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LIPŮVKA

Vážení spoluobčané,
ci z důvodu pokládky optického kabelu.
Jeho trasa je od vysílače na „Nečkách“
a vede v polní trati ke hřbitovu, kde následně v obecních chodnících pokračuje do telefonní ústředny (bývalá pošta).
Mělo by tak dojít k posílení ústředny a ke
zkvalitnění a zrychlení internetu.

Jaro se nám trochu protáhlo, konečně
trochu zapršelo. Vydatnost posledních
srážek potěšila přírodu a zemědělce.
Vláha se mírně zlepšila, ale dá se mluvit
pouze o nadlepšení svrchního horizontu.
Deficit podzemních vod stále trvá a běžné srážky ho nezvládají doplňovat. Je na
každém z nás, aby šetřil vodou a zachoval
ji pro další období.

Projekty – Stavby

Mimořádná opatření, která jsme v poslední době prožívali, se pomalu rozvolňují. Počet nakažených Koronavirem
COVID-19 se zmenšuje a život se pomalu
vrací do normálu. Je to vidět i na dopravě, jejíž intenzita den ode dne roste.

BD Lipůvka 53 – v pátek 22. 5. 2020
jsme předáním staveniště konečně zahájili dlouho připravovanou stavbu bytového domu. Stavební práce bude provádět
na základě výběrového řízení firma IMOS
Brno, a.s.. Bohužel při provádění stavby
dojde i k negativnímu ovlivnění nejbližšího okolí (prašnost, hlučnost,…), ale po
dokončení stavby (rok 2021) zde bude
devět zcela nových bytových jednotek
především prolipůvské občany (startovací byty, byty pro seniory). Dle počtu bytů
je součástí stavby i vybudování nezbytných parkovacích míst pro ubytované.
Proto žádám obyvatele v okolí stavby o
shovívavost a pochopení.

Dne 25.5.2020 se otevřela jak mateřská, tak i základní škola a děti v souladu
s nařízením vlády konečně začaly chodit
do školy a školky. Samozřejmě za přísných bezpečnostních a hygienických
podmínek, ale už konečně.

Doprava
Křižovatka I/43 a II/379 (u Formanky)
– světelný přechod zde máme již téměř
rok. Umožňuje chodcům bezpečnější
přecházení. I nadále jsou tato dopravní opatření přechodná. Budou vyhodnocována Policií ČR a ŘSD. Doba trvání
zkušebního období je prodloužena do
konce října 2020. Rádi bychom tato přechodná opatření překlopili na trvalá.
V krátké době budeme jednat s projektanty, aby zpracovali dokumentaci trvalých opatření.

Stavba Komunikace v lokalitě „Pod
Horkami“ je dokončena včetně dopravního značení a bude uvedena do předčasného užívání.
Do finále se blíží projekt, který řeší
úpravu prostoru před základní školou,
který by měl zklidnit dopravu a zvýšit počet parkovacích stání.
Rozvoj sportovního areálu ASK
pokračuje. Renovaci fotbalového trávníku podpoří nový zdroj vody pro závlahy
fotbalového hřiště a tří tenisových kurtů,

Omezení provozu na silnici II/379
směrem na Tišnov bylo v minulém měsí2

který je již v provozu. Hřiště i tenisové
kurty jsou využívány především mládeží,
což je skvělé. V červnu a červenci dojde
k rekonstrukci povrchu tenisových kurtů,
kde bude řešeno řádné odvodnění a obnovení antukového povrchu.

dinné aktivity, ostatní zájmová činnost,
životní prostředí). Chtěli jsme tak vyjádřit, že si vážíme činnosti místních spolků
a chceme je ještě vícepodpořit. Počet
10 podaných žádostí svědčí o tom, že
o tyto akivity je zájem. Rád bych tedy poděkoval zastupitelům, kteří se odsouhlasením rozpočtu k této podpoře přihlásili.

