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Vážení spoluobčané,
máme tady již březnový zpravodaj,
toto letí. Počasí tomu ale nenasvědčuje.
Jarní teploty jsme tady pozorovali celý
únor. Letošní zima je ale bohužel srážkově
podprůměrná, takže nevím, co nás čeká
v létě. Dle informací, které se na nás hrnou,
bude, pokud se něco okamžitě nezlepší,
sucho. Vykácené lesy po kůrovci, jak obecní, městské, tak i státní již nebudou zadržovat blahodárný stín a vlhké klima. Zvýší se
průměrné teploty a bude sucho, sucho,….

ní četnosti svých pochůzek a pobytu v naší
obci z důvodu prevence. Taktéž bezpečnostní agentura, která zabezpečuje obecní
objekty, bude provádět namátkové kontrolní výjezdy a pochůzky v naší obci. Buďte
ohleduplní ke svému majetku a ke svému
okolí. V případě, že se vám bude zdát, že se
ve vašem okolí nebo u sousedů pohybují
neznámé osoby nebo auto, neváhejte volat
policii nebo pracovníky naší obce.
Nejlepší ochranou majetku je dobrý
zámek a případně zabezpečovací systém,
který lze napojit na pult centrální ochrany.
Obecní objekty máme takto zajištěny. Zastupitelstvo bude na svém dalším zasedání
řešit osazení monitorovacího kamerového
systému v nejfrekventovanějších oblastech
naší obce. V loňském roce jsme nechali
zpracovat studii kamerového systému včetně návrhu možného rozmístění kamer. Bylo
provedeno i měření pokrytí kamer. Nyní na
to navážeme, abychom mohli monitorovat
nezvyklé jevy na našem území.

Šetřete prosím s vodou.
Záměr výstavby bytového domu Lipůvka 53 „Mánkova hospoda“ se blíží k realizaci. Nyní probíhá výběrové řízení na
dodavatele stavebních prací a připravujeme podání žádosti o dotace z ministerstva financí. Zahájení prací bude záviset
na zajištění financování, ale předpokládáme, že vše dobře dopadne, zastupitelstvo
schválí a v letošním roce zahájíme stavbu.
V posledních měsících se nám v obci
rozmáhá nešvar vykrádání rodinných domů
a provozoven. S Policií ČR jednáme o zvýše-

