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OBEC LIPŮVKA

LIPŮVKA

Vážení spoluobčané, sousedé, Lipůvčáci,
Plánujeme rozsáhlé opravy školy, výstavbu bytového domu. Zahájili jsme přípravu pro výstavbu domu pro seniory společně se zdravotním střediskem.

Další rok je za námi. Proto mi dovolte
pozdravit Vás počátkem nového roku
a jménem svým i jménem zastupitelstva
Vám popřát hodně zdraví, štěstí, radosti,
elánu a mnoho úspěchů v osobním a pracovním životě.

Jsem si jist, že jsme správně nastartovali kompletní revitalizaci i nové výstavby
v obci. Ano, mluvím o nastartování, protože i v roce 2020 a dalších letech budeme pokračovat v opravách a stavbách.

Čas vánoční a novoroční bývá dobou,
kdy můžeme zhodnotit uplynulý rok
a většina z nás přemýšlí o tom, co přinese
rok následující.

Činíme a plánujeme v souladu s programem rozvoje obce. Cílem je postarat se
o důstojné stáří našich rodičů, ale zároveň budovat krásnou, moderní a fungující obec pro naše malé, mladší i nejmladší.

Zhodnotit, co se nám za ten rok podařilo
a případně, co se nepodařilo. Jsem rád,
že těch radostných zpráv je daleko více
a děkuji všem, kdo se za tyto úspěchy zasloužili.
Obecně lze konstatovat: máme za sebou mimořádně úspěšný rok. Ekonomika roste, nezaměstnanost téměř nulová
a Vánoce byly dle ekonomů těmi nejbohatšími v historii. Na světě je jen málo
míst, kde se dnes žije lépe než v Česku.
Nechme ale svět stranou.

V roce 2020 nás čekají také volby. V letošním roce nás na podzim čekají volby
do senátu a volby do krajských zastupitelstev. Ruku na srdce, máme se relativně
dobře, žijeme v klidu a míru spokojeně.
Co více si přát?? Snad jen, nenechme se
otrávit médii ani vyšší politikou.

Myslím, že v Lipůvce můžeme i tentokrát
konstatovat, že to byl dobrý rok. Žádné velké pohromy ani kalamity kromě
kůrovcové. Obec žila aktivním společenským, kulturním i sportovním životem a mnohé se i vybudovalo. Věřím, že
všichni vnímáte výrazné započaté změny v obci a také věřím, že souhlasíte, že
bylo načase začít naši obec komplexně
modernizovat a revitalizovat. Vzpomenu jen krátce významnější akce: vybudovali jsme novou krásnou ulici, zavedli
jsme třídící systém odpadového hospodářství, zahájila se rekonstrukce sportovního areálu, probíhají rozsáhlé a nevděčné opravy vodovodu a kanalizace.

Milí spoluobčané,
dovolte mi, abych na závěr Vám všem
i Vašim rodinám popřál do nového roku
hodně zdraví, štěstí, trpělivosti a tolerance. Přeji nám všem jen to dobré!
A nezapomínejme, stále platí: „...s úsměvem jde všechno líp ...“

☺

Šťastný a veselý nový rok 2020

☺

					
Ing. Ivo Pospíšil
starosta obce Lipůvka
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Co nás čeká
11. 1. 2020

Tříkrálová sbírka

24. 1. 2020

Ples rodičů a žáků IX. tř. v sále Obecního úřadu

25. 1. 2020	Dětský karneval, v sále Obecního úřadu od 15.00 – viz pozvánka
POZOR – karneval byl přeložen na sobotu, oproti obvyklé neděli
7. 2. 2020

Obecní ples v sále Obecního úřadu, od 20.00 – viz pozvánka

22. 2. 2020

Ostatky

29. 2. 2020

Ples ASK v sále Obecního úřadu

Co se v obci událo:
• Mikulášská nadílka 2019
Proběhla posledního listopadového večera na návsi. Děkujeme všem zúčastněným,
Jihomoravskému kraji, obci Lipůvka, Slévárně Kuřim, hasičům a dalším sponzorům, ať
těm, kteří přispěli finanční částkou, či nám pomohli jinak, za podporu.
Vážíme si jí a děkujeme za ni, bez ní by nebylo možné toto amatérské vystoupení v takové míře realizovat.
Spolek Lípa 2015

