ZPRAVODAJ
OBEC LIPŮVKA

červenec
srpen
2020

LIPŮVKA

Vážení spoluobčané!
omezení. Na rozdíl od jiných států jsme
nepodlehli panice a nevykupovali obchody tak, že by se na ostatní nedostalo.
Nikdo z nás na sousedy netasil zbraně.
Každý z nás měl sice svoje obavy, a přesto byla cítit naděje a vůle místo rezignace a zmaru. Vážíme si vašeho přístupu
a víme, že se na něj můžeme i v budoucnu spolehnout. Za to mi dovolte Vám
všem poděkovat.

Máme tu léto, prázdniny a s nimi přichází poslední vlna rozvolnění opatření
vyvolané šířením korona viru. Děti si
zajdou do školy pro vysvědčení proto,
aby pochopily, že prázdniny začínají až
v červenci. A my ostatní budeme dále
řešit co s dovolenou, či jak rozběhnout
zastavený business. Život se vrací do
obvyklých kolejí. I déšť posledních týdnů nám dal naději na běžné léto a nějakou úrodu.

Přeji Vám klidné prázdniny a doufám,
že pokud se nepotkáme na nějakých
sportovních či sousedských akcích, zahájíme kulturně-občanský život společně
poslední prázdninovou sobotu v parku.

Než prázdniny začnou, dovolte mi,
abych Vám všem upřímně poděkoval.
Děkuji vám, jistě i jménem celého zastupitelstva, vážení spoluobčané, za to, že
jste se v době omezení vyvolané šířením
korona viru, chovali v souladu s nařízeními vlády a s rozumem. Míra solidarity mezi námi všemi převážila dopady

S pozdravem Pavel Simon,
místostarosta obce

Co nás čeká:
1. 7. 2020	Odložení roušek – pokud se nic závažného nestane čeká nás od 1. 7. dle
vyjádření ministra zdravotnictví p. Vojtěcha odložení roušek na veřejnosti.
29. 8. 2020	Cimbál pod hvězdami – původně plánovaný na červen se uskuteční
na konci prázdnin v parku. Zvát vás na něj bude Spolek Lípa 2015 a jeho
krojovaná jízda od 14:00, více viz pozvánka na zadní straně zpravodaje.

Co se v obci událo:
• Zahájení rekonstrukce objektu Lipůvka 53 (bývalá Mánkova hospoda)
Na konci května byla zahájena rekonstrukce objektu, který obci přinese možnost
ubytování sociálně slabších, seniorů a mladých v rámci obecních a startovacích
bytů. Dovolujeme si občany požádat o schovívavost v době výstavby, se zvýšeným
hlukem a prašností. Jak jste si již povšimli, práce byly zahájeny bouráním a závozem
nádrže na místě které bude parkoviště, bez kterého by nešla rekonstrukce provést.
Obec na tuto stavbu bude čerpat dotaci ze státního rozpočtu. Přikládáme situaci
a pohledy na dokončenou stavbu. V příštím roce by měla proběhnout kolaudace, tak
ať se vše podaří.
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Bytový dům Lipůvka 53 – situace
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Bytový dům Lipůvka 53 – pohledy
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• Noc kostelů
Mezi velké premiéry letošního jara patřila Noc kostelů konaná 12. 6. 2019 v kostele
Svaté Cecilie. Nejen, že šlo o první společenskou událost po rozvolnění omezení, ale
také šlo o první akci svého druhu v Lipůvce. Z toho důvodu bylo znát nadšení jak z řad
četných organizátorů, tak i z řad zvídavé veřejnosti. Organizátoři pod vedením Aleše Kuchaře připravili prohlídku všech zákoutí našeho kostelíka včetně sakristie, půdy
a zvonice. Pan farář Václav Knotek návštěvníky přivítal a seznámil s historií farnosti. Pan
Slaný předvedl nedávno rekonstruované varhany. Během večera si mohli návštěvníci
prohlédnout historické fotografie, ochutnat mešní víno a hlavně zaposlouchat se do
krásné hudby. Nejprve šlo o varhanní koncert v podání Margity Peyrot a poté koncert
sboru lipůvské farnosti Nathanael, který byl právem považován za zlatý hřeb večera.
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Noc kostelů

• Čarodějnice
Naši Hasiči se rozhodli přivítat lepší časy „Odloženými čarodějnicemi“, které se měly
konat 20. 6. Bohužel se počasí v sobotu neumoudřilo natolik, aby se dala tato akce za
školou uskutečnit. Děkujeme našim hasičům a jejich přátelům za snahu. Snad si tímto
dalším zrušením, všechny další akce v obci vybraly tu poslední daň.

