláškou obce poplatek zvýšit až na trojnásobek.

Oznámení
Dne 30. 5. 2016 bude knihovna uzavřena.

Zastupitelstvo schválilo tvorbu Strategického plánu rozvoje
obce Lipůvka 2016–2025
Strategický plán rozvoje je základním dokumentem obce určujícím směry územního rozvoje
pro následujících deset let. Strategický plán zahrnuje komplexní pohled na obec jako celek
s definováním priorit rozvoje v jednotlivých sférách života obce. Usiluje o vytvoření rovnováhy
mezi potřebami obce a realitou (technickými, finančními a dalšími možnostmi).
Zastupitelstvo obce Lipůvka rozhodlo na svém dubnovém zasedání o vytvoření tohoto
koncepčního dokumentu s názvem „Strategický plán rozvoje obce Lipůvka 2016-2025“.
Strategický plán je podpůrným nástrojem orientace úsilí samosprávy obce na zvolené prioritní
směry rozvoje obce v dlouhodobém horizontu, bez ohledu na případné politické změny tak,
aby byly vymezené cíle strategie úspěšně naplněny.
Strategický plán je důležitým podkladem pro sestavování každoročního rozpočtu obce.
Představuje významný argument v procesu hledání vhodných finančních zdrojů na realizaci
jednotlivých rozvojových záměrů. Součástí procesu tvorby zásobníku projektů bude identifikace
dostupných externích zdrojů financování, např. evropských dotací.
Dokument je určen také pro podnikatelské subjekty působící na území obce Lipůvka, kterým
napomáhá orientovat se v rozvojových záměrech a směřování obce. Otevírá možnosti rozvoje a
podpory podnikání a tím i podporuje zaměstnanost v regionu.
Významnými partnery tvorby strategie jsou také občanská sdružení, spolky a veřejnost, kteří
představují hlavní cílovou skupinu přijímající výstupy strategického dokumentu. Strategický
dokument umožňuje všem skupinám veřejnosti vstoupit do procesu tvorby.
Proces tvorby strategického dokumentu bude realizován na principu partnerství s využitím
zkušeností nejrůznějších subjektů působící v obci, zejména zástupců územní samosprávy,
občanských iniciativ a podnikatelů. Široká veřejnost bude mít možnost zapojit se do procesu
tvorby prostřednictvím účasti v průzkumu potřeb obyvatel obce Lipůvka a při sběru projektových
námětů pro rozvoj obce.
Celý proces je zastřešován starostou obce Lipůvka za odborné spolupráce s konzultantskou
společností Erste Grantika Advisory, a.s. Informace o jednotlivých realizovaných krocích budou
postupně prezentovány v měsíčním zpravodaji a na webových stránkách obce.
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Jak je to s cestovními doklady pro děti?

Jak je to s cestovními doklady pro GČWL"

Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních
dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste například, že i děti mohou
5RGLQQp
VSRMHQp
FHVWRYiQtP
]DKUDQLþt
L Y\ĜL]RYiQt
do
členskýchGRYROHQp
států Evropské
unie a V
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vybraných GR
evropských
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cestovat na vlastní
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občanský
průkaz?

