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Vážení spoluobčané,
Milí spoluobčané,

bilním rozhlasem (SMS nebo aplikací).
Snažíme se vás chránit a pomáháme, jak
to jen jde. Máme k tomu silný tým a budeme v tom pokračovat!

Zpravodaj se k vám dostává v době,
kdy uplynul více jak měsíc od chvíle, kdy
se v ČR objevily první případy nemoci
COVID-19 a kdy krátce na to, byla vyhlášena mimořádná situace. Koronavirus se
rychle rozšiřoval, ale naštěstí k nám do
obce zatím nedorazil. Pravidelně jsme
Vás informovali o vývoji situace a o vyhlášených nařízeních a omezeních. Děkuji
Vám všem za zodpovědné chování a dodržování stanovených opatření. Nikomu
jistě není příjemné chodit s rouškou na
obličeji, ale je to nezbytné pro ochranu
Vás a Vašeho okolí.

Považuji za důležité vám sdělit, že
obecní úřad na základě vydaných vládních nařízení omezil svůj provoz na elektronický styk, ale od 20. dubna již bude
zase fungovat naplno, v rámci běžných
úředních hodin. I nadále budeme preferovat elektronickou verzi. Ty záležitosti,
které vyžadují vaši osobní návštěvu na
obecním úřadě, domlouvejte (objednávejte) prosím nejlépe telefonicky.
Milí občané, disciplína a trpělivost
budou i nadále nezbytností. Je zřejmé,
že boj, proti kterému zatím stále hledáme účinné zbraně, se nebude počítat na
dny ani týdny. Proto je zapotřebí, abychom byli maximálně ukáznění a k sobě
navzájem ohleduplní. Vláda nyní již pomalu zvolňuje nařízená opatření. Předložila i předpokládaný harmonogram
uvolňování podnikatelských a dalších
činností (to v případě, že nedojde ke
zhoršení epidemiologické situace).

Můj velký dík patří všem, kteří se
zapojili do šití roušek, a že Vás bylo, je
a určitě ještě i bude. Díky Vaší pomoci se nám podařilo vybavit nejen naše
občany (roušky jsou stále k vyzvednutí
v lékárně na návsi), ale dodali jsme roušky i do nemocnice na Žlutém kopci, do
Vojenské nemocnice, do domova pro
seniory a dalších zařízení, kde tyto prostředky nebyly a nutně je potřebovali.
Přihlásila se nám i řada dobrovolníků.
Jejich pomoc je využívána ve prospěch
těch, kteří ji potřebují. Nakupujeme potraviny a věci denní potřeby, donášíme
léky,….. Vše je velmi důležité, to vše nás
posiluje v boji proti neviditelnému nepříteli. Je potěšitelné vědět, že si všichni
pomáháme. Díky moc!

Věřme, že se náš život zase vrátí do
normálních kolejí. Že odložíme roušky
a zase uvidíme úsměvy na tvářích, že se
budeme moci svobodně potkávat.
Udržujme si dobrou náladu a neztrácejme naději.
Přeji vám do dalších dní hodně sil, víry
a optimismu.

Chtěl bych vás ubezpečit, že v naší
obci dobře fungují orgány krizového řízení – krizový štáb a obecní úřad. O vývoji situace neustále informujeme na webu
obce, veřejným rozhlasem a hlavně mo-

Ing. Ivo Pospíšil,
starosta obce Lipůvka
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VŠEOBECNÉ INFORMACE
Všude kolem nás slýcháváme mnoho informací, které se týkají šíření nákazy koronavirem. Krizových opatření je tolik, že může být složité zorientovat se v tom, co se vlastně smí, a které věci jsou zakázané. O to důležitější je v krizové situaci čerpat informace
z ověřených zdrojů! Nezatěžujte svoji mysl nepodloženými fámami, které se ať omylem
či záměrně vyskytují ve všech druzích komunikace. Doporučuji vám proto neděsit se
toho, co slyšela kolegyně v práci nebo jedna paní povídala, a neomdlévat z každého
příspěvku, který na nás vyskočil na sociálních sítích. Zaměřte se na čerpání informací
z důvěryhodných zdrojů, jejichž obsah je prověřen.
Pokud potřebujete informaci, jestli ten nebo onen, který se vrátil z cizích zemí nebo podobně, by měl být v karanténě (dle vašeho názoru), ověřte si to na telefonních linkách
Krajské hygienické stanice. Obecní úřad těmito informacemi nedisponuje.