Informace z MŠ
MŠ Lipůvka byla od 17. 3. 2020 po dohodě se zřizovatelem kvůli koronaviru uzavřena. Zápis do MŠ proběhl bez přítomností dětí a rodičů v době od 2. 5. do 16. 5. 2020.
Podáno bylo 25 žádostí o umístění. Přijatých bylo 12 dětí dle kritérií školy.
Provoz MŠ byl obnoven 25. 5. v jedné třídě po splnění hygienických požadavků pro
školy a školská zařízení.
1. 6. jsme oslavili s dětmi na školní zahradě DEN DĚTÍ formou her a soutěží.
Další akce byla Malá Technická Univerzita – stavby z Lega a koncem června se rozloučíme s našimi předškoláky na škoní zahradě.
Ukončení provozu MŠ Lipůvka bude 10. 7. 2020.
Všem dětem, rodičům a přátelům školky přejeme klidné a slunečné prázdniny.
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Atletický čtyřboj
Na atletický ovál u ZŠ Lipůvka si našlo cestu 26 závodníků, kteří si zasportovali a zazávodili na kvalitní tartanové dráze za velmi příznivého počasí bez deště. Děkuji obci
Lipůvka a ZŠ Lipůvka za podporu v pořádání a budu se těšit na dalších akcích.
Jiří Halama
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Fotbalová školička Romana Skovajsy
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Zápis č. 19/2020
z 19. zasedání Zastupitelstva obce Lipůvka ze dne 12. 5. 2020
Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu v Lipůvce
Začátek jednání:
18.00 hodin
Konec jednání: 20.15 hodin
Přítomni:	Ing. Ivo Pospíšil, Jiří Hloušek – příchod 18.08, Radovan Hodaň, Mgr.
Libor Hoppe, Libuše Janků, Rostislav Kořínek, Ing. Pavel Simon Ph.D.,
Jan Svánovský, Robert Tesař – příchod 18.16, PharmDr. Dagmar
Vintrlíková
Omluveni:

Jan Svánovský, Vlastimil Sehnal

Veřejnost:

Aleš Pelikán, Roman Svoboda

Program jednání:
1. Ustanovení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Informace starosty obce
4.	Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lipůvka – ASK
Lipůvka, Římskokatolická farnost Lipůvka, Myslivecký spolek Lipůvka –
Lažany z.s., SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Lipůvka, Český svaz včelařů,
z.s., základní organizace Šebrov, Spolek Lípa 2015, Svaz tělesně postižených
v ČR z.s., místní organizace Lipůvka, Šachový klub Lipůvka
5. ISTER servis s.r.o. – smlouva pro zajištění Pošty Partner
6. Žádost o příspěvek na atletický víceboj pro děti
7. Energetika Boskovice – žádost o stanovisko – Lipůvka – úprava DS, Novotný
8. E.ON Distribuce, a.s. – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
9. Rozpočtové opatření 1/2020
10. Bytový dům Lipůvka 53 – smlouva s dodavatelem IMOS Brno, a.s.
11. Žádost o vyjádření k novostavbě BD na p.č. 284 a 298/1
12. Kontrola faktur
13. Diskuze
Na návrh starosty byl program doplněn:
14. Svazek VaK – SOF Splašková kanalizace od hřiště
15. Střednědobý výhled – doplnění
16. Žádost o umístění přístřešku
Zahájení provedl Ing. Ivo Pospíšil, přivítal přítomné členy zastupitelstva a veřejnost.
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Zapisovatelkou z dnešního jednání stanovil Libuši Janků, za ověřovatele zápisu
z dnešního jednání zastupitelstva navrhl: Ing. Pavel Simon Ph.D., Rostislav Kořínek
Hlasování: 7 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: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Ad3) Informace starosty
		 – Jihomoravský kraj provedl přezkoumání hospodaření obce Lipůvka za rok 2019
(audit obce). Z důvodu vyhlášených mimořádných opatření, byl audit proveden
elektronicky. Zpráva o provedeném auditu byla s výsledkem bez závad.
		 – 
Jihomoravský kraj nám na základě podané žádosti poslal dotace finanční
příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích. Jednalo se o období
01. 10. 2017 – 31. 12. 2018
		 – Jihomoravský kraj nám předložil oznámení o ponížení a pozastavení dotací
z důvodu pandemie a vyhlášeného mimořádných opatření, a následného s tím
spojeného ponížení příjmů
		 – 
Jihomoravský kraj nám předložil informaci, jak se vyhlášená mimořádná
opatření dotknou sdílených daňových výnosů pro naši obec pro rok 2020. Dojde
k poklesu příjmů (zatím) ve výši cca. 11 %, a to dle aktuálních výsledků sdílených
daní v dubnu 2020 (po 2. aktualizaci státního rozpočtu na rok 2020)
		 – v MŠ Lipůvka a ZŠ I. stupeň začne provoz v pondělí 25. 5. 2020
		 – v budově Mateřské školy byly nainstalovány ve třídách klimatizace, je potřeba
dořešit elektriku – navýšení jističe
		 – na základě pasportu komunikací a pasportu dopravního značení byly zpracovány
návrhy změn dopravního značení v obci, které budou projednány s Policií ČR
a s odborem dopravy MěÚ Blansko
		 – pro zvýšení bezpečnosti bude v místě původního poškozeného prahu osazen
nový zpomalovací práh – na místní komunikaci u bytovek. Na základě cenové
nabídky bude objednán zpomalovací práh délky 5,5 m, který bude v celé šířce
komunikace
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
		 – mapový server – byla předložena nabídka pasportizace hřbitova
		 – O
 becní úřad – Požárně bezpečností řešení v budově Obecního úřadu. Na základě
projednání a předložené cenové nabídky bude objednáno zpracování požárně
bezpečnostního řešení budovy obecního úřadu.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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Ad4) veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lipůvka
Usnesení č. 1/19/2020 Zastupitelstvo obce schválilo Veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí dotace č. 1/2020 pro ASK Lipůvka ve výši 220.000,- Kč.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č. 2/19/2020 Zastupitelstvo obce schválilo Veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí dotace č. 2/2020 pro Římskokatolickou farnost Lipůvka ve výši
200.000,- Kč.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č. 3/19/2020 Zastupitelstvo obce schválilo Veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí dotace č. 3/2020 pro Myslivecký spolek Lipůvka – Lažany z.s. ve výši
15.000,- Kč.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č. 4/19/2020 Zastupitelstvo obce schválilo Veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí dotace č. 4/2020 pro SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Lipůvka ve
výši 150.000,- Kč.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č. 5/19/2020 Zastupitelstvo obce schválilo Veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí dotace č. 5/2020 pro Český svaz včelařů, z.s., základní organizace
Šebrov ve výši 4.000,- Kč.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č. 6/19/2020 Zastupitelstvo obce schválilo Veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí dotace č. 6/2020 pro Spolek Lípa 2015 ve výši 40.000,- Kč.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č. 7/19/2020 Zastupitelstvo obce schválilo Veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí dotace č. 7/2020 pro Svaz tělesně postižených v ČR z.s. místní
organizace Lipůvka ve výši 22.000,- Kč.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č. 8/19/2020 Zastupitelstvo obce schválilo Veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí dotace č. 8/2020 pro Šachový klub Lipůvka ve výši 5.000,- Kč.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Ad5) ISTER servis s.r.o. – smlouva pro zajištění Pošty Partner
Obec se již hodnou dobu nedaří zajistit osoby na nezbytný zástup poštovní úřednice na
provozované poště Partner. Bohužel dosavadní zástupy již nemohou z důvodu svých
pracovních povinností a jiných překážek. Stávající pracovnice nemá žádnou možnost
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zástupu v případě dovolené i v případě návštěv lékaře nebo nemoci. Na základě
uvedených skutečností a nemožnosti zajistit osoby nebo firmy, které by mohli nebo
chtěli provádět kvalifikovaný zástup na poště Partner, jsme se rozhodli využít jediné
dostupné nabídky, a to firmy ISTER servis s.r.o., která má se zastupováním na poštách
již zkušenosti a provozuje zástupy na několika poštách Partner v Jihomoravském kraji.
Dle nabídky na zastupování na naší pobočce Pošty PARTNER jsme se rozhodli k využití
produktu „PARTNERSAKÁ POŠTA GOLD“. Tento produkt vychází pro naši poštovní
pobočku, vzhledem k rozsahu otevíracích hodin pro veřejnost, jako nejvýhodnější
a pro nás jako nejkomfortnější.
Usnesení č. 9/19/2020 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k uzavření
smlouvy o zastupování Pošty PARTNER s firmou ISTER servis s.r.o. dle nabídky na
produkt „Partnerská pošta GOLD“
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Ad6) žádost o příspěvek na atletický víceboj pro děti
Usnesení č. 10/19/2020 Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek na Atletický víceboj
pro děti formou úhrady nákladů do výše 3.000,- Kč
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Ad7) Energetika Boskovice – žádost o stanovisko – Lipůvka – úprava DS,
Novotný
Zastupitelstvo obce nemá námitek k předloženému projektu.