Ing. Ivo Pospíšil, starosta

UPOZORNĚNÍ:
NEPODCEŇUJTE PREVENCI! NEVÁHEJTE ZAVOLAT 158!
Vážení spoluobčané,
v souvislosti s vykrádáním domů v naší obci a pokusům o krádeže jsme se obrátili na
Policii ČR, aby zvýšila svou činnost jak v denních tak v nočních hodinách a aby nám
připomenula pravidla, jak se v rámci našich možností můžeme chránit. Tak tedy:
Je nutné být maximálně zodpovědný ve všem, co souvisí s ochranou vlastního majetku. S tím samozřejmě souvisí péče o jeho zabezpečování.
Obecně je užitečné zvýšit zájem občanů o dění v bezprostředním okolí. Netečnost
se leckdy nevyplácí.
Jestliže se ve vaší či blízké ulici nebo např. na pozemku souseda pohybují neznámé
osoby (vozidla), neváhejte s fotografováním.
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Linka 158 je Vám, zvláště při pohybu neznámých osob, k dispozici.
PRAVIDLA BEZPEČNÉHO CHOVÁNÍ:
– Řádné uzamykání objektu.
Když odcházíte z domu nebo bytu, ať již krátkodobě, vždy zavírejte všechna okna
a uzamykejte všechny dveře. Neschovávejte klíče pod rohožku ani do květináče.
– Zbytečně neupozorňujte na vaši nepřítomnost!
O svém odjezdu informujte pouze nejužší okruh lidí, kterým věříte. Nikdy nenechávejte vzkazy na dveřích, kdy se vrátíte. Dobu nepřítomnosti nesdělujte do telefonního záznamníku, natož na sociálních sítích (whatsapp, messenger a hlavně facefook).
Požádejte důvěryhodnou osobu, aby v době vaší nepřítomnosti dohlédla na obydlí
– větrala, zalévala květiny, sekala trávník, pravidelně vybírala schránku na dopisy. Byt
či dům se nebude jevit jako opuštěný.
– Přehledný prostor před objektem.
Důležité je dobré osvětlení před objektem. Zloděje odrazuje od pokusu vniknout do
obydlí, protože by mohl být viděn. Dbejte na to, aby keře a stromy nezakrývaly velkou
část objektu, to by mohlo zlodějům umožnit pracovat ve skrytu.
– Uklízejte na pozemku!
Na zahradě nenechávejte volně ležet věci (žebříky, nářadí, sekačky). Ukládejte
a uzamykejte je do kůlny či do garáže. Posekaný trávník a udržovaná zahrada ukazuje
na skutečnost, že je objekt obýván.
– Nedávejte na odiv, že vlastníte cenné předměty.
Nechlubte se před cizími lidmi. Nejdražší cennosti ukládejte do sejfu v bance. Pokud
chcete přechovávat cennosti doma, nenechávejte je na jednom místě. Uložte je na
různá těžko předvídatelná místa v bytě, případně si pořiďte trezor.
Označujte cennosti, připravte jejich soupis a nechte je pojistit.
– Dobré vztahy se sousedy jsou důležité!
Udržujte dobré vztahy se sousedy, všímejte si podezřelých osob v blízkosti obydlí. Do
bytu dovolte vstoupit jen osobám známým a důvěryhodným. Mějte se na pozoru před
lidmi, kteří chodí od domu k domu a nabízejí všelijaké služby nebo zboží. Mohou to
být tipaři.
– Co dělat, když je byt nebo rodinný dům i přes uvedená opatření vykraden?
Pokud při návratu domů občan zjistí, že má rozlomený zámek, vysazené dveře z pantů, pootevřené okno, či střepy z rozbitého okna apod. – je nejlepším řešením ihned
zavolat linku 158.
Policie ČR nedoporučuje vstupovat do takového bytu. Přibývá případů, kdy pachatelé
jsou ozbrojeni. Mnohem lepší službu prokáže občan kriminalistům, když vyčká jejich
příjezdu v blízkosti domu a je schopen popsat vše potřebné (popis pachatele, směr
jeho útěku, popis automobilu apod.).
Také se nedoporučuje manipulovat s předměty a dům nebo byt uklízet dříve, než přijede policie.
Nic takového Vám samozřejmě nepřeji, ale bohužel skutečnost v poslední době tomu nenahrává.
Ing. Ivo Pospíšil, starosta
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Místní poplatky v roce 2020
V roce 2019 se na pokladně Obecního úřadu Lipůvka vybírají v úřední dny
(pondělí a středa v době 8.00–11.30 a 12.30–17.00 hodin) tyto místní poplatky:

Poplatek ze psů
dle vyhlášky obce č. 1/2019. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  200 Kč/pes
Poplatek je splatný nejpozději do 30. 6. 2020.
U nového poplatku je nutno vyplnit přihlášku k místnímu poplatku za psa, která
je na stránkách obce.

Poplatek za odpady pro fyzickou osobu
dle čl. 2 vyhlášky obce č. 2/2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 Kč/osoba
– základní sazba, která může být snížena dle zapojení do systému MESOH.
Poplatek je splatný nejpozději do 30. 6. 2020.
Poplatky je možno uhradit i převodem na účet obce (konkrétní výši poplatku za
odpady ověřte u správce poplatku).
č. účtu 1361457369/0800
Variabilní symbol: uveďte číslo domu (v případě bytových domů uveďte za číslo
domu číslo bytu)
Specifický symbol: 1341 (u poplatku za psa)
1340 (u poplatku za odpady)
DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU LIPŮVKA
ověřovací studie
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Základní údaje
investor
zpracovatel
stupeň
datum

Obec Lipůvka, Lipůvka 146, 67922 Lipůvka
Ing.arch.Aleš Písařík, U Vápenice 484/11, 66431 Lelekovice
ověřovací studie
11-12/2019

Místo stavby

širší vztahy a ortosnímek místa stavby (Mapy.cz)

