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Vážení spoluobčané!
Hody máme úspěšně za sebou. Dětem
i stárkům skončila dlouhá doba nacvičování a budou mít dva večery v týdnu
volné, zda jim bude smutno po nácvicích,
či zda uvítají ten volný čas, je na každém
z nich. Dopřáli jsme si krátký oddech
a s příchodem adventu se opět na Lipůvce chystá řada kulturních akcí, které
nám zpestří příchod zimy a dětem zkrátí
čekání na Štědrý večer a vánoční prázdniny. Doufám, že se na některých z nich
společně potkáme.

naleznete i piktogramy barevných popelnic, které značí svozové dny určeného
typu odpadu. Věřím, že tento doplněk
v kalendáři uvítáte a usnadní vám orientaci ve svozových dnech. Byl jsem ujištěn
společností, která pro nás svoz zajišťuje,
že uvedené dny dodrží a nebude se opakovat změna termínů, která nás potkala
vloni.
Přeji Vám, ať najdete v tom čase adventním čas na zamyšlení, na své blízké nebo
třeba na večerní procházky osvětlené
sváteční výzdobou domů.
					
S pozdravem
Pavel Simon, místostarosta obce

Zastupitelstvo obce pro Vás i letos připravilo stolní kalendáře obce pro rok 2020.
Budou se roznášet do schránek na začátku měsíce prosince. Kromě našich kulturních a sportovních akcí, v něm nově

Co nás čeká
11. 12. 2019	ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY, sraz na návsi v 17.50, zve klub
našich seniorů
19. 12. 2019

Vánoční besídka ZŠ pro rodiče, v sále Obecního úřadu od 17.00

21. 12. 2019	Punčování, náves od 14.00 (viz pozvánka), zve Spolek Lípa 2015
22. 12. 2019	Betlémské světlo, světloskauti ze Šebrova přinesou na Lipůvku
světlo v 18.30 ke kostelu. Můžete se k jejich cestě přidat, začátek je
v 16.30 ve Svaté Kateřině (viz pozvánka)
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Co se v obci událo:
• Hody
Letošní počasí nám přálo více než vloni a tak stárci ani děti nemrzli a nezmokli.
Na nedělní slunečné odpoledne budeme vzpomínat nejen pro krásné počasí, jaké
na hodech nepamatujeme, ale zejména proto, že vystoupení všech tří skupin dětí
a stárků se všem velmi podařilo. Hody jsou za námi, advent před námi.

• Strašidelná procházka kolem Lipůvky
Poslední sobotu v říjnu se děti i jejich rodiče mohli na Lipůvce projít cestou plnou pohádkových bytostí a strašidel. Malí hrdinové procházeli známá místa, která ovšem za
tmy vypadají úplně jinak. Mihotání svíček, sem tam čarodějnice nebo vodník, naprosto nevirtuální směsice strašidel na děti čekala u hřbitova, na faře a na spoustě dalších
míst. Děti se nebály a všechny se v pořádku vrátily večer domů.
Děkujeme všem účastníkům i účinkujícím.
Hasiči Lipůvka
• Klub seniorů
23. 10. pomohli členové klubu s úklidem našeho parku a hřbitova. V součinnosti
s obecními zaměstnanci připravili park a hřbitov na zimu. Děkujeme jim za jejich práci
i iniciativu, která vzešla z jejich řad.
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21. 11. pozval klub seniorů starosty okolích obcí i té naší, aby členy klubu seznámili
s tím, co se letos podařilo a co kde chystá. Setkání proběhlo v srdečné atmosféře a bylo
pro obě strany přínosné.
• Lampionový průvod
V pátek 15. 11. 2019 se na návsi pod májí sešly děti s lampióny, aby prošly obcí, pomohly stárkům nazdobit stromeček na sále a završily své putování čajem na hasičce.
I přes velmi větrné počasí, byla účast vysoká.
• Zprávičky z MŠ
Malí stavitelé - tak se jmenovala akce, kterou si pro děti nachystaly učitelky MŠ. Děti si
vyzkoušely, jaké je to stavět podle plánů a moc si ten den užily.
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ASK Lipůvka
Tabulky po podzimní části soutěže sezóny 2019/20
III. TŘÍDA MUŽI
1. Knínice
2. Cetkovice
3. Vavřinec
4. Kořenec
5. Lipůvka
6. Vísky
7. Sloup
8. Vranová
9. Kotvrdovice
10. Svitávka
11. Ostrov
12. Voděrady
13. Benešov