QDSĜtNODG åH L GČWL PRKRX GR þOHQVNêFK VWiWĤ (YURSVNp XQLH D GDOãtFK

Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější Blíží se čas dovolených a s ním čeká
Y\EUDQêFKHYURSVNêFK]HPtFHVWRYDWQDYODVWQtREþDQVNêSUĤND]"
mnohé
rodiny cesta k moři či do hor za hranice České republiky. Pro cestování s dětmi do
zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě musí mít vlastní cestovní doklad, jelikož v roce 2012
došlo
nařízením Evropské unie ke zrušení možnosti cestovat na zápis v cestovním dokladu
&HVWRYQtSDVLREþDQVNêSUĤND]MVRXSURGČWLOHYQČMãt
rodiče.
Pro rodiče to ovšem neznamená,
že se jim kvůli pořízení cestovního
dokladu pro děti
%OtåtVHþDVGRYROHQêFKDV
QtPþHNiPQRKpURGLQ\FHVWDN
PRĜLþLGRKRU]DKUDQLFH
dovolená nějak zásadně prodraží. Cestovní pas pro dítě do 15 let totiž stojí 100 Kč a dobu
ýHVNpUHSXEOLN\3URFHVWRYiQtV
GČWPLGR]DKUDQLþtMLåþWYUWêPURNHPSODWtåHLGtWČ
platnosti
má stanovenou na 5 let.
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nestabilní bezpečnostní
vY
některých
zemích,
které byly
dlouhodobě
NHVzhledem
]UXãHQtkPRåQRVWL
FHVWRYDW QDsituaci
]iSLV
FHVWRYQtP
GRNODGX
URGLþH
3UR URGLþH WR
turistickými destinacemi, jako například Egypt nebo Turecko, se dá letos očekávat nárůst zájmu
RYãHP
QH]QDPHQi
åH
VH
MLP
NYĤOL
SRĜt]HQt
FHVWRYQtKR
GRNODGX
SUR
GČWL
GRYROHQi
o cestování po Evropě, a proto jistě potěší možnost cestovat po většině států Evropy pouze
]iVDGQČ
SURGUDåt
SDVvycestovat
SUR GtWČ GR
 OHW
WRWLå VWRMt
sQČMDN
občanským
průkazem.
Na ten&HVWRYQt
je nyní možné
do zemí
Evropské
unie a
také .þ
do D GREX
SODWQRVWLPiVWDQRYHQRXQD
Albánie,
Bosny a Hercegoviny, ČernéOHW
Hory, Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a na Island.
Cena za vydání občanského průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč a doba jeho platnosti 5 let.
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GORXKRGREČWXULVWLFNêPLGHVWLQDFHPLMDNRQDSĜtNODG(J\SWQHER7XUHFNRVH
průkazu pro dítě do 15 let žádá zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič, kterému stačí s dítětem GiOHWRV
zajít
na nejbližší obecní úřad obce
s rozšířenou působností. K žádosti, kterou na místě zpracuje
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SUĤND]HP
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MH Q\Qt
podání žádosti. Při podání žádosti zákonný zástupce předkládá svůj průkaz totožnosti a rodný
Y\FHVWRYDW GR ]HPt (YURSVNp XQLH D WDNp GR $OEiQLH %RVQ\ D +HUFHJRYLQ\ ýHUQp
list dítěte. V případě, že má dítě vydán již platný občanský průkaz nebo cestovní doklad, lze
+RU\
0DNHGRQLH
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tento
předložit
místo rodného
listu. 6UEVND âYêFDUVND D QD ,VODQG &HQD ]D Y\GiQt
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Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí maximálně 30 dnů.
V případě vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů je možné požádat o vydání cestovního pasu
&HVWRYQtGRNODG\MVRXKRWRYpGRGQĤ
ve
zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů; tento úkon je ovšem u dětí zpoplatněn poplatkem ve výši
2000
Kč. Bližší informace
k vyřizování
osobních
dokladů lze nalézt
na webu
Ministerstva
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REþDQVNpKR
SUĤND]X
SUR
GtWČ GR vnitra
 OHW åiGi
na