Ve schváleném rozpočtu byly i alokace dotačních titulů obce, a to ve všech
oblastech (sport a tělovýchova, kultura,
volnočasové aktivity mládeže, proro-

Ing. Ivo Pospíšil, starosta obce

Co nás čeká:
12. 6. 2020 Noc kostelů v kostele sv. Cecilie – viz pozvánka na zadní straně

Aktuality:
Oslavy 75 let ukončení II. světové války
Letošní významné 75. výročí konce II. Světové války velmi ovlivnila koronavirováepidemie. Vedení obce usoudilo, že plánované akce, které měly vrcholit odhalením pamětní desky na domě pana Fikese,omezíme na minimum. Nemějte nám tedy za zlé,
vážení spoluobčané, že jsme o odhalení desky dopředu neinformovali a pozvali jsme
na něj jen několik pamětníků a blízkou rodinu. Dále ve zpravodaji se o hrdinském činu
z konce války dozvíte více. Chtěl bych poděkovat všem,kteří se na přípravě této události podíleli.
Pavel Simon, místostarosta
Žáci se vrací do školy
Dne 11. 5. 2020 zahájili docházku do školy žáci IX. třídy, kteří se scházejí 3x týdně k výuce matematiky, českého jazyka a angličtiny. Připravují se tak na přijímací zkoušky,
které absolvují 8. 6. 2020. Žáci I. stupně zahájili pravidelnou docházku 25. 5. 2020.
V 7 skupinách po 14 - 15 žácích se vzdělává 77% žáků I. stupně. Organizace výuky je
celkem náročná z důvodu zachování přísných hygienických pravidel. Zbývající žáci se
nadále učí na dálku.
Marcela Antonovičová, ředitelka ZŠ Lipůvka
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Sběr železného šrotu
Dne 23. 5. 2020 naši hasiči zorganizovali sběr železného šrotu. Ve Svinošicích a u nás nachodili v sobotu
za 6,5 hodiny přes 15,5km a svezli
slušné množství železného šrotu.
Všem, kteří přispěli, děkujeme.
Robert Tesař, starosta SDH Lipůvka
ZŠ Lipůvka hledá novou kuchařku
Základní škola Lipůvka nabízí místo
kuchařky na plný pracovní úvazek
od srpna 2020. Bližší informace na
tel. čísle 607 713 296.
Cimbál pod hvězdami
Organizátoři letošního ročníku Cimbálu pod hvězdami, plánovaného na
12.6., se rozhodli letos toto akci neuskutečnit.
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Blíží se konec splatnosti místních poplatků
Dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění a obecně závazné
vyhlášky obce Lipůvka č. 2/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, užívání a odstraňování komunálních odpadů je poplatek
za odpady (550,- Kč/ fyzická osoba dle č. 2 vyhlášky – základní sazba, která může být
snížena dle zapojení do systému MESOH) a obecně závazné vyhlášky obce Lipůvka
č. 1/2019 o místním poplatku ze psů je poplatek za každého psa (200,- Kč/pes) bez
předchozí výzvy splatný do 30. 6. každého roku.
Za poplatek uhrazený po jeho splatnosti, nebo v ne správné výši, může být tento
výměrem zvýšen až na trojnásobek.
Poplatky je možno uhradit v úřední dny na pokladně Obecního úřadu v Lipůvce (pondělí a středa v době 8.00–11.30 a 12.30–17.00 hodin) nebo převodem na účet obce
(konkrétní výši poplatku za odpady ověřte u správce poplatku, informace uvedená na
stránkách provozovatele systému moje odpadky je pouze orientační).
Číslo 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)

Hrdinský čin na konci války na Lipůvce
pan Fikes. Nedávno mě však oslovil vnuk
zmíněného pana Fikese, pan Ing. Bohdan Fikes z Blanska, který mě seznámil
se zmíněnou událostí tak, jak ji slyšel od
svého otce a kterou lze tudíž považovat
za věrohodnou.
Začnu však od začátku. Na jaře 1945
byla Lipůvka postižena při náletu sovětského letectva na německá vojska. Bylo
zasaženo a vypáleno několik budov.
O život přišli dva občané. Po tomto náletu se většina lidí z obce vystěhovala
do okolních lesů, kde si postavili lesní
boudy. Ve vystěhované vesnici se zatím němečtí vojáci připravovali na ob-