WEBOVÉ STRÁNKY
Ministerstvo zdravotnictví zřídilo stránky, kde najdete aktuální informace o vývoji
nákazy v České republice. Kromě statistických informací zde naleznete odpovědi na
nejčastější otázky, zmapování vývoje událostí v čase a můžete se zde poradit s virtuální zdravotní sestrou. Případně využijte telefonní link, kde Vám zodpoví vámi požadované informace
• Ministerstvo zdravotnictví:
www.koronavirus.mzcr.cz
• Jihomoravský kraj
www.koronavirus.jmk.cz
• Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje
www.khsbrno.cz
• Obec Lipůvka
www.lipuvka.eu

TELEFONNÍ LINKY
Vedle internetové komunikace můžete pro získání rady či informace využít i telefonní linky,
které jsou zřizovány různými subjekty. Je však třeba rozlišit za jakým účelem je linka zřízena a dle toho zvolit tu správnou.
• Základní informace týkající
se koronaviru

1212 (linka Ministerstva zdravotnictví)

•P
 otřebujete poradit v souvislosti
s koronavirem

724 810 106, 725 191 367, 725 191 370
(linky SZÚ ČR)

• Máte příznaky koronaviru

 73 768 994
7
(linka Krajské hygienické stanice JmK)

• Pokud potřebujete psychologickou pomoc
či poradit, jak zvládnout samotu či stres

973 255 140, 973 255 141, 973 255 142
(Vojenské linky psychologické pomoci)

• Linka pro lipůvské seniory

731 173 800 (linka starosty obce)

3

• Další důležité telefonní linky:
– Speciální infolinka Jihomoravského kraje
– Linka seniorů
– Senior Point a Společně
– Život 90

800 129 921
800 200 007
840 111 122
800 157 157

INFORMACE PRO LIPŮVSKÉ SENIORY
Vážení senioři, potřebujete pomoci a nemáte se na koho obrátit?
OBRAŤTE SE O POMOC – Starší lidé patří mezi nejvíce ohrožené skupiny vzhledem k důsledkům možné nákazy. Senioři by nyní měli zůstat doma a vycházet zcela výjimečně.
Starší osoby by měly poprosit o pomoc rodinu, sousedy či známé. Vy, kteří se nemáte na
koho obrátit s žádostí o pomoc, zavolejte starostovi na tel. 731 173 800. Volat můžete,
pokud Vám nemá kdo nakoupit potraviny či vyzvednout léky, ale i v případě jiných potíží,
se kterými si nevíte rady.
NECHTE SI POSLAT RECEPT – e-Recepty mohou lékaři posílat e-mailem nebo na telefon,
není třeba zbytečně chodit do ordinací. Na základě takto poslaného e-Receptu vám lékárně vydají předepsané léky.
POKUD OPRAVDU MUSÍTE VEN – pokud jste osoba starší 65 let a přes doporučení zůstat
doma se chcete vydat na nákup potravin nebo drogerie do velkých obchodů v Kuřimi,
Blansku, využijte pro to dobu od 8.00 do 10.00 hodin dopoledne, která je vyhrazena pouze
pro seniory, ZTP a ZTP/P s doprovodem.
Nevycházejte bez roušky či pokrývek úst a nosu!!!
CO KDYŽ CHYBÍ ROUŠKY? – Pokud nemůžete sehnat roušku, zkuste si vyrobit provizorní roušku z bavlněné tkaniny nebo šátku. Případně si ji můžete vyzvednout v lipůvské
lékárně, kde jsou zdarma k dispozici ušité od našich dobrovolnic. Látkové i provizorní
roušky vždy po použití vyvařte!

NOSTE ROUŠKY – NESTYĎTE SE
MOJE ROUŠKA CHRÁNÍ TEBE A TVOJE ROUŠKA CHRÁNÍ MĚ!
Noste ji všude! Společně to zvládneme.
Váš starosta, Ing. Ivo Pospíšil
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INFORMACE Z OBCE
• Mobilní rozhlas
Velmi se nám osvědčila mobilní aplikace Mobilní Rozhlas (www.mobilnirozhlas.cz,
www.zlepsemecesko.cz nebo přímo z Obchod Play aplikace Zlepšeme Česko), díky
které jsme schopni informovat zaregistrované občany operativně a hlavně okamžitě.
Rádi bychom Vás požádali o to, abyste se i Vy, kteří zatím tuto aplikaci nepoužíváte,
zaregistrovali a zejména si ji stáhli do vašich mobilních telefonů. Každou zaslanou
zprávu hradíme a ty, které posíláme skrze data do vašich telefonů, jsou pro nás výrazně lacinější než zasílané SMS.
• Přechod na DVB T2 – pozastaveno
České Radiokomunikace oznámily, že se pozastavuje plánované vypínání DVB-T vysílání a přelaďování přechodové sítě na finální kmitočty. Zrušil se tedy termín 31. 3. 2020
který platil pro vysílače, které můžete naladit v Lipůvce. Zatím nám není znám nový
termín. Bude uveřejněn na www.cra.cz
• Čarodějnice, Polívkobraní
Dle našich současných znalostí se zdá, že nebude možné obě akce provést v původních termínech. Pro akce nebudeme hledat náhradní termíny.