Ad8) E.ON Distribuce, a.s. – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene
Usnesení č. 11/19/2020 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene na p. č. 892/1 s E.ON Distribuce a.s.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Ad9) rozpočtové opatření č.1/2020
Usnesení č. 12/19/2020 Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 1/2020
– příloha č. 1.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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Ad10) Bytový dům Lipůvka 53 – smlouva s dodavatelem IMOS Brno, a.s.
Usnesení č. 13/19/2020 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o dílo na realizaci
stavby „BD Lipůvka 53“ s firmou IMOS Brno, a.s. a pověřuje starostu podpisem
smlouvy o dílo.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Technický dozor bude provádět firma S-Ivest CZ s.r.o. po celou dobu stavby
456.170,- Kč včetně DPH. Firma S-Invest CZ s.r.o. předložila nejvýhodnější nabídku.
Kriterium byla nabídková cena.
Usnesení č. 14/19/2020 Zastupitelstvo obce schválilo jako nejvýhodnější nabídku
firmy S-Ivest CZ s.r.o., a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Ad11) žádost o vyjádření k novostavbě BD na p. č. 284 a 298/1
Obec nesouhlasí s navrženým záměrem výstavby bytového domu resp. počtem
bytových jednotek a navržených parkovacích stání. Doporučujeme upravit kapacitu
bytového domu tak, aby nedošlo ke zhoršení podmínek a parkování v lokalitě stavby.
Investorovi bude zasláno stanovisko obce.

Ad12) kontrola faktur
Paní Libuše Janků, jako předsedkyně finančního výboru, seznámila zastupitelstvo
obce s provedenou kontrolou proplacených faktur č. 129 – 157.

Ad14) Svazek VaK – SOF Splašková kanalizace od hřiště
Usnesení č. 15//19/2020 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu na financování
stavby „Lipůvka, splašková kanalizace od hřiště“ se „Svazkem vodovodů
a kanalizací“ měst a obcí na celkovou částku 6.121.190,96 Kč a pověřuje starostu
k podpisu smlouvy
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Ad15) Střednědobý výhled obce Lipůvka – doplnění
Záměr vybudování nového kanalizačního řadu splaškové kanalizace byl doplněn do
střednědobého výhledu obce.
Usnesení č. 16//19/2020 Zastupitelstvo obce schválilo doplnění střednědobého
výhledu obce
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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Ad16) žádost o umístění přístřešku
Zastupitelstvo obce souhlasí s vyvěšením záměru na pronájem části pozemku
p. č. 606/3 o výměře 4 m2.

Ad13) Diskuze
		 – Pro uctění památky pana Josefa Fikese obec zadala výrobu pamětní desky,
kterou osadila na jeho dům. K odhalení pamětní desky došlo 8. 5. 2020 za účasti
rodiny a zástupců obce. Za osazení desky rodina děkuje a poděkování patří i za
mluvené slovo Mgr. Marcely Antonovičové
		 – V pátek 13. 6. 2020 se uskuteční celostátní akce „Noc kostelů“. I v naší obci se tato
akce uskuteční. Občané budou informování ve zpravodaji i mobilním rozhlasem
		 – Informace SSO Lipůvka – od května byl zpřísněn provoz sběrného střediska.
Vyhlášená mimořádná opatření vedla k extrémnímu navýšení návozu odpadů
od občanů. (dle informace od svozové firmy se tak stalo ve všech sběrných
střediscích). Zvýšené a důsledné provádění evidence osob, které ukládají
odpady na SSO je z důvodu řádné evidence a následného přerozdělení nákladů
na jednotlivé obce (Lipůvka, Svinošice, Šebrov,...)
		 – Projektová dokumentace řešící úpravy prostranství před školou je zpracována.
Podání na stavební povolení je vázáno vydáním územního rozhodnutí na
projekt VO (veřejného osvětlení) a na přeložku sloupu NN, který zpracovává
firma E.ON.
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