V letošním roce si připomínáme již
75 let od konce 2. světové války. Většina našich občanů ví o dramatických
okolnostech osvobození Lipůvky, již
méně je znám příběh o člověku, který
výrazně ovlivnil jeho průběh. Dokonce
ani v obecní kronice o něm není zmínka. V ústním podání je známa jen verze
o tom, jak pan Josef Fikes (1884–1958)
zabránil německému vojákovi ve střelbě
na parlamentáře. Údajně tehdy německý voják hlídkoval u ořešáku u doma
pana Fikese, když se na silnici od Lažan
objevili sovětští parlamentáři. Ve střelbě na ně německému vojákovi zabránil
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zásahu se parlamentáři v pořádku dostavili do budovy, kde sídlilo německé
velitelství (budova vedle COOPu, na které je pamětní deska připomínající tuto
událost), kde Němci přistoupili na ultimátum a Lipůvku bez boje opustili. Občané Lipůvky se tak v klidu mohli vrátit
do svých domovů.
Statečný čin pana Josefa Fikese st.,
který o něm nemluvil ani před svými
vnoučaty, by asi upadl v zapomnění, nebýt článku v novinách, kde bývalý voják
Rudé armády Leonid Solověj hledal svého zachránce z vesnice nedaleko Brna,
jejíž název si nepamatoval. Bylo to bohužel těsně po smrti pana Fikese. Ozval
se mu však syn pana Fikese, Josef Fikes
ml. (1911–1992), s jehož rodinou se Leonid Solověj následně několikrát setkal
a vždy také trval a organizoval dopravu vnoučat pana Fikese st. na Lipůvku,
a to v době, když přijížděl na Lipůvku na
setkání s občany. Po okupaci naší země
vojsky Varšavské smlouvy (21. 8. 1968)
se stal Leonid Solověj pracovníkem velvyslanectví Sovětského svazu v Praze,
(3. tajemník velvyslanectví, kulturní ataše, což asi také později odpovídalo jeho
působení coby ředitele Velkého divadla
v Moskvě). I když Leonid Solověj v návštěvách Lipůvky i po 21. 8. 1968 pokračoval, vztahy však od rodiny Fikesů velice
ochladly, především od vnoučat žijících
v Blansku, která se již nikdy s Leonidem
Solovějem nesetkala. Samotný Josef Fikes ml. se v rodině několikrát vyjádřil, že
„ochranka“ Leonida Solověje mu nikdy
neumožnila, aby s ním mohl vést soukromý rozhovor. Aktivitu však později
nečekaně vyvinul samotný Leonid Solověj, kdy p. Josefa Fikese ml. vyvedl na
jeho zahradu, mimo účastníky setkání,