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
12
13
13

10
8
6
6
6
5
6
5
5
4
3
2
0

2
2
4
4
3
5
2
4
2
1
3
3
1

1
3
3
3
4
3
5
4
6
8
6
8
12

46:17
50:17
37:28
25:17
40:31
22:17
37:34
23:22
27:24
22:42
22:36
13:40
21:60

32
26
22
22
21
20
20
19
17
13
12
9
1

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

18
14
14
14
14
11
11
8
9
9
7
7
5
5
3
4
3
2
0

0
2
0
0
0
1
0
5
0
0
4
1
5
2
3
0
1
0
2

0
2
4
4
4
6
7
5
9
9
7
10
8
11
12
14
14
16
16

303:48
169:77
201:95
201:108
165:113
139:113
183:117
135:129
147:141
127:163
94:127
110:173
111:143
121:168
91:134
75:172
78:158
52:181
55:197

54
44
42
42
42
34
33
29
27
27
25
22
20
17
12
12
10
6
2

OP MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
1. Černá Hora
2. Bukovinka
3. Lipůvka
4. Doubravice
5. Lipovec/Vilémovice
6. Letovice A
7. Blansko A
8. Kunštát/Žijeme hrou
9. Ráječko
10. Vysočany/Šošůvka
11. Boskovice A
12. Olomučany
13. Svitávka
14. Bořitov
15. Jedovnice
16. Blansko B
17. Knínice
18. Letovice B
19. Boskovice B
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Zápis č. 13/2019
z 13. zasedání Zastupitelstva obce Lipůvka ze dne 22. 10. 2019
Místo jednání:
Začátek jednání:
Konec jednání:

zasedací místnost Obecního úřadu v Lipůvce
18.00 hodin
20.15 hodin

Přítomni:	Ing. Ivo Pospíšil, Ing. Pavel Simon Ph.D., Jiří Hloušek, Radovan Hodaň, Mgr. Libor
Hoppe, Libuše Janků, Jan Svánovský, Robert Tesař,
Omluveni:
Veřejnost:

PharmDr. Dagmar Vintrlíková, Rostislav Kořínek, Vlastimil Sehnal,
JUDr. Vladimír Kristýn

Program jednání:
1. Ustanovení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Informace starosty obce
4. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK – odborná způsobilost strojníků JPO III
5. Žádost o opravu odpadního kanalizačního potrubí v domě č.p.194 (objekt Obce Lipůvka)
6. Žádost o vyjádření k přístavbě RD č.p. 86
7.	Žádost o vyjádření k plánované stavbě – Lipůvka – TS V Lukách, Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení
práva odpovídající věcnému břemenu, odprodej pozemku pod plánovanou trafostanicí
8. Rozpočtové opatření č.6/2019
9. Kontrola faktur
10. Diskuze
Na návrh starosty byl program doplněn:
11. Žádost o vyjádření k dokumentaci „Novostavba RD , p.č. 662/81 a 1166/5
12.	Žádost o vyjádření ke stavbě „Lipůvka – úprava DS, 3RD Pospíšil“ a smlouva o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene na p.č. 892/1
13. Smlouva o právu provést stavbu na p.č. 484/2 – zveřejnění záměru obce
14. Žádost o odkup části pozemku p.č. 976/138 o výměře 32 m2 – zveřejnění záměru obce
15. Schválení úpravy výkupní ceny dřeva
16. Nádoby na tříděné odpady – objednávka, kupní smlouva
17. Pověření starosty obce provádět rozpočtová opatření
Na návrh Mgr. Libora Hoppe byl program doplněn:
18. Úsekové měření rychlosti v obci
Na návrh Jiřího Hlouška byl program doplněn:
19. Obecní úřad, vstup – poškozený schod
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 Mgr. Libora Hoppe a Ing. Pavla Simona Ph.D.
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
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Ad3) Informace starosty
– Audit obce - ve dnech16. – 17. 10. 2019 prováděl JmK audit obce. Závěr auditu – bez závad.
– Na základě kladného stanoviska k vyhlášení záměru odprodeje pozemku p.č. 1098/4 z jednání
zastupitelstva obce č.43/2018 ze dne 10.5.2018, byl záměr obce vyvěšen na úřední desce od
17.5. do 21.6.2018 a došlo k přeúčtování pozemku p.č. 1098/4 na pozemky určené k prodeji
v hodnotě dle vypracovaného znaleckého posudku. Záměr odprodeje pozemku nebyl
schválen, neboť žadatelka neakceptovala kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem,
jako cenu obvyklou. Po dohodě s žadatelkou vyhlásilo zastupitelstvo obce na svém jednání
č.7/2019 dne 9.4.2019 záměr pronájmu pozemku p.č. 1098/4, který byl vyvěšen na úřední
desce od 11.4.2019 do 14.5.2019 a následně schválen na jednání zastupitelstva obce dne
14.5.2019 usnesením č.4/8/2019. S žadatelkou o pozemek byla uzavřena smlouva o nájmu
pozemku na dobu neurčitou, pozemek není určen k prodeji.
– Katastrální úřad Blansko zahájil provádění revize katastrálního území Lipůvka. Pracovníci
Katastrálního úřadu budou procházet obec a prověřovat stávající stav staveb a pozemků
se stavem daným katastrální mapou a uvádět vše do souladu tak, aby po provedené revizi
katastrálního území vše odpovídalo skutečnosti.
– Hodiny na parkovišti – v letních měsících došlo k poškození hodin vlivem větrného poryvu. Po
jednání s vlastníkem, nelze již hodiny opravit. Z důvodu nefunkčnosti hodin bude fakturace za
spotřebovanou el. energii vyčíslena do července 2019. Obec se dohodla, že vlastník Agentura
D-Production s.r.o. hodiny odstraní a obci za symbolickou částku přenechá kabelovou el.
přípojku a sloup se základem. Na základě cenové nabídky obec zakoupí nové hodiny, které
budou osazeny na stávající sloup.
Usnesení č. 1/13/2019 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu s firmou ELEKON s.r.o. na nákup hodin
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
– H
 ody 2019 – žádost stárků o finanční příspěvek na kroje a žádost o poražení stromu na
výstavbu hodové máje – na strom (máji) se dohodnou s panem Dufkem, lesním hospodářem
Usnesení č. 2/13/2019 Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek na zapůjčení krojů pro stárky. Faktura
vystavená na Obec Lipůvka bude ponížena o příspěvek 500,-Kč/osobu, která bude mít zapůjčený kroj.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Hlasování:

Hlasování:

Hlasování:

Hlasování:

– K
 ulturní sál ObÚ – pasport PBŘ a aktualizace požárního řádu. Na základě cenové nabídky bude
zpracování PB5 a aktualizace požárního řádu objednána. Nabídka aktualizace požárního řádu
– 16.940,- Kč bez DPH. ZO pověřuje starostu obce výběrem firmy na zhotovení aktualizace
požárního řádu.
8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
– Rozpočet obce, MŠ a ZŠ na rok 2020
– Klub seniorů předložil žádost o poskytnutí finančního příspěvku pro rok 2020 a informaci
o uskutečněných akcích v roce 2019 – žádají částku 35.000,- Kč na rok 2020
– Studie DPS (Dům s pečovatelskou službou) na zpracování studie proveditelnosti byla oslovena
firma AP-atelier, s.r.o., ing.arch. Pisařík
8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
– Přístřešek u hřiště za ZŠ – cenová nabídka na realizaci stavby. Řezivo bylo připraveno dle
soupisu z obecního lesa. Zastupitelstvo schválilo cenovou nabídku na vybudování přístřešku
– zázemí u hřiště za ZŠ
8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
– Evidence psů v obci Lipůvka, společný systém s okolními obcemi, pořízení čteček čipů pro psy
– Odpadové hospodářství, evidence odpadů – cenová nabídka na čtečky – navýšení počtu
z důvodu vyšší četnosti svozů, které se časově prolínají.
8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
– Pořízení kompostérů z dotačních titulů
– Celoplošná deratizace obce Lipůvka – nabídka firmy Deratizace 4D, s.r.o. na jednorázovou
celoplošnou deratizaci obce v ceně 9.500,- Kč – závěsy do kanálů s jedem