Pro vaši informaci, naše čertovsko-andělská parta zavítala se stejným představením
v prosinci i do Mikulova, brněnských Řečkovic, Černé hory a Bořitova.
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• Česko zpívá koledy
Okolo osmdesáti občanů Lipůvky všech věkových kategorií se sešlo na návsi 11. prosince, aby si zazpívali koledy za hudebního doprovodu pana Jana Slaného a za pěvecké podpory pana Jana Pospíšila. Je potěšující, že zpívajících účastníků každým
rokem přibývá.
• Punčování
I přes nepřízeň počasí se nás sešlo na tradičním Punčování 21. 12. velmi mnoho. Děkujeme našim hasičům za možnost využití hasičské zbrojnice pro tuto akci. Prostor byl
sice stísněnější než obvykle, ale nálada, podpořená hrou a zpěvem kapely LIMITKAP,
byla velmi přátelská a optimistická.

Zvláštní poděkování si zaslouží ti, kteří pro nás vařili punče, doma pekli a mazali chleby
škvarkovou pomazánkou. Většinou tak činí jen za náklady na suroviny či se vzdávají
celého výtěžku ve prospěch dalšího ročníku Mikulášské nadílky pořádané spolkem
Lípa 2015.
Tým Úderník se rozhodl darovat výtěžek ze svého punče na Nadační fond dětské onkologie Krtek, který organizuje veřejnou sbírku ve prospěch onkologických pacientů,
kteří jsou léčeni na Klinice dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno. Celkový výtěžek
činil 2400,- Kč, a byl zaslán na transparentní účet nadace.
Spolek Lípa 2015 a vedení obce
• Betlémské světlo
Průvod skautů a jejich přátel přinesl 22. 12. na Lipůvku Betlémské světlo. Průvod s lucerničkami prošel na cestě z Kateřiny obcí a našel dveře kostela sv. Cecílie otevřené.
Pan farář Václav Knotek přivítal pocestné, pozval je do kostela a krátce k průvodu
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promluvil. Poutníci, kteří přišli z Kateřiny, Šebrova či Svinošic se po skromném občerstvení vydali zpět do svých domovů.
Kdo chtěl, mohl si i letos připálit své svíce, a přinést si tak světlo zažehnuté v Betlémě
domů, ještě další den, dokud svíce před kostelem nedohořely.