Co se v obci událo
Život v obci se velmi zpomalil, ten společenský a občanský zmizel úplně. Všechny připravované akce byly pro letošní jaro zrušeny nebo odloženy na pozdější dobu. Z důvodu rychlých změn ve vládních opatřeních jsme se rozhodli zrušit dubnový zpravodaj,
abychom v něm neuvedli informace, které by se mezi zpracováním podkladů a vlastním roznosem do vašich schránek, staly zavádějící, zastaralé, či nepravdivé. Děkujeme
Vám, že nastalou situaci respektujete a chováte se odpovědně.
• Obecní smuteční obřad
Dne 4. 3. 2020 zemřel po dlouhé vážné nemoci pan Jiří Kulíšek ve věku 65 let. Možnost
rozloučit se s ním jsme měli na obřadu v Blansku, který byl uspořádán na náklady obce.
(Jeho jediná příbuzná je ve výkonu trestu)
• Sběr šrotu – odloženo
S ohledem na současnou situaci byl sběr železného šrotu, pořádaný SDH Lipůvka byl
v původním dubnovém termínu zrušen. O novém termínu, který bude nejdříve po
ukončení stavu nouze, vás budeme informovat.
• Zápis do 1. třídy ZŠ Lipůvka
Dle nařízení ministerstva proběhl zápis do první třídy bez účasti dětí. Jistě je to velmi
mrzelo. O tom, jak funguje naše škola a jak proběhl samotný zápis, najdete zprávu dále
ve zpravodaji.
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• Jednání Zastupitelstva obce
Po uvolnění pravidel, které umožnilo prezenční zasedání zastupitelstev, jsme se sešli
ve čtvrtek 16. 4. ne v zasedací místnosti, ale v sále obecního úřadu. Jak je patrné
z přiložené fotografie, museli jsme na sebe zvýšit hlas, přestože k hlasité diskuzi jinak
nebyl důvod.
S přáním lepších zítřků
místostarosta Pavel Simon