Staveniště se nachází u centra obce v místě částečně volného pozemku proti bytovým domům. Ke staveništi
vede slepá ulice, která má jednostranně vybudovaná kolmá parkovací stání a příjezdy k bytovým domům. Na
části pozemku je vybudované dětské hřiště, jinak je pozemek zatravněný. Pozemek je rovinnatý, částečně
zatížený vedením inženýrských sítí.
Přibližná plocha potřebného pozemku je cca 1100 m2. V této výměře je započtena i upravovaná plocha pozemků
komunikace (546/2 a 547/1).
Pozemky stavby
parcela
využití dle KN
výměra
pro stavbu
ochrana
vlastník
544/1
orná půda
1538 m2
objekt ,ZP, zeleň, parkov ZPF
investor
545/1
orná půda
638 m2
dtto
ZPF
dtto
546/2
ost.kom.-ost.pl. 995 m2
parkoviště
dtto
547/1
jiná pl.-ost.pl.
2267 m2
parkoviště
dtto
Všechny pozemky se nachází v k.ú. Lipůvka (okr.Blansko) 684830 a jsou v majetku investora.

Účel studie a stavby
Studie řeší možnost zástavby části pozemků Domem s pečovatelskou službou, komerčními pronajímatelnými
prostorami a dalšími funkcemi . Návrh předpokládá vytvoření pronajímatelných ploch pro služby či umístění
ordinací v přízemí, doplněné o plochy klubu seniorů a malometrážní byty v dalších podlažích. Stavba je
navržena tak, aby bylo možné její provedení ve dvou etapách a vlastní řešení by mělo umožnit i případnou
nástavbu dalšího podlaží v budoucnosti, byty jsou částečně v provedení imobilním či upravitelném. Vlastní objekt
počítá s propojením na dětské hřiště a je doplněný o zeleň a parkovací místa. Podrobnější členění, kapacity a
řešení stavby je popsáno dále.
Soulad s územním plánem

výřez z územního plánu obce (USB,spol. s r.o., 2008)
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Co nás čeká
29. 2. 2020	Ples ASK v sále Obecního úřadu od 20.00, hraje skupina Velvet
Blansko a během večera proběhne vyhlášení nejlepších fotbalistů
minulé sezóny.
14. 3. 2020	Myslivecký ples v sále Obecního úřadu od 20.00, hraje skupina
Nota Bene, více viz pozvánka dále ve Zpravodaji.
19. 3. 2020	Dětský bazárek, v sále Obecního úřadu od 17.00 do 19.00. Bude
možné zakoupit dětské oblečení, sportovní potřeby, hračky, boty
a další. Pořádají Hana Svánovská a Iva Hájková
4. 4. 2020	Sběr železného šrotu proběhne od 8.00. Naši dobrovolní hasiči, kteří sběr po obci provádějí, si dovolují požádat občany, aby
šrot před domy uložili až v sobotu ráno. Předem děkujeme za
součinnost.
7. 4. 2020	Divadelní představení ZUŠ Kuřim – Bídníci v sále Obecního úřadu Lipůvka v 10.30, vstupné dobrovolné, veřejnost vítána.

Co se v obci událo:
• Obecní ples
Letošní obecní ples laděný do modré barvy proběhl 7. 2. 2020. Kromě
vystoupení našich deváťáků jsme
měli možnost vidět představení dívek z oddílu Stepařky, které zdařile
předvedly to, co se v oddíle naučily.
Celý večer se vydařil, vítězům velké
tomboly blahopřejeme k hodnotným cenám a všem, kteří se podíleli
na organizaci, děkujeme za pomoc.

Jeden z výherců
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Obecní ples – vystoupení stepařek

MŠ – stihly jsme sníh
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• Ostatky
Ostatkový průvod masek prošel v sobotu 22.2.2020 obcí a zval všechny občany na
večerní zábavu s pochováním basy. I když tato sobota vyšla do jarních prázdnin, tak
se sešlo přes 40 masek. Podařilo se nám získat zhruba 16.000 Kč, za což vám všem,
kteří jste přispěli,děkujeme. Stejně jako vždy použijeme tyto prostředky výhradně
pro naše děti. Za předešlé výdělky jsme pořídili prolézačku, jak přesně naložíme s těmito prostředky, se rozhodne v nejbližší době.
Ještě jednou děkujeme maskám, hasičům za organizaci večera, i vám všem, kteří jste
průvod přivítali, pohostili a přispěli.