Ad4) smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK – odborná způsobilost strojníků JPO III
Usnesení č. 3/13/2019 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na
zdokonalení řidičských schopností strojníků jednotky požární ochrany.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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Ad5) žádost o opravu odpadního kanalizačního potrubí od č.p.194
bude zajištěn kamerový průzkum kanalizační přípojky, určena závada a následně zadáno provedení
opravy. Pokud nebude stav kanalizační přípojky havarijní, bude oprava realizována v rámci stavby
„Předprostoru ZŠ“.
Ad6) žádost o vyjádření k přístavbě RD č.p.86
Zastupitelstvo obce nemá námitek k předloženému projektu.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad7) plánovaná stavba „Lipůvka – TS V Lukách“
Zastupitelstvo obce nemá k plánované stavbě námitek a souhlasí s vyvěšením záměru obce o odprodeje
pozemku pod plánovanou trafostanicí - část pozemku p.č. 1126/68.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č. 4/13/2019 Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na pozemky p.č. 1126/68, 550/1 a 1125 s E.ON Distribuce, a.s.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad8) rozpočtové opatření č. 6/2019
Usnesení č. 5/13/2019 Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č.6/2019 – příloha č.1.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad9) kontrola faktur
Paní Libuše Janků seznámila zastupitelstvo obce s proplacenými fakturami č.331 - 360
Ad11) žádost o vyjádření k dokumentaci „Novostavba RD, p.č. 662/81“
Zastupitelstvo obce nemá námitek k předloženému projektu novostavby RD na p.č. 662/81 včetně uložení
IS, přípojky vody a plynu na pozemku p.č. 1166/5. ZO požaduje, aby povrchové vody ze zpevněných ploch
byly likvidovány na pozemku vlastníka.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad12) žádost o vyjádření ke stavbě „Lipůvka – úprava DS, 3 RD Pospíšil“
Zastupitelstvo obce nemá námitek k plánované stavbě.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č. 6/13/2019 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na pozemku p.č. 892/1 s E.ON Distribuce, a.s..
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad13) smlouva o právu provést stavbu – Kanalizační přípojka Lipůvka, č.p.202
Zastupitelstvo obce souhlasí s vyvěšením záměru právu provést stavbu Kanalizační přípojky Lipůvka,
č.p.202 na pozemku p.č. 484/2.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad14) žádost o odkup části pozemku p.č. 976/138 o výměře cca 50m2
Po jednání se žadatelkou tato souhlasí se směnou požadovaného pozemku za část pozemku 984/49, 984/48
a 984/47 o stejné výměře. Na dotčené části pozemků budou zpracovány geometrické plány.
Zastupitelstvo obce souhlasí s vyvěšením záměru směny části pozemku p.č. 976/138 o výměře 50m2.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Ad15) výkupní cena dřeva
Na základě předložené žádosti OLH a informací ohledně celorepublikového poklesu ceny dřeva schválilo
zastupitelstvo úpravu ceny kůrovcové dřevní hmoty.
Usnesení č. 7/13/2019 Zastupitelstvo obce schválilo novou cenu kůrovcové dřevní hmoty výkupní
cena do zahraničí (čep20+) bude 800,- Kč/m3 a pro tuzemské dodávky (čep 25+) bude výkupní cena
900,- Kč/m3
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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Ad16) Nádoby na tříděné odpady
Na základě žádostí občanů o další nádoby na tříděné odpady – papír, plast a BIO byly objednány u firmy
HARPA s.r.o., která dodávala nádoby v rámci předchozí zakázky, která byla financována v rámci dotačního
titulu. Nyní byly objednány další nádoby, které bude obec hradit již ze svých prostředků. Nabídka cca
256.000,- Kč bez DPH.
Usnesení č.8 /13/2019 Zastupitelstvo obce schválilo cenovou nabídku na dodání nádob na tříděné
odpady od firmy HARPA s.r.o. a pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad17) Pověření starosty provádět rozpočtová opatření
Usnesení č. 9/13/2019 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k provádění rozpočtových opatření,
které mění závazné ukazatele rozpočtu v rozsahu 500.000,- Kč.
V případě příjmu dotací v příjmech a výdajích neomezeně.
V případě živelných pohrom neomezeně.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad18) Úsekové měření rychlosti v obci
Obec pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu připravuje záměr úsekového měření na silnici I/43 a II/379
v obci Lipůvka. Vyjádření k záměru bude požádána Policie ČR a ŘSD. Na základě jejich vyjádření bude dále
příprava pokračovat a bude jednáno s Městským úřadem Blansko. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce
zajištění vyjádření Policie ČR a ŘSD a projednání s MěÚ Blanskem.
Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Ad19) Obecní úřad, vstup – poškozený schod
Na vstupu do úřadu je poškozený schod. Bude na zimní období provizorně opraven. Na jaro bude objednán
kameník na osazení nového schodu. Zastupitelstvo pověřuje starostu oslovením kamenické firmy pro
předložení cenové nabídky.
Ad 10) Diskuse
– Návrh altánu v parku – projednání technického řešení, seznámení s vyjádřením architekta
k návrhu
– Výstava obrazů – pronájem zasedací místnosti
– Komunální technika – doplnění elektromobilu o příslušenství, bude pořízen vysavač
Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
– SSO – plechová garáž pro parkování komunální techniky. Zastupitelstvo pověřuje starostu
objednáním dvou kusů plechové garáže nebo dvojgaráže.
Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
– Informace JUDr. Kristýna o úpravách na areálu ASK – trávník – generální údržba trávníku, vrt
– studna, budova – výměna ohřívače teplé vody – seřízení teploty, odvoz starého ohřívače,
obklady, osvětlení hřiště, sekačka
– Žádost pronájem sálu 29. 2. 2020 – ples ASK
– Nákup nových židlí na sál
– Diakonie Broumov – sbírka na sále 21. a 22. 11. 2019
– Komunikace pod Horkami´– stabilizace stěny svahu bylo provedeno dle projektu, zbývá osadit
oplocení a silniční zábrany. Starosta obce zadá projekt dopravního značení
– Zahájit jednání s vlastníky pozemků pro výstavbu cyklostezky pro pěší a cyklisty od hřbitova
k Příhonu
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