adrese: www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.
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se
předem informovat u zastupitelského úřadu daného státu, jaké jsou podmínky vstupu,
pobytu
a vycestování
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dítětem.
Je také]iNRQQê
třeba dát si]iVWXSFH
pozor na to,
že některé VYĤM
státy SUĤND]
SĜL SRGiQt
åiGRVWL
3ĜL SRGiQt
åiGRVWL
SĜHGNOiGi
mimo
Evropskou unii mohou vyžadovat
určitou minimální dobu platnosti cestovního dokladu
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při vstupu na jejich území nebo ukončení pobytu – nejčastěji činí požadovaná minimální doba
QHERFHVWRYQtGRNODGO]HWHQWRSĜHGORåLWPtVWRURGQpKROLVWX
platnosti 6 měsíců.
Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např.REþDQVNpKRSUĤND]XþLQtPD[LPiOQČGQĤ
vízová povinnost) lze zjistit u zastupitelského
/KĤWDSURY\GiQtFHVWRYQtKRSDVXQHER
úřadu daného státu, popřípadě je lze nalézt na webu Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.
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cz v sekci „Cestujeme“ a dále v části „Státy a území – informace na cesty“.
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Informací není nikdy dost
V SĜtSDGČ åH Pi GtWČ FHVWRYDW PLPR (YURSVNRX XQLL GRSRUXþXMHPH VH SĜHGHP
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Zprávy ze školy
Dne 27. 4. 2016 se zúčastnila naše ZŠ Lipůvka Poháru rozhlasu v Blansku. Závodu v atletice
se zúčastnila družstva starších žáků i žákyň. V soutěži dívek jsme dosáhli výborných výsledků
a získali několik medailí, v soutěži chlapců jednu medaili.
Družstvo dívek: Krejčiříková K., Chlubná N., Hniličková R., Závodníková V., Jelínková K.,
Skoumalová M., Doleželová K.
Krejčiříková Klára – 1. místo/ skok vysoký/ + 1. místo /skok daleký/ + 2. místo/štafeta 4x60 m/
Chlubná Natálie – 2.–3. místo/běh 60 m/ + 3. místo /skok daleký/ + 2. místo/štafeta 4x60 m/
Závodníková Vendula – 3. místo /vrh koulí/
Hniličková Radka – 2. místo /štafeta 4x60 m/
Skoumalová Monika – 2. místo /štafeta 4x60 m/
Družstvo chlapců: Švaňhal M., Kozel M., Nešetřil P., Nebojsa J., Novotný O., Šindelář.
Nešetřil Petr - 2. místo /vrh koulí/
Celkové umístění: starší žákyně – 3. místo z celkového počtu 16 zúčastněných škol
starší žáci – 5. místo z celkového počtu 17 zúčastněných škol
Dne 3. 5. 2016 se zúčastnili žáci 4. a 5. ročníku naší školy okresního kola turnaje ve
vybíjené. Ze šestnácti družstev skončili pátí za ZŠ Letovice, ZŠ Svitávka, ZŠ Boskovice a ZŠ
Blansko Erbenova. Naši hráči hráli s velkým nasazením a podařilo se jim porazit všechny školy ve
své skupině, kromě Boskovic, tj. Blansko TGM, Blansko Dvorská a Černou Horu. Takto postoupili
do bojů o čtvrté až šesté místo, kde s Adamovem o 9 životů vyhráli a s ZŠ Erbenova o jeden život
prohráli.
Školu reprezentovali: Daniel Dvořák, Jindřich Škarohlíd, Michal Tesař, Kryštof Svoboda,
Pavel Kocman, Daniel Mikeska, Vojtěch Novotný, Karel Jelínek, Jan Reka, Tobias Jurášek,
Dominik Zámečník a Martin Ševčík.
Dne 6. 5. 2016 se žáci 4. tříd účastnili již 8. ročníku vědomostně branné soutěže Maják
2016 v Kuřimi. V konkurenci 13 týmů se naše soutěžní družstvo ve složení Tomáš Buňka, Anna
Bórová, Vítek Janíček, Jan Reka, Magdaléna Simonová a Vendula Svobodová umístilo na
vynikajícím třetím místě.