Bilancování roku 2019
Je začátek roku 2020, rok 2019 odešel a rád bych zhodnotil, co se Nám společně se
zastupiteli obce podařilov roce 2019 zajistit, pořídit a vybudovat.
Zde níže předkládám soupispouze těch významnějších akcí a záměrů:
Dětské hřiště – v předchozích letech jsme vybudovali a zrenovovali za pomocí dotací
několik prostorů využívaných jako „Dětská hřiště“. Před bytovkami byl na hřišti ponechán domeček pro nejmenší děti, byl ale původní a zub času ho zlikvidoval. Aby nedošlo k poranění, byl odstraněn a na jeho místo byl osazen domeček nový. Byl pořízen
z finančního daru seskupení občanů naší obce, kteří udržují kulturní tradice. Pořádají
mimo jiné i Masopustní průvod. Několikaletý výtěžekz této akce, byl poukázán obci
jako dar ve výši 50.000,- Kč, za který byl pořízen zmíněný „DOMEČEK“.
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Místní komunikace Pod Horkami – již několik let obec připravovala novou lokalitu
pro bydlení. Nyní již jsou na lokalitě vybudovány inženýrské sítě (vodovod, plyn – kolaudace 2019) a koncem roku byla konečně dokončena i místní komunikace. Stavba
byla zakončena stabilizací strmého svahu na začátku úseku při odbočení na Horkách.
Nyní probíhá správní řízení o dopravním značení a po jeho vydání bude komunikace
uvedena do užívání. Celkové náklady v loňském roce
2.300.000,- Kč
Odpadové hospodářství – nádoby na tříděné odpady. Pro likvidaci odpadů a jeho
třídění využíváme systém sběrných nádob a evidenční systém. Cílem tohoto snažení
je řádně třídit odpady, aby se odevzdané komodity opětovně využily, a docházelo tak
k šetření našeho životního prostředí. Domácnosti jsme vybavili nádobami na tříděné
odpady v hodnotě
984.000,- Kč.
Dopravní značení, signalizace – přechod pro chodce byl zřízen a spuštěn. Povolení
dočasného zkušebního provozu se nám podařilo prodloužit do konce říjny 2020. Náklady dopravního značení a signalizace
90.000,- Kč
ZŠ víceúčelové hřiště – sklad „kontejner“ pro nářadí byl doplněn o zázemí – altán pro
možnost převlečení a uchování věcí při sportovním využívání hřiště.
100.000,- Kč
Sportovní areál ASK – suchem 2018 poničený trávník byl renovován společně s renovací závlahového systému. Dále byl vybudován nový vrt pro zajištění dostatečného
množství závlahové vody, kterou jsme v posledních letech z důvodu nekapacitních
stávajících studní postrádali.
550.000,- Kč
Sportovní areál ASK – byl kompletně rekonstruován ohřev teplé vody pro sprchy.
Stávající již nefungoval a kapacitně nedostačoval. Systém byl pro úsporu energie vybaven solárním předehřevem se zásobníkem.
250.000,- Kč
Technické vybavení – pro techniky byl za pomocí dotací pořízen malý nákladní elektromobil N1, který byl dovybaven vysavačem. Složí k odvážení a likvidaci odpadů a přesunu našich pracovníků včetně drobné techniky
1.260.000,- Kč
Hodiny na náměstí – nahrazení reklamních hodin na náměstí, které byly poničeny
živlem. Byly pořízeny obecní hodiny s ukazatelem data a teploty.
110.000,- Kč
Veřejné osvětlení – byl aktualizován pasport veřejného osvětlení v obci, zpracována
a podána žádost o dotace na rekonstrukci VO. Bohužel z důvodu nedostatku finančních zdrojů byla naše žádost o dotaci zamítnuta.
50.000,- Kč
Ing. Ivo Pospíšil, starosta obce
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Záměry a směry pro rok 2020
Základní škola – Předprostor – v minulých letech byl vybudován bezbariérový přístup do budovy základní školy. Nyní vrcholí dokončení projektové dokumentace kompletní Rekonstrukce předprostoru ZŠ včetně zajištění větší dopravní bezpečnosti dětí
a zajištění více parkovacích stání pro návštěvy. Předpokládáme, že v letošním roce
bude zahájeno.
Bytový dům Lipůvka č.p.53 (Mánkova hospoda) – nyní je zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby a probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby. Čekáme na vhodný dotační titul, kterým bychom částečně pokryli investiční náklady. Po
dokončení stavby budou v objektu vytvořeny menší bytové jednotky včetně zázemí
a parkovacích míst.
Lipůvka „Dům pro seniory – zdravotní středisko“ byla zpracována ověřovací studie, která řeší v prostoru před bytovkami, mezi dětským hřištěm a garážemi, umístění
bytového domu pro seniory. V přízemí jsou navrženy prostory pro lékařské ordinace
a společenské prostory pro ubytované se zázemím pro pečovatelskou službu. Záměr
budeme dále projednávat s krajským úřadem a městským úřadem v Blansku. Budeme
hledat vhodné dotační možnosti na přípravu a realizaci stavby. Podrobnější informace
o studii budou zveřejněny samostatně.
Základní škola – společně se základní školou připravujeme rekonstrukci silové elektriky v budově – projekt. Realizace bude probíhat vždy v prázdninových měsících, aby
nedošlo k ovlivnění výuky a chodu školy. Dále je v plánu záměr obnovy školní zahrady.
Do budoucna se uvažuje o přístavbě školy se záměrem vybudování nových tříd pro
praktické vyučování a vybudování dalšího potřebného zázemí školy. Bude zadána
a zpracována studie.
Sbor dobrovolných hasičů – v minulých letech byl SDH Lipůvka vybaven novou velkokapacitní cisternou. Nyní usilujeme o nový dopravní automobil, byla zpracována
a podána žádost o dotace.
Obecní úřad – rekonstrukce zdroje tepla a úpravy v topném systému, rekonstrukce
sociálek v II. NP. Dále bude připravována rekonstrukce silové elektriky v budově –
projekt.
Komunikace, inženýrské sítě – i nadále budeme pokračovat v opravách místních komunikací a dobudovávání inženýrských sítí. V lokalitě nad Horkami (od vodojemu ke
skále) se bude jednat o projekční přípravu. V dalších lokalitách Díly K Lažanům a u Hřiště, kde již projekty máme, se letos předpokládá realizace.
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Sportovní areál ASK – Pokračovat v rekonstrukci obkladů a dlažeb, dokončit renovaci
fotbalového trávníku včetně osvětlení a zahájit rekonstrukci tenisových kurtů.
Technické zázemí – pro skladování materiálu a garážování komunální techniky projekčně připravujeme areál, který bude sousedit s SSO.
Ing. Ivo Pospíšil, starosta obce