ranný boj proti postupu Rudé armády.
Nástup sovětských vojáků se očekával
od Brna nebo od Blanska. Předsunuté
hlídky Rudé armády se však neočekávaně objevily 9. 5. 1945 v Lažanech. Této
okolnosti využilo sovětské velení a poslalo do vesnice tři vyjednávače s bílým
praporem, kteří měli předložit německému veliteli ultimátum, aby byla obec
urychleně vyklizena. Když přišli do vesnice, překvapili německé vojáky, kteří se
nacházeli ve vývařovně (tak označovali
místní občané místo, kde se vařilo pro
německé vojáky), která se nacházela v
blízkosti domku pana Fikese na začátku
vesnice ve směru od Lažan po levé straně. Bylo to právě někdy kolem poledne,
takže se tu zdržovalo více vojáků, když
se přiblížili sovětští vojáci. Jeden z Němců se rychle chopil zbraně, ve střelbě mu
však zabránil zmíněný pan Fikes, který
mu srazil zbraň k zemi a dupnul na její
hlaveň se slovy: „Nechte toho, budete na
to jenom doplácet.“ Nutno podotknout,
že pan Fikes uměl velmi dobře německy,
neboť se ve Vídni vyučil stolařem a za
1. světové války sloužil jako velitel čety
v rakouské-uherské armádě. Po tomto
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a položil mu otázku „..tak mi Josefe řekni, byla tady ta kontrarevoluce nebo nebyla? „Pan Josef Fikes ml. svoji odpověď
dětem předal takto: „..Tady, kontrarevoluce, ne, proč?! Tady se normálně žilo,
byly žně, atd.... L. Solověj, který nebyl samozřejmě objektivně informován o dění
v tehdejším Československu, tak možná
zcela nechápal atmosféru na počátku
normalizace, a tak od doby vstupu vojsk
přátelský vztah postupně vychladl.
Na otázku, proč se dědeček odhodlal k činu, který ho mohl stát život, mně
odpověděl pan Bohdan Fikes, že to
mohlo vedle osobní statečnosti souviset i s tím, že jeho mladší syn Rudolf
(1914–1941) přišel o život v Osvětimi
v říjnu 1941, a tak měl pan Fikes st. další důvod zabránit německému vojákovi
ve zmaření dalších lidských životů. Ne-

malou roli jistě hrála i zkušenost a role
velitele v 1. světové válce, kdy byl za
svoji roli vyznamenán stříbrnou medailí 1. stupně. Možná si také uvědomil,
že by osudná střelba znamenala pro
občany Lipůvky přinejmenším výrazné
ztráty na jejich majetku, neboť Rudá armáda by zajisté na zastřelení parlamentářů reagovala útokem na německé pozice v Lipůvce.
Během slavnostního aktu odhalení
desky na domku p. Fikese podal také
svědectví p. Oldřich Filla, který předal
výpověď svého otce, jenž byl také přímým účastníkem oné historické události. Jistě se budeme k takovým svědectvím následně vracet.
Mgr. Marcela Antonovičová
a Ing. Bohdan Fikes
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Poděkování
Vážený pane starosto, vážený pane
místostarosto, vážení zastupitelé!

V průběhu slavnostní události odhalení desky jsme byli upozorněni, že
především p. Libuše Janků byla tou,
která se zasloužila o připomenutí této
historické události při osvobozování
Lipůvky, proto jí chceme touto cestou
individuálně poděkovat.
Nebylo by jistě správné zapomenout také poděkovat všem občanům Lipůvky, kteří se slavnostního aktu odhalení pamětní desky zůčastnili, a to i přes
momentální tíživou politickou situaci
v možnostech shromažďování.
Zvláštní poděkování patří také panu
Fillovi, který zprostředkoval svědectví
svého otce, který byl osobitým svědkem této historické události. Myslíme si,
že jeho svědectví je pro nás natolik významné, že se k němu jako rodina určitě
následně vrátíme.

Byl jsem pověřen svými příbuznými,
abych je zastoupil v poděkování obci
Lipůvka, že v den 75. výročí osvobození obce Lipůvky, si vzpomněla na podíl
našeho příbuzného, pana Josefa Fikese
(1884–1958), který svým pohotovým
činnem zabránil bojovému střetu postupující Rudé armády a německých vojáků, nacházejících se v dané chvíli v těsné
blízkosti jeho domku.
Především však chceme poděkovat za rozhodnutí, umístit na domek
esteticky a obsahově velmi vkusnou
pamětní desku navrženou p. Mgr. Antonovičovou, která jistě bude i budoucím generacím občanů Lipůvky
připomínat tuto historickou událost.
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Zbývá podotknout, že my jako rodina, jsme měli samotné svědectví o této
události zprostředkované synem pana
Josefa Fikese, protože jak výstižně poznamenala paní ředitelka ZŠ, paní Antonovičová, náš děděček (pradědeček)
o tomto svém činu v podstatě nikdy
s námi nehovořil a pokud víme, nikdy se
jím ani nechlubil.