Dne 12. 5. 2016 se žáci 3. - 5. ročníku zúčastnili okresního kola soutěže Mc Donaldś
Cup v Blansku, do kterého postoupili z okrskového kola. Získali 4. místo ve složení F. Buš,
J. Škarohlíd, D. Dvořák, K. Kovářová, V. Novotný, L. Koutná, D. Zámečník, T. Jurášek,
M. Ševčík, J. Ďásek, D. Chlubný, J, Dvořák, T, Ďásek.
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ŠD ZŠ Lipůvka VÁS ZVE NA 1. ROČNÍK DOPRAVNÍ AKCE

HRAVÝ CYKLISTA
1. 6. 2016 14:00 – 17:00
ZA ŠKOLOU

S SEBOU: KOLO NEBO KOLOBĚŽKU, HELMU, ATD.
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Vítání občánků
Dne 7. 5. 2016 jsme přivítali čtyři nové občánky Lipůvky, tři chlapečky a jedno děvčátko.
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Čarodějnice
Přiletěly k nám, nezbylo z nich
nic, vlastně míň než nic, jen
hromádka popela. Víte kdo?
Čarodějnice, tak jako každý
rok touto dobou. Zaháněli jsme
je s odvahou, nebáli jsme se
ani uřknutí. Jednu jsme
dokonce ještě chytili na hřišti
za školou. Měla veliké štěstí.
Zaskočila za ni postarší téměř
nevinná
papírová
dobrovolnice.
Chvilku
se
plamenům
vyhýbala,
ale
nakonec vzdala svůj marný
boj. Shořela a zbylo z ní jen
pár drátků a zubů.
Naopak všechny její malé pomocnice a pomocníci
prokázali, že kromě černého umění v sobě mají i světlé
stránky a zůstali s námi až do konce čarodějného
odpoledne. A byla jich téměř kopa, ani diplomy
nestačily.
Malé
čarodějnice a čarodějové
nám
předvedli,
jak
ovládají svoje košťata,
namíchali a odvážně i
vypili
tucet
zajímavě
barevných lektvarů jako
třeba hadí žluč, vodníkovo oko, voda z louže, černá mamba a podobně.
Ukázali, že poznají rozličné přísady i poslepu podle chuti. Opatrně se
starali o dračí vejce, ani jedno nerozbili. Nakonec dostali i malou
odměnu. Nebylo by to možné zvládnout bez pomocí naší nadějné a
perspektivní mládeže. Navíc každý kdo chtěl, mohl si nechat tematicky
ozdobit obličej od Renaty Novotné.
Nejen děti, ale i dospělí si mohli užít příjemného jarního
slunečného dne. Počasí se vydařilo, mraky se lekly spousty dětí a
celý den se neobjevil ani jeden stín. Občerstvení se všem dostalo
z rukou dvou šikovných čarodějnic. Děti si opekly špekáčky,
dospěláci často dali přednost propečenému steaku. Celý večer až
do pozdního konce všem hrála
kapela Kladivo. Svojí svěží a
s chutí hranou muzikou dodala
celé akci velice příjemnou
atmosféru. Děkujeme i obci
Lipůvka za finanční podporu
čarodějnických her
i
za
zapůjčení
ozvučení,
které
v rekordně krátkém čase zapojil
čaroděj Michal Lach. Těšíme se
na Vás a za rok přijďte zas.
Hasiči Lipůvka
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Dne 23. 4. se uskutečnil
již druhý ročník dobrovolné akce
„Ukliďme Česko, ukliďme svět“.
Díky spolupráci
MS Lipůvka-Lažany,
obce Lipůvky a veřejnosti
se podařilo uklidit z našeho
blízkého okolí cca 1000 kg
odpadu.
Zakončení proběhlo u ohně
na myslivecké chatě, kde se
podávalo drobné občerstvení.
Zúčastnilo se 30 dobrovolníků,
z toho 11 dětí.
Všem, kdo se na této akci
podílel, patří velké poděkování,
zvláště rodičům s malými dětmi,
kteří vedou svoje ratolesti
k citlivému přístupu k přírodě.
Akci hodnotíme jako velmi
zdařilou a těšíme se na příští
ročník.
Přejeme příjemné procházky
čistou přírodou.
Za organizátory Ing. Jan Husar
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Fotbal – rozpis utkání
muži A
Kolo
Den
Čas
16.
ne
3.4.
15:30
17.
ne 10.4.
13:15
18.
ne 17.4.
16:00
19.
ne 24.4.
13:45
20.
ne
1.5.
16:30
21.
ne
8.5.
14:15
22.
ne 15.5.
16:30
23.
ne 22.5.
14:15
24.
ne 29.5.
16:30
25.
ne
5.6.
14:15
26.
so 11.6.
16:30
15.
so 18.6.
16:30
muži B
Kolo
Den
Čas
13.
ne 10.4.
15:30
14.		
17.4.		
15.
ne 24.4.
16:00
16.
ne
1.5.
13:00
17.
ne
8.5.
16:30
18.
ne 15.5.
16:30
19.
ne 22.5.
16:30
20.
ne 29.5.
13:30
21.
ne
5.6.
16:30
22.
so 11.6.
16:30
Mladší přípravka
Kolo
Den
Čas
8.
čt 28.4.
17:00
8.
čt 28.4.
18:00
9.
so
7.5.
11:00
9.
so
7.5.
12:00
10.
so 14.5.
9:00
10.
so 14.5.
10:15
11.
so 21.5.
9:00
11.
so 21.5.
10:15
12.
so 28.5.
9:00
12.
so 28.5.
10:15
13.
čt
2.6.
17:00
13.
čt
2.6.
18:00
14.
so 11.6.
9:30
14.
so 11.6.
10:45
Starší přípravka
Kolo
Den
Čas
1.
ne
8.5.
9:00
1.
ne
8.5.
10:15
2.
so 14.5.
9:00
2.
so 14.5.
9:00
3.
so 21.5.
9:30
3.
so 21.5.
10:30
4.
so 28.5.
9:00
4.
so 28.5.
9:00
5.
ne
5.6.
9:00
5.
ne
5.6.
10:15
6.
ne 12.6.
9:00