Prosinec v základní škole
Prosinec v základní škole
se nesl v duchu příprav
na Vánoce. Tradičně jsme
Advent zahájili Vánoční
výstavou, kde si mohli
návštěvníci prohlédnout
a zakoupit výrobky našich žáků vedených paní
učitelkou Martinou Černou nebo paními vychovatelkami ze školní družiny. Nabídku doplnili
žáci odomácí produkty,
takže bylo z čeho vybírat. Menší děti si mohly
vyrobit vlastní svíčku či
ozdobit perník ve vánoční dílničce.
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Ve čtvrtek 5. 12. navštívil školu i školku Mikuláš se svým nebeským i pekelným doprovodem, aby společně důkladně prověřili všechny hříšníky i polepšené. A protože
jsou na Lipůvce zřejmě samé hodné děti, dostal každý od Mikuláše sladký perník
nebo čokoládu.
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Vánoční besídka základní školy
se konala 19. 12. v sále obecního
úřadu. O pestrý program se svými
básničkami, písničkami, tancem
i scénkami zasloužily děti od první až po deváté třídy pod vedením
třídních učitelek. Celým večerem
provázeli žáci 3. B Mach a Šebestová. Pěvecký sbor, který připravovaly
paní učitelky Jana Sýkorová a Kateřina Králová, naladil obecenstvo na
vánoční notu. Velký zájem o tuto
akci potvrdil plný sál rodičů, příbuzných i veřejnosti. Za ozvučení děkujeme panu Romanu Škarohlídovi
a Michalu Lachovi.
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Zápis č. 14/2019
ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Lipůvka ze dne 26. 11. 2019
Místo jednání:
Začátek jednání:
Konec jednání:

zasedací místnost Obecního úřadu v Lipůvce
18.00 hodin
20.25 hodin

Přítomni:	Ing. Ivo Pospíšil, Jiří Hloušek, Radovan Hodaň, Mgr. Libor Hoppe, Libuše Janků,
Rostislav Kořínek, Vlastimil Sehnal – příchod 18.18, Jan Svánovský, Robert Tesař,
PharmDr. Dagmar Vintrlíková
Omluveni:
Veřejnost:

Ing. Pavel Simon Ph.D.
Erik Homolka, Richard Nikel

Program jednání:
1. Ustanovení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Informace starosty obce
4. Jmenování členů do školské rady
5.	Obecně závazná vyhláška obce Lipůvka č. 1/2019 o místním poplatku ze psů a č. 2/2019 o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství
6. Kupní smlouva na pozemek p. č. 155/14 o výměře 45 m2
7. Směna pozemku p.č 976/138 o výměře cca 50 m2
8. Smlouva o právu provést stavbu kanalizační přípojky k č. p. 202
9.	Smlouva o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce a.s. na p. č. 820/1, „Lipůvka – úprava DS,
Petrošová“
10. Smlouva o dílo s Lesy města Brna, a.s. – zimní údržba komunikací
11.	Smlouva o účasti obce Lipůvka na financování díla „Lipůvka, rozšíření vodovodu a kanalizace Pod
bytovkou a rozšíření vodovodu Pod Habřím“
12. Dodatek ke smlouvě o dílo – Komunikace Pod Horkami
13. Žádost o pronájem pozemku p. č. 298/1 o výměře 84 m2
14. Návrt rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2020 – MŠ a ZŠ Lipůvka
15. Rozpočtové opatření č. 7/2019
16. Žádost o vyjádření ke stavebním úpravám RD č. p. 94
17.	Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci – Rekonstrukce, přístavba a nástavba RD na p. č. 1020/75
a 1020/74
18.	Žádost o vydání stanoviska ke společnému oznámení záměru „novostavba RD Homolka, Lipůvka“ na
p. č. 841/8 a 838
19. Žádost o vyjádření – novostavba bytového domu na p. č. 284, 298/1
20. Kontrola faktur
21. Diskuze
Na návrh starosty byl program doplněn:
22. Příloha č. 2 ke smlouvě 28/17 o odstraňování a separaci odpadů na rok 2020
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 Jana Svánovského, PharmDr. Dagmar Vintrlíkovou
Hlasování: 9 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: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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Ad3) Informace starosty
– Obchvat Lipůvka na Tišnov II/379 – jednáno s hejtmanem jihomoravského kraje, v příštím roce
bude zadána studie proveditelnosti
– Kontrola matriky
– Kontrola BOZP
– Odpady Lipůvka – dodány objednané nádoby na tříděné odpady
– Plechová garáž vedle ekodvoru na obecní techniku
– KORDIS JmK – umístění informačních panelů odjezdů autobusů
– KORDIS JmK – financování nadstandardních spojů pro rok 2020
– Cyklostezka Kuřim – Lipůvka, doplňování žádosti o proplacení dotací, proplacení úvěru
– Žádost firmy Bomavet s.r.o. na předání dokončené stavby komunikace a VO v lokalitě Nad
Cihelnou
– Studie výstavby domu pro seniory, ordinace, zázemí pečovatelské služby
– Objekt SDH – oprava klempířských výrobků mezi garáží a zbrojnicí.
Zastupitelstvo obce schválilo cenovou nabídku firmy ASA s.r.o. na opravu klempířských výrobků na
objektu hasičské zbrojnice ze dne 18. 11. 2019
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
– ASK Lipůvka – rekonstrukce sociálního zařízení a ohřevu teplé vody
Zastupitelstvo obce schválilo cenovou nabídku na dodávku obkladů, dlažeb a zařizovacích předmětů od
firmy ProCeram ze dne 8. 11. 2019
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
– Rekonstrukce veřejného osvětlení – obec podala žádost v programu EFEKT, v rámci přípravy je
nutno řešit PD pro umístění nových rozvodů a světel v několika lokalitách na území obce
Zastupitelstvo obce schválilo cenovou nabídku na vypracování projektové dokumentace k územnímu
řízení pro veřejné osvětlení od firmy ADITIS s.r.o. ze dne 25. 10. 2019
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
– CBS Nakladatelství s.r.o. – Kniha region Blanensko, zapojení leteckého snímkování z roku 2018,
komentář v knize o obci Lipůvka
Zastupitelstvo obce schválilo cenovou nabídku na zapojení se do produktu Kniha region Blanensko
z nebe ze dne 26. 11. 2019
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Ad4) jmenování členů školské rady
Zastupitelstvo obce navrhlo starostovi obce, aby jmenoval do školské rady tyto členy, jako zástupce
zřizovatele
PharmDr. Dagmar Vintrlíková, Jan Svánovský
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad5) Obecně závazná vyhláška obce Lipůvka
Usnesení č. 1/14/2019 Zastupitelstvo obce schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Lipůvka č.1/2019
o místním poplatku ze psů v částce 200,- Kč za psa a za druhého psa stejná částka 200,- Kč
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č. 2/14/2019 Zastupitelstvo obce schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Lipůvka č.2/2019
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad6) kupní smlouva na pozemek p. č. 155/14 o výměře 45 m2
Usnesení č. 3/14/2019 Zastupitelstvo obce schválilo kupní smlouvu na pozemek p. č. 155/14 o výměře
45 m2 s Ondřejem Závodníkem za cenu 47.250,-Kč + náklady za znalecký posudek. Náklady na vklad do
KN hradí kupující. Ke stanovení ceny obvyklé byl vypracován znalecký posudek.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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Ad7) směna pozemku p. č. 976/138 o výměře cca 50 m2
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr obce směnit pozemek, část p. č. 976/138 za části pozemku p. č. 984/47,