Výuka v čase koronaviru
Po uzavření škol ze dne na den musel náš pedagogický sbor rychle zareagovat a přejít na distanční výuku. Základem našeho komunikačního systému je školní web, kam
vyučující vkládají úkoly, a e-mail, kam žáci posílají splněné úkoly, případně dostávají
podrobnější informace. Většina pedagogů využívá ke komunikaci další komunikační prostředky jako je telefon, Messenger, Skype, Facebook, Instagram, WhatsApp,
Viber. V hojné míře využíváme výukových webů, videí a vysílání výukových pořadů
v České televizi. Každý z vyučujících si zavedl určitý systém, který postupně vylaďoval. Myslím, že v současné době je většině žáků (v nižších ročnících také rodičům) už
jasné, co se po nich chce a distanční výuka probíhá bez potíží.
Zajisté již víte ze sdělovacích prostředků, že základní školy se mohou pro žáky I. stupně otevřít za jistých podmínek 25. 5. 2020. Pro žáky II. stupně mohou být organizovány pouze schůzky na úrovni třídnických hodin. Školní družiny zůstanou zavřené do
konce školního roku. Podrobnější a aktuální informace se dozvíte na školním webu
www.zslipuvka.cz.
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Zápis do I. třídy
Dne 6. 4. 2020 se konal v naší škole
zápis k základnímu vzdělávání pro
děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8.
2020 a děti s odkladem z předešlého
roku. Zápis to byl vzhledem k mimořádné situaci netradiční, bez dětí.
Z rozhodnutí MŠMT proběhla jen formální část zápisu, což znamená, že
zákonní zástupci přinesli potřebnou
dokumentaci. Nekonala se motivační část zápisu, při níž mají děti možnost pochlubit se svými znalostmi
a dovednostmi. Některé děti poslaly
alespoň obrázky. Z rozhodnutí ředitelky školy bylo přijato do 1. ročníku
30 dětí, 7 dětí požádalo prostřednictvím svých zákonných zástupců o odklad. Ačkoliv by při počtu 30 přijatých
žáků mohla být otevřena jedna třída,
rozhodla jsem se otevřít v zájmu dětí dvě I. třídy. Na červen plánujeme setkání
s budoucími prvňáčky a jejich rodiči.
Ředitelka ZŠ Mgr. Marcela Antonovičová
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Sběrný dvůr v systému nakládání s odpadem
Odpadové hospodářství je dnes plánovaný proces, který je zaměřen zejména na snižování celkového množství odpadů a jeho jednotlivých složek a zároveň na zvýšení
podílu znovu využití již vzniklých odpadů. Jako každodenní činnost se pro většinu
obyvatel ČR stala skutečnost, že odpady z domácností více nebo méně třídí.
V ČR je podle zákona o odpadech systém nakládání s odpady definován jako jejich
shromažďování, sběr, výkup, přeprava, doprava, skladování, úprava, využití a odstranění. V poslední době se velice často skloňuje pojem separovaný sběr, kterým
lze získat čistější odpady pro jejich následné, zejména materiálové, využití. Separovaný sběr lze provozovat na volně přístupných místech, která jsou veřejnosti všeobecně známa. Separovaný sběr lze provozovat i v systému tzv. sběrných (recyklačních) dvorů.
Separovaný sběr zavedla a provozuje i naše obec a vynakládá na to nemalé finanční
prostředky. V poslední době, ale náklady na separaci, odvoz a likvidaci odpadů ze
sběrného střediska neúměrně narostly.
Evidenci osob ukládající odpady na SSO Lipůvka byly dosud vedena převážně v písemné podobě. Nyní ale zavádíme elektronický systém, který bude součástí systému
MESOH, kterým se evidují jednotlivé tříděné komodity (barevné popelnice a kontejnery). Od 1. května 2020 bude již vstup a uložení odpadu na SSO Lipůvka možný pouze s čárovým kódem, který je ve spodním pravém rohu karty s vytištěnými
čárovými kódy. Čárový kód lze nechat vytisknout na obecním úřadě i samostatně.
Nejlepší je, vytvořit si samostatnou kartičku s nalepeným čárovým kódem.

Od 1. 5. 2020 nebude možno bez
„čárového kódu“
ukládat odpad na SSO Lipůvka.
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Příklad čárového kódu
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Zápis č. 16/2020
z 16. zasedání Zastupitelstva obce Lipůvka ze dne 4. 2. 2020
Místo jednání:
Začátek jednání:
Konec jednání:

zasedací místnost Obecního úřadu v Lipůvce
18.00 hodin
19.55 hodin

Přítomni:	Ing. Ivo Pospíšil, Jiří Hloušek, Radovan Hodaň, Mgr. Libor Hoppe, Libuše Janků,
Rostislav Kořínek, Vlastimil Sehnal (příchod 18.20), Jan Svánovský, Robert Tesař,
PharmDr. Dagmar Vintrlíková,
Omluveni:

Ing. Pavel Simon Ph.D.,

Veřejnost:

–

Program jednání:
1. Ustanovení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Informace starosty obce
4. Úprava rozpočtového provizoria Obce Lipůvka na rok 2020
5. Bomavet, s.r.o. – návrh kupní smlouvy na veřejné osvětlení
6.	Bomavet, s.r.o. – žádost o vyjádření k projektu „ Inženýrské sítě a komunikace pro výstavbu RD, Lipůvka
Nad Cihelnou“
7. Bomavet, s.r.o. – žádost o vyjádření k umístění zpomalovacího pruhu
8. RuBl s.r.o. – žádost o umožnění odběru EE z veřejného osvětlení
9. ZŠ Lipůvka – žádost příspěvek na Jarní dílničku
10. ZŠ Lipůvka – žádost o příspěvek na Florbalový turnaj
11.	ELQA s.r.o. – žádost o vyjádření k územnímu souhlasu a realizaci stavby Lipůvka, úprava DS, VO TOPPROJEKT
12. Kontrola faktur
13. Diskuze
Na návrh starosty byl program doplněn:
14. Žádost o vyjádření k projektu a sjezdu na akci – Přístřešek – parkovací stání Lipůvka, p.č. 864/3
15. Žádost o odstranění kůlny na p.č. 606/3
16.	Žádost o vydání povolení k vjezdu na obecní komunikaci nákladních aut o hmotnosti nad 6 t k p.č.
185/1
17. ASK Sportovní areál – Podpora vybudování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku
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 a Rostislava Kořínka.
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
Ad3) Informace starosty
		 – Dne 25. 10. 2019 byl vyvěšen záměr obce odprodat část pozemku p.č. 1126/68 o výměře cca 9 m2
k umístění kioskové trafostanice UF 2536. Dle sdělení projektanta dojde s největší pravděpodobností
k posunu umístění trafostanice a zmenšení odprodávané plochy na 3,6 m2. Zastupitelstvo obce nemá
k tomuto záměru připomínek. Nový záměr odprodeje bude eventuelně vyvěšen po definitivním
umístění trafostanice a přesné specifikaci části pozemku p.č. 1126/68 určené k odprodeji
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		 – Firma Vegacom a.s. provádí pokládku optického kabelu mezi vysílačem nad Příhonem a telefonní
ústřednou (bývalá pošta). Pokládka kabelu probíhá v polní trati v zimních měsících. Pokládka
v intravilánu obce (chodníky a komunikace) bude probíhat od dubna dle požadavků Obce, SUS
a Policie.
		 – Byl předložen soupis prací provedených na lesním majetku, vytěžené dřevo za rok 2019
		 – dotace na vytěženou kůrovcovou dřevní hmotu a obnovení zalesnění – podklady OLH pan Karel
Dufek
		 – bude provedena úprava a zpevnění polní cesty p.č. 238/3 k.ú. Lipůvka
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
		 – dlouhodobě parkující dodávka bez registrační značky na parkovacím stání pro obecní úřad – odeslat
upozornění majiteli, případně zajistit odstranění autovraku
		 – bude zpracován návrh Vyhlášky případně provozní řád týkající se užívání parkovacích stání na
veřejném prostranství a parkovištích
		 – ulice pod Horkami –MěÚ Blansko vydalo Stanovení dopravního značení – jednosměrná komunikace.
Po nabytí právní moci bude požádáno o uvedení do předčasného užívání
		 – byl zpracován znalecký posudek na pozemek – pro záměr odkupu pozemku na rozšíření technického
zázemí u SSO
		 – probíhá výběrové řízení na stavební práce na stavbu bytový dům – objekt č. popis. 53
		 – byl zpracován znalecký posudek na cenu pozemků – pro záměr odkupu pozemku na vybudování
cesty pro pěší a cyklisty od hřbitova k Příhonu podél silnice II/379 na Tišnov
		 – na návrh stárků obec zajistí výrobu a dodávku pletených „pléd“ pro stárky. Plédy budou na hody
zapůjčovány ke krojům.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
		 – opravit zpomalovací retardér na hřbitovní ulici
Ad4) rozpočtové provizorium Obce Lipůvka na rok 2020
Usnesení č. 1/16/2020 Zastupitelstvo obce schválilo doplnění rozpočtového provizoria Obce Lipůvka na
rok 2020
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad5) Bomavet s.r.o. – návrh kupní smlouvy na veřejné osvětlení
Starosta obce vejde s firmou Bomavet do jednání o změně technického řešení VO v lokalitě Nad cihelnou
a způsobu připojení veřejného osvětlení v rámci připravované druhé etapy ke stávajícímu VO na ul.
Svinošické
Ad6) žádost o vyjádření k projektu „Inženýrské sítě a komunikace pro výstavbu RD, Lipůvka
Nad Cihelnou
Zastupitelstvo obce nemá k tomuto záměru připomínek. Starosta projedná na OŽP Blansko nutnost osazení
lapolu.
Ad7) žádost o vyjádření k umístění zpomalovacího prahu na místní komunikaci p.č. 550/1
Obec Lipůvka jako vlastník místní komunikace nemá námitek k umístění dočasného zpomalovacího prahu