Ještě jednou bychom chtěli poděkovat všem, kteří se podíleli na připomenutí
podílu našeho dědečka, pradědečka při
osvobození obce Lipůvky – jako příbuzenstvo si tohoto připomenutí vážíme.
Blansko, dne 12. 5. 2020
Bohdan Fikes, za příbuzenstvo
Josefa Fikese
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Zápis č. 18/2020
z 18. zasedání Zastupitelstva obce Lipůvka ze dne 16. 4. 2020
Místo jednání:
kulturní sál Obecního úřadu v Lipůvce
Začátek jednání: 18.00 hodin
Konec jednání: 20.00 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:

–

Program jednání:
1. Ustanovení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Informace starosty obce
4. Schválení rozpočtu obce na rok 2020
5. Schválení střednědobého výhledu obce na roky 2021 – 2022
6. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK
7. Schválení Řádu veřejného pohřebiště obce Lipůvka
8. Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, která ruší vyhlášku č.2/2002
9. MŠ Lipůvka – žádost o schválení a přerozdělení hospodářského výsledku za rok 2019
10.	ZŠ Lipůvka – žádost o schválení hospodářského výsledku za rok 2019 a schválení jeho
převedení do rezervního fondu
11. OSA – návrh licenční smlouvy – ples
12. Žádost o vyjádření k projektu RD, zastřešené parkovací stání na p.č. 500
13. Obec Svinošice – žádost o schválení připojení nově budované splaškové kanalizace
14. Žádost o úpravu parkovacího stání na p.č. 1166/1
15. Žádost o opravu komunikace – příjezd k č.p. 263,264,434,274,63,318 a 217
16. Žádost o vyjádření k novostavbě BD na p.č. 284 a 298/1
17. Žádost o napojení p.č. 841/7 na vodovod a kanalizaci
18. Kontrola faktur
19. Diskuze
Na návrh starosty byl program doplněn:
20. Žádost o vyjádření k záměru novostavby RD na p. č. 1126/27
21. Bytový dům Lipůvka č. popis. 53 – výběr zhotovitele
22. ASK, Rekonstrukce antukových kurtů Lipůvka, smlouva s firmou Sibera
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Zahájení provedl Ing. Ivo Pospíšil, přivítal přítomné členy zastupitelstva.
Zapisovatelkou z dnešního jednání stanovil Libuši Janků, za ověřovatele zápisu z dnešního
jednání zastupitelstva navrhl Mgr. Libora Hoppe, Vlastimila Sehnala
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
		 – Pandemie Koronavirus, šití roušek, nákup látek a potřebných komponentů, desinfekcí.
Dobrovolnice ušily více jak 1000 ks roušek, distribuce mezi občany v lékárně, do
nemocnic, a dalších zařízení
		 – Nákup roušek FFP2, desinfekčních gelů pro potřeby obce
		 – Johny servis s.r.o. – dodávka stojanu s dezinfekcí na ObÚ
		 – 
Pokládka optického kabelu Cetin a.s. provádí fa Vegacom a.s.. od 13.4. pokračuje
v intravilánu obce, v obecních chodnících. Po uložení kabelu budou chodníky celoplošně
předlážděny
		 – Nabídka na sečení trávy, frézování pařezů – pan Mikula z Lysic. Byl osloven na provedení
frézování pařezů v obecních zatravněných lochách
		 – Dopravní značení na místní komunikaci Pod Horkama – nabídka firmy HICON, zahájena
realizace následně bude uvedena komunikace do předčasného užívání
		 – Deratizace obce Lipůvka. Koncem roku 2019 byla provedena v obci Lipůvka celoplošná
deratizace. Nyní bude provedena v oblastech, kde byl výskyt hlodavců nejintenzivnější
		 – Splašková kanalizace od hřiště, vydáno SP, předání investorství na Svazek VaK, který zahájí
výběrové řízení na zhotovitele stavby. Trasa splaškové kanalizace bude následně sloužit
k odvádění splaškových vod z bytové výstavby RD na sousedních pozemcích a následně
bude dále sloužit k převedení čerpaných splaškových vod z obce Svinošice. Na tento
záměr zahájí Svazek Vak projektovou přípravu s obcí Svinošice. Financování akce se
předpokládá z dotačního titulu. Jednáme se Svazek VaK, aby Splaškové kanalizace od
hřiště byla I.etapou odvádění splaškových vod z dané lokality.
		 – Elektronická úřední deska, dotace – obec Lipůvka se zapojí do žádosti o dotace na
pořízení elektronické úřední desky
		 – Pohřební ústav Blansko provedl smuteční obřad pana Jiřího Kulíška na náklady obce
		 – ASK vodní hospodářství – zprovoznění studny, osazení čerpadla, napojení na el. energii
a ovládací systém. Bude vybudována podzemní armaturní šachta. Zabezpečení nádrží