Utkání
Sloup - Lipůvka
Lipůvka - Letovice
Šošůvka - Lipůvka
Lipůvka - Olomučany
Olešnice - Lipůvka
Lipůvka - Rudice
Vysočany - Lipůvka
Lipůvka - Kunštát B
Adamov - Lipůvka
Lipůvka - Vavřinec
Ráječko B - Lipůvka
Lipůvka - Doubravice
Utkání
Lipůvka B - Doubravice B
Volný los
Lipůvka B - Voděrady
Olomučany B - Lipůvka B
Lipůvka B - Svitávka B
Lažany - Lipůvka B
Lipůvka B - Cetkovice
Vavřinec B - Lipůvka B
Lipůvka B - Skalice B
Jedovnice B - Lipůvka B
Utkání
Lipůvka - Knínice
Lipůvka - Opatovice
Lipůvka - Lažany
Lipůvka - Ostrov
Jedovnice - Lipůvka
Adamov - Lipůvka
Lipůvka - Drnovice
Lipůvka - Rájec
Blansko B - Lipůvka
Blansko A - Lipůvka
Lipůvka - Boskovice B
Lipůvka - Boskovice A
Letovice B - Lipůvka
Letovice A - Lipůvka

Hřiště
Lažany
Lažany
Ostrov
Ostrov
Jedovnice
Jedovnice
Lipůvka
Lipůvka
Lipůvka
Lipůvka
Lažany
Lažany
Letovice
Letovice

Utkání
Lipůvka - Boskovice B
Lipůvka - Boskovice A
Blansko A - Lipůvka
Blansko B - Lipůvka
Lipůvka - Svitávka
Lipůvka - Žijeme hrou
Lipůvka - Jedovnice
Lipůvka - Ráječko
Letovice B - Lipůvka
Letovice A - Lipůvka
Rájec-Lipůvka