dle předloženého nákresu na místní komunikaci p.č. 550/1. K žádosti o umístění je třeba doložit vyjádření
Policie ČR a MěÚ Blansko, odboru dopravy
Ad8) žádost o umožnění odběru EE z veřejného osvětlení
Obec Lipůvka jako vlastník VO souhlasí s napojením dočasné stavby pro reklamu. Napojení bude mít
samostatné měření – podružný elektroměr. Zastupitelstvo obce souhlasí s umístěním (dočasným) reklamy
za podmínek, že osvětlení bude v době od 11°° do 5°° zhasínáno.
Hlasování: 9 pro, 1 proti, 0 se zdržel
Ad9) žádost o příspěvek na Jarní dílničku
Usnesení č. 2/16/2020 Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o poskytnutí finančního daru ZŠ Lipůvka
na Jarní dílničku ve výši 25.000,- Kč
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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Ad10) žádost o příspěvek na florbalový turnaj
Usnesení č. 3/16/2020 Zastupitelstvo obce schválilo proplacení výdajů spojených s florbalovým turnajem
při Školním klubu ZŠ Lipůvka do výše 3500,- Kč.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad11) žádost o vyjádření k územnímu souhlasu a realizaci stavby Lipůvka – úprava DS, VO
TOP – PROJEKT Obecní zastupitelstvo nemá námitek. Přilehlý chodník a komunikace bude
udržována v čistotě, případné poškození bude vše uvedeno do původního stavu.
Ad12) kontrola faktur
Paní Libuše Janků seznámila zastupitelstvo obce s proplacenými fakturami č. 455 – 494/2019 a č. 1 – 32/2020
Ad14) žádost o vyjádření k projektu a sjezdu na akci – Přístřešek – parkovací stání Lipůvka,
p.č. 864/3.
Zastupitelstvo obce Lipůvka nemá námitek k uvedenému záměru a zřízení sjezdu na veřejně přístupnou
účelovou komunikaci na p.č. 547/1.
Ad15) žádost o odstranění kůlny na p.č. 606/3
Z důvodu vydaného stavebního povolení na výstavbu RD na pozemku p.č 612 a 613 k.ú. Lipůvka, požádal
stavebník o odstranění přístřešku na dřevo umístěné před navrženou novostavbou na pozemku p.č. 606/3,
který brání přístupu na staveniště a následně bude bránit přístupu k vybudované nemovitosti.
Usnesení č.4/16/2020 Zastupitelstvo obce schválilo ukončení smlouvy o nájmu pozemku – části p.č.
606/3 o výměře 7 m2 ze dne 20. 9. 2006 mezi Obcí Lipůvka a manž. Kašparcovými k 30. 5. 2020.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Ad16) žádost o povolení vjezdu na veřejně přístupnou účelovou komunikaci na p.č. 155/1 pro
nákladní automobily s celkovou hmotností nad 6 t vedoucí k pozemku p.č. 185/1
Zastupitelstvo souhlasí s vydáním vyjímky – povolení vjezdu automobilů s celkovou hmotností do
12 t během výstavby novostavby na pozemku p. č. 185/1 k.ú. Lipůvka. Pojízdný chodník bude před
zahájením prací pasportován a v případě poničení komunikace i inženýrských sítí, zajistí stavebník opravu
– uvedení do původního stavu na vlastní náklady. Pro ochranu povrchu komunikace a inženýrských sítí
nacházejících se pod povrchem komunikace bude v průběhu probíhajících stavebních prací provedeno
dočasné zpevnění (např.pojezdovými fošnami).
Hlasování: 9 pro, 1 proti, 0 se zdržel
Ad17) ASK Sportovní areál – Podpora vybudování a obnovy míst aktivního a pasivního
odpočinku
Opravy dlažeb a obkladů na sociálním zařízení areálu SA probíhají.
Dále se v letošním roce připravuje rekonstrukce tenisových kurtů a fotbalového hřiště. Tenisové kurty –
renovace povrchu a dále vybudování osvětlení jak tenisových kurtů tak fotbalového hřiště.
Obec připraví a podá žádost o dotace v programu „Podpora vybudování a obnovy míst aktivního a pasivního
odpočinku“. Na základě cenové nabídky na přípravu , podání a administraci dotací, bude oslovena firma
Regionální rozvojová agentura.
Usnesení č.5/16/2020 Zastupitelstvo obce souhlasí se zpracováním žádosti včetně povinných příloh
a podání žádosti o dotace v rámci dotačního programu MMR – Podpora vybudování a obnovy míst
aktivního a pasivního odpočinku
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad13) Diskuze
		 – Kontrola stromů u školky a v parku – zajistit dendrologický průzkum
		 – Kamerový systém na veřejných prostranstvích a přístupových cestách, byla zpracována studie,
která bude předložena zastupitelům. O pořízení kamerového monitorovacího systému v obci bude
jednáno na dalším zastupitelstvu
		 – Obec ples se bude konat v pátek 7. 2. 2020 – příprava, výzdoba, tombola, ….
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Zápis č. 17/2020
ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Lipůvka ze dne 25. 2. 2020
Místo jednání:
Začátek jednání:
Konec jednání:

zasedací místnost Obecního úřadu v Lipůvce
18.00 hodin
19.35 hodin

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

–

Veřejnost:

Mgr. Richard Nikel, Ing. E. Homolka

Program jednání:
1. Ustanovení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Informace starosty obce
4. SMS-služby s.r.o. – návrh rámcové smlouvy o jednoduchém vypořádání autorských práv
5. MŠ Lipůvka – žádost o čerpání rezervního fondu
6.	Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na p.č.
826 a 827
7. Vyjádření ke změně územního rozhodnutí RD17 na p.č. 841/8 a 838
8. Vyjádření k bourání RD č.p. 55
9. Kontrola faktur
10. Diskuze
Na návrh starosty byl program doplněn:
11. Napojení na vodovodní a kanalizační řad
12. Dotace na výstavbu bytů
13.	Bomavet, s.r.o. – žádost o vyjádření k projektu DÚR SO 02 VODOVOD pro „Inženýrské sítě a komunikace
pro výstavbu RD, Lipůvka Nad Cihelnou“
14. E.ON Distribuce – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na p.č. 826
15. DATmoLUX a.s. – nabídka na pasportizaci VO
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 Radovan Hodaň, PharmDr. Dagmar Vintrlíková
Hlasování: 11 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: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad3) Informace starosty
		 – Pošta PARTNER Lipůvka – z důvodu zajištění chodu pošty obec připravuje pracovní pozici na
½ úvazku, aby byla zajištěna zastupitelnost, kterou je povinna obec zajistit na základě smlouvy
s Českou poštou. Bude vyvěšen inzerát na pozici poštovní úřednice.
		 – krádeže, pokusy o vloupání – bylo jednáno s Policie ČR a OP Security, aby prováděly pochůzky
a kontroly obce v denních i nočních hodinách. Obec na základě kamerového měření z roku 2019
osloví firmy na zpracování nabídky na zavedení kamerového systému v obci
		 – podána elektronická žádost o dotaci na JMK na vytěžené kůrovcové dřevo r. 2017 a 2018
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		 – ASK – dokončeny obklady, dílo předáno, nyní budou probíhat dokončovací práce (malování, nátěry
konstrukcí)
		 – pamětní deska – na domu pana Josefa Fikese, byl osloven kameník na výrobu pamětní desky
		 – bylo vydáno společné stavební povolení na výstavu kanalizačního řadu od hřiště. Bude jednáno se
Svazkem vodovodů a kanalizací o zahájení přípravy realizace stavby
		 – záměr na rekonstrukci tenisových kurtů a osvětlení fotbalového hřiště a kurtů v rámci dotačního
programu – po projednání se stavebním úřadem záměr podléhá povolovacímu řízení. Bude zadáno
zpracování projektu na rekonstrukci kurtů a na osvětlení – řešení kompletní přípravy, podání žádosti
o dotace na podzim
		 – žádost pana Ing. Pavla Matala – o umístění brány na vstupu na obecní parcelu pozemek p.č. 662/130
k. ú. Lipůvka z bezpečnostních důvodů – budu zajištěn přístup obce, E.ONu, majitelů sousedících
pozemků, osadí na vlastní náklady.
		 – žádost pana Šamana – o pronájem parkoviště pro konání velikonoční poutě „kolotoče“ v termínu od
8. 4. do 13. 4. na obecním parkovišti
Usnesení č. 2/17/2020 Zastupitelstvo obce schválilo uzavření dohody o provedení práce – pro upletení
„pléd“ na kroje
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad4) SMS Služby s.r.o. – návrh rámcové smlouvy o vypořádání autorských práv
Sdružení místních samospráv ČR, z.s. nabídlo vypořádání autorských práv při konání kulturních akcí
s hudební produkcí. Jedná se o možnost paušálně vypořádat všechna autorská práva na veřejných akcích
konaných obcí zakoupením Licence. Licence se navíc vztahuje také na akce pořádané místními spolky.
Smlouva o vypořádání autorských práv může uzavřít pouze obec, která je členem Sdružení místních
samospráv ČR. Obec Lipůvka není členem. Budou prověřeny podmínky možného vstupu.
Ad5) MŠ Lipůvka – žádost o čerpání rezervního fondu
Usnesení č. 2/17/2020 Zastupitelstvo obce schválilo čerpání z rezervního fondu příspěvkové organizace
MŠ Lipůvka do výše 45.000,- na zakoupení notebooku a pevného disku, počítačové techniky
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad6) CETIN a.s. – návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
Společnost CETIN a.s., bude realizovat v rámci řešení předprostoru základní školy překládku kabelové sítě.
Na základě jejího pověření stavbu realizuje společnost Vegacom a.s, která nám předložila návrh smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro CETIN.a.s.