pod areálem ASK bude vybudováno oplocení
		 – Zahájení jednání starosty obce s projektantem - řešení technického zázemí pro techniku
v technickém dvoře
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		 – Změna televizního vysílání DVB-T2 – zatím odloženo. Přesný termín bude zveřejněn
běžným způsobem
		 – Dřevní hmota, palivové dříví – stávající cena – bude prověřena s okolními obcemi.
O změně ceny bude jednáno následně.
		 – Kamerový systém v obci. V roce 2019 byla zpracována studie kamerového sytému.
Kamerový systém by pro zvýšení bezpečnosti monitoroval obecní objekty a nejfrekventovanější místa v obci. Na základě studie byly vytypovány místa k osazení kamer.
Starosta obce zajistí zpracování cenové nabídky na pořízení kamerového systému včetně
provozování a monitoringu.
		 – Schválení koupě tiskárny MŠ Lipůvka. Zastupitelstvo schválilo čerpání reservního fondu
ve výši 7.918,- Kč.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad4) Schválení rozpočtu obce na rok 2020
Zastupitelstvo projednalo na svém pracovním jednání dne 3.3.2020 návrh rozpočtu obce
Lipůvka, který byl následně zveřejněn na úřední desce. Z důvodu vrácení finančních
prostředků z Města Kuřim poskytnutých na výstavbu cyklostezky Kuřim-Lipůvka se Návrh
rozpočtu obce na rok 2020 mění. Rozpočet se zvyšuje v příjmech par. 6402 finanční
vypořádání o 5 792 400,00 Kč. Ve výdajích se zvýšily v některých paragrafech tak, aby
rozpočet pro rok 2020 byl stále vyrovnaný.
Usnesení č. 1/18/2020 Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce Lipůvka dle jednotlivých
paragrafů – příloha č.1
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad5) Schválení střednědobého výhledu obce na roky 2021 - 2022
Usnesení č. 2/18/2020 Zastupitelstvo obce schválilo střednědobý výhled obce na roky 2021
- 2022
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad6) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK
Usnesení č. 3/18/2020 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
JMK na „Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Lipůvka“.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad7) Schválení řádu pohřebiště
Usnesení č. 4/18/2020 Zastupitelstvo obce schválilo Řád veřejného pohřebiště obce Lipůvka
č.1/2020 s platností od 1.6.2020.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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Ad8) Obecně závazná vyhláška obce č.1/2020
V souvislosti s vydáním nového řádu pohřebiště byla předložena vyhláška obce č.1/2020, která
ruší platnost předchozího řádu pohřebiště.
Usnesení č. 5/18/2020 Zastupitelstvo obce schválilo obecně závaznou vyhlášku obce Lipůvka
č. 1/2020, která ruší obecně závaznou vyhlášku č.2/2002 ze dne 5.6.2002, kterou byl vydán
Řád pohřebiště.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad9) MŠ Lipůvka – žádost o schválení a přerozdělení hospodářského výsledku za
rok 2019
Usnesení č. 6/18/2020 Zastupitelstvo obce schválilo účetní uzávěrku MŠ Lipůvka, příspěvkové
organizace a zlepšený hospodářský výsledek za rok 2019 ve výši 120.900,96 Kč a jeho
převedení do rezervního fondu.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad10) ZŠ Lipůvka – žádost o schválení a přerozdělení hospodářského výsledku za
rok 2019
Usnesení č. 7/18/2020 Zastupitelstvo obce schválilo účetní uzávěrku ZŠ Lipůvka, příspěvkové
organizace a zlepšený hospodářský výsledek za rok 2019 ve výši 160.972,57 Kč a jeho
převedení do rezervního fondu.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad11) OSA – návrh licenční smlouvy – ples
Usnesení č. 8/18/2020 Zastupitelstvo obce schválilo uzavření licenční smlouvy na obecní
ples 2020.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad12) žádost o vyjádření k projektu RD, zastřešené parkovací stání na p.č. 500
Zastupitelstvo obce nemá k předloženému projektu námitek.
Ad13) Obec Svinošice – žádost o schválení připojení nově budované oddílné
splaškové kanalizace
Vodárenská akciová společnost a.s. nechala zpracovat studii odkanalizování obcí Lipůvka,
Svinošice, Lažany, Milonice, Závist a Újezd u ČH. Ze studie vychází (z hlediska investičních