Hřiště
Lipůvka
Lipůvka
Rájec
Rájec
Kunštát
Kunštát
Ráječko
Ráječko
Lipůvka
Lipůvka
Rájec
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Zápis č. 19/2016
z 19. zasedání Zastupitelstva obce Lipůvka ze dne 19.04. 2016
Místo jednání:
Začátek jednání:
Konec jednání:
Přítomni:

Zasedací místnost obecního úřadu
19.00 hodin
21.30 hodin
Ing. Ivo Pospíšil, Mgr. Marcela Antonovičová, Mgr. Martina Černá, Libuše Janků,
Rostislav Kořínek, Robert Tesař, PharmDr. Dagmar Vintrlíková, Radovan Hodaň,
Ing. Pavel Simon
Omluveni:
Petr Málek, Roman Odehnal
Veřejnost:
manželé Zavřelovi, V. Novotný, Ing. M. Srba, Ing. R. Nikel
Program jednání:
1. Ustanovení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Informace starosty obce
4. Záměr pronájmu prostor určených k podnikání – provozovny na parkovišti
5. Rozpočtový výhled Obce Lipůvka na roky 2017-2018
6. Smlouva o právu provést stavbu – stavebník ŘSD ČR – „I/43 Lipůvka – prodloužení
stoupacího pruhu“
7. Žádost o odkup části pozemku p.č. 550/1 v k.ú. Lipůvka
8. Žádost o vyjádření ke stavbě „LC Hlavní“ – oprava lesní cesty
9. Žádost o vyjádření ke stavbě „LC Brablenčí“ – oprava lesní cesty
10. Žádost o vyjádření ke stavbě „Rychlé občerstvení , p.č. 410 v k.ú.Lipůvka“
11. Kontrola faktur
12. Diskuse
Program doplněn:
13. Pošta Partner – nový pracovně právní vztah, pracovník pošty a dohoda o provedení práce
v případě zástupu
14. Nabídka na zpracování Strategického rozvojového plánu obce
15. PepiGril s.r.o. – žádost o stánek s občerstvením, grilovaná kuřata
16. Žádost o povolení stavby opěrné zdi na pozemku obce p.č.835/1 v k.ú.Lipůvka
17. ALFA PROFI – nabídka komunální techniky
18. Rozpočtové opatření č.2/2016
19. Žádost o opravu stávajících výhybných ploch a zvýšení jejich počtu – lesní cesta na
p.č. 606/3 v k.ú.Lipůvka
20. Smlouva o právu provést stavbu – manž.Diatkovi – stavba vodovodní a kanalizační
přípojky
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 Libuši Janků a Ing. Pavla Simona.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Předsedající se zeptal, zda má někdo návrh na úpravu nebo doplnění programu dnešního jednání.
Na základě telefonické žádosti pana V. Novotného ze dne 19.4.2016 byl vznesen požadavek na
doplnění programu o bod – umístění Viladomu na p.č. 1126/8.
Přítomní souhlasí, aby se program dnešního jednání doplnil o navrhovaný bod.
Hlasování: 0 pro, 8 proti, 1 se zdržel
Přítomní souhlasí, aby se dnešní jednání řídilo navrženým programem.
Hlasování: 0 pro, 8 proti, 1 se zdržel
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ad 3)