984/48 a 984/49 o výměře cca 50 m2. K vyhotovení kupní smlouvy je nutno zajistit souhlas stavebního úřadu
s dělením pozemků a vyhotovení geometrických plánů, což zajistí oba směnitelé u svých pozemků na
vlastní náklady. Návrh na vklad do KN bude hradit žadatelka.
Usnesení č. 4/14/2019 Zastupitelstvo obce schválilo uzavření směnné smlouvy s Pavlínou Hodaňovou
na směnu části pozemků p. č. 976/138 za 984/47, 984/48 a 984/49 o stejné výměře bez doplatku ceny,
neboť hodnota směňovaných pozemků je stejná. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem
směnné smlouvy ihned po vyhotovení geometrických plánů.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Ad8) smlouva o právu provést stavbu – Kanalizační přípojka Lipůvka, č. p. 202
Usnesení č. 5/14/2019 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o právu provést stavbu Kanalizační
přípojky Lipůvka, č. p. 202 na pozemku p. č. 484/2.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad9) smlouva o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 6/14/2019 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku
p. č. 820/1 s E.ON Distribuce, a.s., „Lipůvka – úprava DS, Petrošová“
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad10) smlouva o dílo s Lesy města Brna, a.s.
Usnesení č. 7/14/2019 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o dílo s Lesy města Brna, a.s. na zimní
údržbu komunikací
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad11) smlouva o účasti Obce Lipůvka na financování díla
Usnesení č. 8/14/2019 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu se Svazkem vodovodů a kanalizací o účasti
Obce Lipůvka na financování díla „Lipůvka, rozšíření vodovodu a kanalizace Pod bytovkou a rozšíření
vodovodu Pod Habřím“
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad12) dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo Komunikace k RD
Usnesení č. 9/14/2019 Zastupitelstvo obce schválilo dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo s MTc-stav, s.r.o.
Komunikace k RD Pod Horkami.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č. 10/14/2019 Zastupitelstvo obce schválilo dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s MTc-stav, s.r.o.
Sanace svahu komunikace Pod Horkami.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad13) žádost o pronájem části pozemku p. č. 298/1 o výměře 84 m2
pronájem svodnice přívalových vod. Do vyřešení záměru výstavby bytového domu a zajištění přístupu
a údržby svodnice nebude obec zatím řešit žádný nájemní vztah.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad14) návrh rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2020 a střednědobých výhledů na roky 2021–
2022 – MŠ a ZŠ Lipůvka
Zastupitelstvo projednalo návrhy rozpočtů příspěvkových organizací ZŠ a MŠ Obce Lipůvka. Návrh
rozpočtu bude upraven pro ZŠ na částku 2.370.000,- Kč. Ke každé položce rozpočtu podají ředitelky subjektů
komentář na pracovním jednání zastupitelstva. Návrhy budou zveřejněny na úřední desce
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Ad15) rozpočtové opatření č. 7/2019
Usnesení č. 10/14/2019 Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 7/2019 – příloha č. 1.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad16) žádost o vyjádření ke stavebním úpravám č. p. 94
Zastupitelstvo obce nemá k uvedenému záměru námitek.
Ad17) žádost o vyjádření k projektové dokumentaci – Rekonstrukce, přístavba a nástavba RD na
p. č. 1020/75 a 1020/74
Zastupitelstvo obce nemá k uvedenému záměru námitek.
Ad18) žádost o vydání stanoviska ke společnému oznámení záměru „ Novostavba RD Homolka,
Lipůvka“ na p. č. 841/8 a 838
Zastupitelstvo obce nemá k uvedenému záměru námitek.
Ad19) žádost o vyjádření – novostavba BD, zpevněné plochy, sjezd, přípojka jednotné kanalizace,
domovní přípojky vody, plynu, dešťové kanalizace, akumulační nádrž, oplocení
Z důvodu špatné dopravní obslužnosti bude projektant vyzván k doložení a vysvětlení situace.
Ad20) kontrola faktur
Paní Libuše Janků seznámila zastupitelstvo obce s proplacenými fakturami č. 361–417
Ad22) příloha č. 2 ke smlouvě č. 28/17 o odstraňování a separaci komunálního odpadu v obci
Lipůvka pro rok 2020 s KTS Ekologie s.r.o.
Usnesení č. 11/14/2019 Zastupitelstvo obce schválilo přílohu č. 2 ke smlouvě č. 28/17 s KTS Ekologie s.r.o.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad21) Diskuse
– Kostel sv. Kliment – návrh záměru výsadby zeleně, osazení laviček a kamenného oltáře,
možnost financování z dotací
– Kamerový systém v obci – z důvodu zvýšení bezpečnosti byl vznesen požadavek na řešení
kamerového systému v obci, byla zpracována studie možného řešení, po prostudování bude
dále projednán požadovaný rozsah

Zpravodaj obce Lipůvka, periodický tisk územního samosprávného celku,
vydavatel: Obecní úřad Lipůvka, IČ 00280569, adresa redakce: Lipůvka 146, www.lipuvka.eu
Odpovědný: místostarosta obce Ing. Pavel Simon, Ph.D., registrováno: MK CR E 11384
Publikačně připravil a vytiskl: REPROPRESS Brno, tel. 541 589 401
Náklad: 580 ks, Distribuce: zdarma, Vydáno dne: 7. 1. 2020
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