a provozních nákladů je nejvýhodnější), že splaškové vody z obce Svinošice budou zaústěny,
přes již vybudovanou a provozovanou čerpací stanici OV do kanalizační sítě v obci Lipůvka.
Následně budou po předčištění v separátoru odváděny společně s OV z obce Lipůvka na
ČOV do Modřic. Studie řešila i variantu vybudování nové společné čistírny odpadních vod.
Studie byla předána jednotlivým dotčeným obcím, aby vyjádřili svůj názor, jak budou dále
postupovat. Obec Svinošice má pouze jednu variantu a to napojení na kanalizační síť v obci
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Lipůvka a společnou likvidaci odpadních vod.
Usnesení č. 9/18/2020 Zastupitelstvo obce Lipůvka schválilo zastupitelstvu obce Svinošice
připojení nově budované splaškové kanalizace
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad14) žádost o úpravu parkovacího stání na p.č. 1166/1
Zastupitelstvo obce nemá námitek k úpravě stávajícího parkovacího sání před novostavbou RD
na p.č. 662/68 spočívající v jejím rozšíření o 0,5 m a nahrazení stávající zámkové dlažby novou.
Zastupitelstvo obce nemá námitek k úpravě stávajícího parkovacího stání.
Ad15) žádost o opravu komunikace – příjezd k č.p. 263, 264, 434, 274, 63, 318 a 217
Zastupitelstvo nemá námitek k provedení opravy místní účelové komunikace. Starosta zajistí
zpracování cenové nabídky. Následně bude rozhodnuto o provedení opravy MK.
Ad16) žádost o vyjádření k novostavbě BD na č. p. 284 a 298/1
Obec obdržela žádost o vyjádření ke stavbě bytového domu č. parc. 284, k.ú. „Lipůvka. Jedná se
o zbourání resp. odstranění původního domu č. popis. 55 a na jeho místě vybudování nového
bytového domu s 9 bytovými jednotkami. Zastupitelstvo obce na svém zasedání nedošlo
k vyjasněnému názoru. Bude projednáno na následném zastupitelstvu.
Ad17) žádost o napojení č.p. 841/7 na vodovod a kanalizaci
Záměr napojení byl projednáván na předchozím zastupitelstvu. Svazek Vak bude vyzván ke
zpracování studie, která by řešila vybudování IS pro danou lokalitu.
Ad18) kontrola faktur
Předsedkyně finanční komise, paní Libuše Janků, seznámila zastupitelstvo obce
s proplacenými fakturami č. 60 - 128
Ad 20) Žádost o vyjádření k záměru novostavby RD na p.č. 1126/27
Zastupitelstvo obce nemá k předloženému projektu námitek.
Ad) 21 Bytový dům Lipůvka č. popis. 53 – výběr zhotovitele, podpis SoD
Obec Lipůvka realizovala prostřednictvím administrátora, firma IKIS , s.r.o., výběrové řízení na
dodavatele stavby „Bytový dům Lipůvka 53“. Nabídka společnosti IMOS Brno, a.s. je při použitím
zveřejněného způsobu hodnocení uvedeného v Oznámení o zahájení zadávacího řízení
(uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek) a v zadávacích podmínkách (uveřejněné na profilu
zadavatele) nabídkou, která získala nejvyšší výsledné bodové ohodnocení a současně nabídkou,
u které vybraný dodavatel řádně prokázal splnění všech podmínek účasti stanovených Zákonem
a zadavatelem. Administrátor VŘ vyhodnotil nabídku firmy IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174,
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627 00 Brno s nabídkovou cenou 22.950.399,49 Kč bez DPH jako nejvýhodnější a doporučuje
zadavateli schválit tohoto uchazeče za vítěze soutěže.
Usnesení č. 10/18/2020 Zastupitelstvo obce Lipůvka, na základě doporučení firmy
IKIS s.r.o. schválilo jako nejvýhodnější nabídku firmy IMOS Brno a.s. IČ25322257 ve výši
22.950.399,49 Kč bez DPH.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 22) ASK, Rekonstrukce antukových kurtů Lipůvka, smlouva s firmou Sibera
Pro rekonstrukci antukových tenisových kurtů v areálu ASK Lipůvka byly osloveny specializované
firmy, které se zabývají výstavbou či rekonstrukcí tenisových kurtů. Byly předloženy nabídky,
z nichž jako nejvýhodnější s nejnižší nabídkovou cenou, byla vyhodnocena firma SIBERA
SYSTÉM .s.r.o.. nabídkovou cenou 876.750,- Kč bez DPH.
Usnesení č. 11/18/2020 Zastupitelstvo obce Lipůvka schválilo smlouvu o dílo s firmou SIBERA
SYSTEM s.r.o. IČ 28528735 na rekonstrukci tenisových kurtů Lipůvka dle cenové nabídky ze
dne 3.12.2019.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 19) Diskuze
		