Informace starosty obce
– Nabídky na osazení dopravních zrcadel – budou zahájeny práce na základě objednávky
– Nabídka technologie jezírka v parku. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce objednávkou
technologie dle předložené nabídky f. Lentus Agilis spol. s r.o.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
– Oprava zdi R43 v obci Lipůvka – ŘSD připravuje opravu opěrné zdi u komunikace I/43, v současné
době se projednává PD, realizace je plánována konec roku 2016 nebo začátkem roku 2017
– Webové stránky obce jsou již v provozu od firmy Galileo, s.r.o. S předchozím provozovatelem
bude ukončen smluvní vztah
– Příhon – koncem března byly ukončeny práce na výsadbě dřevin. Tímto práce dle vydaného
rozhodnutí považujeme za ukončené – na OŽP A SÚ Blansko bylo oznámeno datovou
schránkou. Obec již dále nedisponuje žádnými prostory pro ukládání zemin
– Prostor před ZŠ – studie , dvě varianty. Zpracovatel bude osloven na doplnění a upřesnění
vybrané varianty, aby byl znám přesný rozsah k zadání pro projektovou přípravu
– Cukrárna je již od 1. 4. 2016 ve zkušebním provozu. Nájemce představil návrh vybudování
posezení v prostoru před cukrárnou. Dojde tak k trvalému záboru jednoho prodejního místa
daného obecní vyhláškou. Jedná se o vybudování dřevěného (masiv) nedemontovatelného
posezení, které bude využíváno občany i v mimo provozní dobu
– Zápis do MŠ – žádost podalo 34 rodičů, bylo obsazeno 22 volných míst
– Prodloužení vodovodu v ul. u MŠ – investor Svazek vodovodů a kanalizací, dotčení obecního
pozemku p.č. 936/18 – smlouva o právu provést stavbu
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
– V dubnu proběhla revize veřejného rozhlasu v obci – nefunkční reproduktory byly opraveny
na místě, některé byly odvezeny do servisu a po opravě zpětně umístěny. Veškeré opravy byly
provedeny v rámci záruky

ad 4)

Záměr pronájmu prostor určených k podnikání – provozovny na parkovišti
Usnesení č. 1/19/2016 Zastupitelstvo obce schválilo záměr obce pronajmout nebytové prostory
v budově Lipůvka č.p. 34. Nabídky mohou zájemci zasílat do 15. 5. 2016.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel

ad 5)

Rozpočtový výhled Obce Lipůvka na roky 2017–2018
Usnesení č. 2/19/2016 zastupitelstvo obce schválilo rozpočtový výhled Obce Lipůvka na roky
2017–2018.
Příloha č.1
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel

ad 6)

Smlouva o právu provést stavbu – stavebník ŘSD ČR – „I/43 Lipůvka – prodloužení
stoupacího pruhu“
Usnesení č. 3/19/2016 zastupitelstvo obce Lipůvka schválilo smlouvu o právu provést stavbu
s ŘSD ČR v souvislosti se stavbou „I/43 Lipůvka – prodloužení stoupacího pruhu“ a pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel

ad 7)

Žádost o odkup části pozemku p.č. 550/1 v k.ú. Lipůvka
Usnesení č. 4/19/2016 zastupitelstvo obce Lipůvka schválilo záměr obce odprodat část pozemku
p.č. 550/1 v k.ú. Lipůvka o výměře cca 10m2.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel

ad 8)

Žádost o vyjádření ke stavbě „LC Hlavní“ – oprava lesní cesty
Zastupitelstvo obce nemá k zamýšlené stavbě připomínek.
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ad 9)

Žádost o vyjádření ke stavbě „LC Brablenčí“ – oprava lesní cesty
Zastupitelstvo obce nemá k zamýšlené stavbě připomínek.