Usnesení č. 3/17/2020 Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy s CETIN a.s. o smlouvě budoucí
o zřízení služebnosti na pozemky p.č. 826 a 827
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad7) žádost o vyjádření ke změně územního rozhodnutí na RD 17 Homolka na p.č. 841/8 a 838
Zastupitelstvo obce nemá k předložené změně připomínek.
Ad8) žádost o vyjádření k bourání č.p. 55
Zastupitelstvo obce nemá připomínek. Během provádění prací budou prováděna opatření proti prašnosti
a zajištěna průjezdnost a obslužnost místní komunikace. Budu respektovány sousední nemovitosti.
Ad9) kontrola faktur
Paní Libuše Janků seznámila zastupitelstvo obce s proplacenými fakturami č. 33 – 59/2020
Ad11) zájem o napojení na vodovodní a kanalizační řad
Vlastníci sousedních parcel místní komunikace p. č. 836, podali žádost o možnost připojení na inženýrské
sítě v rámci plánované výstavby rodinných domů navazujících na nově budovanou komunikaci Pod
Horkama. V daném úseku se nenachází stávající inženýrské sítě ani nebyly připravovány s projektem
místní komunikace. Jejich požadavek bude projednán se Svazkem VaK a provozovatele vodohospodářské
infrastruktury VaS a.s.
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Ad12) dotace na výstavbu bytů
Investiční záměr výstavby bytového domu „Lipůvka č.p.53“ je zahrnut ve Střednědobém výhledu Obce
Lipůvka na roky 2020 – 2021 schváleném na jednání zastupitelstva obce dne 25.6.2019.
Usnesení č. 4/17/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na investiční záměr
výstavby bytového domu „Lipůvka č.p. 53“ z programu Podpora výstavby, obnovy a provozování
komunální infrastruktury MF ČR. Zastupitelstvo tímto usnesením specifikuje okruh žadatelů o obecní
bydlení na občany obce Lipůvka, primárně mladé rodiny, mladé páry, svobodné matky a popřípadě
i občany důchodového věku a schvaluje, že výběr žadatelů bude probíhat na základě výběrových
kritérií stanovených starostou obce pro přidělování bytů v majetku Obce Lipůvka do nájmu občanům
v územním obvodu Obce Lipůvka.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad13) žádost o vyjádření k projektu změny DÚR SO 02 Vodovod pro „Inženýrské sítě
a komunikace pro výstavbu RD, Lipůvka Nad Cihelnou“
Zastupitelstvo obce nemá připomínek.
Ad14) E.ON Distribuce, a.s. – návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení č.5/17/2020 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na pozemku p.č. 826 a E.ON Distribuce a.s.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad15) DATmoLUX a.s. – nabídka na pasportizaci VO
Zastupitelstvo bereme na vědomí nabídku na řešení veřejného osvětlení. Firma bude oslovena na
představení systému na dalším zastupitelstvu.
Ad10) Diskuze
		 – obecní lesy poničené kůrovcem, sazenice mladých stromků – sázení stromků děti ze základní školy,
občané zájemci, dobrovolníci – předjednat s OLH panem Karlem Dufkem
		 – uskladnění techniky z nemovitosti č. 53 – řešit technické zázemí
		 – projekt na základní školu na elektriku
		 – v jarních měsících by měl Svazek vodovodů a kanalizací společně s VaS a.s. dokončit opravu
kanalizace a výstavbu splaškové kanalizace a vodovodu v lokalitě směrem k cyklostezce na Lažany.
Následně obec upraví povrch účelové komunikace
		 – na obecních místních i účelových komunikací dochází ke kolizním situacím při průjezdu automobilů,
které nedodržují dopravní značky a řidiči jsou nesoudní. Obec bude dále pokračovat v přípravě
opatření pro zpomalení pohybu rychle jedoucích automobilů – zóny 30 po obci – zpomalovací
pruhy, …..
		 – opravy místních komunikací – vytipovat nejhorší místa na místních komunikacích. Následně by byla
oslovena firma na provedení pomístních oprav povrchů
		 – zapravení a zpevní obecní cesty na pozemku p.č. 238/3. Bude oslovena firma a zajištěno dokončení
zapravení cesty štěrkodrtí
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Publikačně připravil a vytiskl: REPROPRESS Brno, tel. 541 589 401
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Než vyjdete ven,
nasaďte si také
eRoušku
Aplikace eRouška
pomůže hygienikům
s včasným kontaktováním
těch, kteří se mohli setkat
s nakaženými koronavirem

www.eRouska.cz
Stáhněte aplikaci a začněte ihned
pomáhat v boji proti COVID-19.
Pod záštitou Covid a MZČR