		
		
		
		

– Cyklostezka na Příhon – řešení s vlastníky pozemků
– Osázet a upravit prostor kolem Pomníku padlých
– Doplnit výsadbu na volné místo na parkovišti
– Pamětní deska – pana Fikes
– Projekt na elektřinu v ZŠ Lipůvka – zadat zpracování PD po etapách, následná realizace
po jednotlivých patrech
		 – Práce tech. pracovníků v SSO (ekodvoře) – kontrola a řádná evidence osob ukládajících
odpady!!!!! Od 1. května nebude možno bez identifikačního kódu ukládat odpad v SSO
Lipůvka.
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Pozvánka na Noc kostelů, Lipůvka
Srdečně Vás zveme na Noc kostelů v lipůvském kostele
sv. Cecílie 12. 6. 2020 od 18 hodin
Program:

18:00 – Zahájení varhanním koncertem

Barokní hudba v podání Margity Peyrot

18:30 – Komentovaná prohlídka kostela I.

Historie lipůvského kostela, prohlídka sakristie, kůru,
varhan, zvonice, půdy

19:30 – Komentovaná prohlídka kostela II.

Historie lipůvského kostela, prohlídka sakristie, kůru,
varhan, zvonice, půdy

20:00 – Koncert sboru Nathanael
Sbor lipůvské farnosti

21:00 – Společná modlitba, svátostné požehnání, závěr
Po celý večer:

Program pro děti
Ochutnávka mešních vín
Výstava historických fotografií ze života farnosti