ad 10) Žádost o vyjádření ke stavbě „Rychlé občerstvení, p.č. 410 v k.ú. Lipůvka“
Zastupitelstvo obce nemá k zamýšlené stavbě připomínek.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
ad 11) Kontrola faktur
Finanční komise provedla kontrolu faktur od č. 51 do č. 117.
ad 13) Pošta Partner – nový pracovně právní vztah, pracovník pošty a dohoda o provedení práce
v případě zástupu
Usnesení č. 5/19/2016 zastupitelstvo obce Lipůvka schválilo navýšení počtu zaměstnanců
Obce Lipůvka o pracovníka, který bude zajišťovat provoz Pošty Partner a pověřilo starostu obce
výběrem kompetentního pracovníka a uzavření dohody o provedení práce – zástup za pracovníka
Pošty Partner.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
ad 14) Nabídka na zpracování Strategického rozvojového plánu obce
Usnesení č. 6/19/2016 zastupitelstvo obce Lipůvka schválilo uzavření smlouvy s Erste grantika
Advisory, a.s. na zpracování strategického rozvojového plánu Obce Lipůvka na roky 2016–2025
a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
ad 15) PepiGril s.r.o. – žádost o stánek s občerstvením, grilovaná kuřata
Bod byl přesunut na příští zastupitelstvo. Bude prověřen sortiment stávajících a plánovaných
provozoven v obci.
ad 16) Žádost o povolení stavby opěrné zdi na pozemku obce p.č.835/1 v k.ú.Lipůvka
zastupitelstvo obce Lipůvka požaduje předložení projektové dokumentace opěrné zdi na
pozemku p.č. 835/25 v k.ú. Lipůvka. Opěrnou zeď umístit nejlépe na vlastním pozemku a v souladu
s projektem místní komunikace, na kterou je vydáno stavební povolení.
ad 17) ALFA PROFI – nabídka komunální techniky
f. Alfa Profi dodala a namontovala přimetací kartáč ke stávajícímu zametači. Bude tak možno
lépe dočišťovat kraje komunikace (u obrubníku). Dále firma předložila cenové nabídky na
doplňkové příslušenství, jedná se nádrž na vodu pro skrápění při zametání (snížení prašnosti)
a tažné zařízení, vlek za traktor a kontejnerový nosič včetně kontejnerů. Dále předložila CN na
mulčovací rameno. Zastupitelstvo obce Lipůvka pověřuje starostu obce objednávkou komunální
techniky dle předložené nabídky – mulčovací rameno, nádrž na vodu a tažné zařízení.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
ad 18) Rozpočtové opatření č.2/2016
Usnesení č. 7/19/2016 zastupitelstvo obce Lipůvka schválilo rozpočtové opatření č. 2/2016.
Příloha č. 2
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
ad 19) Žádost o opravu stávajících výhybných ploch a zvýšení jejich počtu – lesní cesta na
p.č. 606/3 v k.ú. Lipůvka
Obec osloví projektanta k posouzení a návrhu řešení.
ad 20) Smlouva o právu provést stavbu – manž. Diatkovi – stavba vodovodní a kanalizační
přípojky
Usnesení č. 8/19/2016 zastupitelstvo obce Lipůvka schválilo smlouvu o právu provést stavbu
s manž.Diatkovými na stavbu vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku obce p.č. 892/1
v k.ú. Lipůvka a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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ad 12) Diskuse
– Pošta Partner – zvážit návrh provozní doby a její prodloužení v některý den.
– Koše na psí exkrementy – bylo osazeno 5 košů včetně schránek na sáčky (sáčky jsou schované ve
schránce. Bylo by vhodné osazení dalších košů v rámci intravilánu obce.
– Kontejnery na bioodpad. V obci je rozmístěno 20 ks kontejnerů na bioodpad. Vzhledem k jejich
zaplnění bude jednáno s provozovatelem ohledně doplnění dalšího počtu kontejnerů. K tomu je
nutné poznamenat, že kontejnery prvotně slouží k odlehčení popelnic na domovní (kuchyňský)
bioodpad. Bioodpad ze zahrad by se měl převážně likvidovat ve sběrném dvoře!
– Nové webové stránky neposílají automaticky upozornění o novinkách. Prověřit se správcem
stránek.
– Upozornění veřejnosti na výskyt hlodavců v prostoru u ZŠ. Dvakrát do roka probíhá pravidelná
deratizace.

Cyklovýlet
Ve dnech 6.–8. 5. se zúčastnila skupina 48 cyklistických nadšenců z Lipůvky cyklovýletu na
Kokořínsko. Za pěkného počasí se jim podařilo ujet 120 km, a to nejstarší účastnici je 81 let!
Základnu měli v Mělníku u soutoku Labe s Vltavou. Mimo jiné navštívili hrad Kokořín, Doksy,
Starou Boleslav.
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