Čmelda a Brumlda
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Ostatky – Kapela

Ostatky – Průvod masek

10

Ostatky – Ovečky s doprovodem

Ostatky – Pochování basy
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Ostatky – Trollové
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Zápis č. 15/2019
ze 15. zasedání Zastupitelstva obce Lipůvka ze dne 12. 12. 2019
Místo jednání:
Začátek jednání:
Konec jednání:

kancelář starosty Obecního úřadu v Lipůvce
18.06 hodin
19.20 hodin

Přítomni:	Ing. Ivo Pospíšil, Ing. Pavel Simon Ph.D. – příchod 18.15, Jiří Hloušek, Libuše Janků,
Rostislav Kořínek příchod 18.49, Jan Svánovský, Robert Tesař, PharmDr. Dagmar
Vintrlíková,
Omluveni:

Radovan Hodaň, Mgr. Libor Hoppe, Vlastimil Sehnal,

Veřejnost:

Mgr. Halama

Program jednání:
1. Ustanovení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Informace starosty obce
4. Schválení rozpočtů na rok 2020 a střednědobých výhledů příspěvkových organizací
5. Schválení rozpočtového provizoria Obce Lipůvka na rok 2020
6. Schválení dohod o provedení práce a pracovních činnosti na rok 2020
7. Jmenovaní členů inventarizačních komisí
8. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s. na p.č. 238/3
9. Zadávací dokumentace – Lipůvka č.p.53
10. Vyjádření obce ke stavebním úpravám RD č.p.369
11. Kontrola faktur
12. Diskuze
Na návrh starosty byl program doplněn:
13. Smlouva o poskytnutí daru – KTS Ekologie s.r.o.
14.	Smlouva o realizaci překládky sítě elektrických komunikací s Českou telekomunikační infrastrukturou a.s.
15. Smlouva o spolufinancování sítě sociálních služeb pro rok 2020 s Městem Blansko
16. Bomavet – žádost o vyjádření k projektu RD 14, Lipůvka – Nad Cihelnou
17. Smlouva o spolufinancování se Svazkem vodovodů a kanalizací měst a obcí – Dodatek č.1
18. Rozpočtové opatření č. 9/2019
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 Jiří Hloušek, Robert Tesař
Hlasování: 6 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: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad3) Informace starosty
		 – Mgr. Halama představil záměr dovybavení školního hřiště o další prostory pro atletické využití –do
budoucna dle zájmu zřídit oddíl v atletice
		 – Bomavet – převezmeme komunikaci až po ukončení stavebních prací – až budou RD zkolaudovány,
veřejné osvětlení
		 – Oznámení Základní školy o přebytku finančních prostředků – bude řešeno v lednu 2020
		 – Dobíjející stanice – služba pro veřejnost
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– Lipůvka obchvat směr Tišnov – přislíbeno proplacení studie obchvatu
– Informace noční linky č. 313 – obec nebude hradit nadstandardní spoje
– Hodiny na parkovišti – instalace v pátek 13.12.
– Tenisové kurty- nevyhovující – úvaha o renovaci, cenová nabídka
– Bylo provedeno rozpočtové opatření č.8/2019 týkající se průtokové dotace pro Základní školu, které
bylo schváleno starostou obce
		 – Pro zimní údržbu máme pouze jeden sypač umístěný za traktorem. Ruční sypač se poškodil. Pro
zajištění zimní údržby bude objednán sypač na elektromobil do max. ceny 50.000,- kč
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad4) schválení rozpočtů na rok 2020 a střednědobých výhledů příspěvkových organizací
Usnesení č. 1/15/2019 Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet ZŠ Lipůvka, příspěvková organizace na rok
2020. – příloha č.1
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č. 2/15/2019 Zastupitelstvo obce schválilo střednědobý výhled ZŠ Lipůvka, příspěvkové
organizace na roky 2021 - 2022. – příloha č.2
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č. 3/15/2019 Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet MŠ Lipůvka, příspěvkové organizace na
rok 2020. – příloha č.3
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č. 4/15/2019 Zastupitelstvo obce schválilo střednědobý výhled MŠ Lipůvka, příspěvkové
organizace na roky 2021 – 2022. – příloha č.4
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad5) schválení rozpočtového provizoria Obce Lipůvka
Usnesení č. 5/15/2019 Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové provizorium Obce Lipůvka na rok 2020
do schválení rozpočtu na rok 2020. – příloha č.5
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad6) schválení dohod o provedení práce a pracovní činnosti na rok 2020
Usnesení č. 6/15/2019 Zastupitelstvo obce schválilo uzavření dohody o provedení práce s členkou
zastupitelstva obce paní Libuší Janků
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Usnesení č. 7/15/2019 Zastupitelstvo obce schválilo dohody o pracovní činnosti a provedení práce v roce
2020. – příloha č.6
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad7) jmenování členů inventarizační komise
Starosta obce informoval o plánu inventur a jmenuje jako členy inventarizační komise pro provedení
inventur za rok 2019 paní Libuši Janků, Roberta Tesaře a Oldřicha Grábla.
Ad8) Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s. na p.č. 238/3
Usnesení č. 8/15/2019 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene na p. č. 238/3
s E.ON Distribuce, a.s. – Lipůvka – úprava DS, Odehnalová.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad9) zadávací dokumentace – Lipůvka 53
Usnesení č. 9/15/2019 Zastupitelstvo obce schválilo zadávací dokumentaci k záměru „Bytový dům
Lipůvka 53, Realizace stavebních prací“ pro zadávací řízení zpracované firmou IKIS s.r.o.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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Ad10) vyjádření obce ke stavebním úpravám č.p. 369
Zastupitelstvo obce nemá k předloženému projektu námitek.
Ad11) kontrola faktur
Paní Libuše Janků seznámila zastupitelstvo obce s přijatými fakturami č. 418 - 454
Ad13) darovací smlouva s KTS Ekologie s.r.o.
Na základě žádosti obce poskytne firma KTS Ekologie dary do tomboly na obecní ples
Usnesení č.10/15/2019 Zastupitelstvo obce schválilo darovací smlouvu s KTS Ekologie s.r.o. na 2 ks
odpadních nádob.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad14) smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
Usnesení č.11/15/2019 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu s Českou telekomunikační infrastrukturou
a.s. o překládce sítě elektronických komunikací v rámci realizace Lipůvka, předprostor ZŠ.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad15) smlouva o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb s Městem Blansko na
rok 2020
Usnesení č.12/15/2019 Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy s Městem Blansko o příspěvku
na spolufinancování sítě sociálních služeb v částce – služby sociální prevence ve výši 39.000,-Kč služby
sociální péče ve výši 8.500,- Kč
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad16) Bomavet – žádost o vyjádření k projektu „RD 14, Lipůvka – Nad Cihelnou“
Zastupitelstvo obce nemá k předloženému projektu připomínek.
Ad17) smlouva o spolufinancování se Svazkem vodovodů a kanalizací měst a obcí – Dodatek č.1
Usnesení č.13/15/2019 Zastupitelstvo obce schválilo uzavření dodatku č. 1 smlouvy o spolufinancování
se Svazkem vodovodů a kanalizací měst a obcí, na akci Inženýrské sítě Díly k Lažanům, který řeší posun
termínu do 30. 6. 2020
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad18) návrh rozpočtového opatření č. 9/2019
Usnesení č. 14/10/2019 Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 9/2019
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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ENGLISH WALKING
Ráda bych vás pozvala 1x měsíčně na procházku,
kde si popovídáme anglicky.
V sobotu od 15. do 16. hodin se připojíte ke skupině A2 nebo B1-B2
a proberete zadané téma, ke kterému dostanete předem materiál.
V březnu to bude cestování a sporty, v dubnu filmy, hudba, knihy,
v květnu zahrady a v červnu tipy na prázdniny.
Pokud máte zájem o aromakurz v angličtině, určitě se domluvíme.
V případě, že nemůžete déle chodit, ale chtěli byste si procvičit své
jazykové dovednosti, navrhuji Lipku nebo jiné příjemné místo.
Počet lidí: 4–9. Cena: 120,- Kč za 60–75 min. + materiál.

Těším se na zajímavá setkání.
Helena Bartošková, 606 122 607

