ZPRAVODAJ
OBEC LIPŮVKA

říjen 2020

LIPŮVKA

Vážení spoluobčané,
penzace od státu, která byla ve výši
1,6 milionů korun.

prázdniny jsou již v nedohlednu,
děti začaly po nejdelších prázdninách
v historii zase chodit do školy. A máme
tady podzim již plném proudu.

Volby do zastupitelstev krajů a do
Senátu

Mimořádná opatření, která jsme
prožívali v jarních měsících, a na která určitě neradi vzpomínáme, se nám
začínají v rámci „druhé vlny“ opět pomalu vracet. Uvidíme, co na nás vymyslí vláda společně s novým ministrem
zdravotnictví.

V termínu 2. a 3. října 2020 proběhnou volby do 13 krajských zastupitelstev ČR současně s prvním kolem voleb do třetiny Senátu. Volby se
v naší obci budou konat jako obvykle
na obecním úřadě, ale za zvýšených
hygienických opatřeních vycházejících z nařízení vlády a opatření MZČR.

Na podzim nás, jako každoročně,
čeká řada kulturních akcí společně se
„Svatocecilskými“ hody. Ale budou se
moci vůbec konat? A budou mít akce
vůbec pro koho být? Jací jsme teď my,
občané, lidé? Změnili jsme se. Jsme
ostražitější, opatrnější. Kdo ví, zda je
epidemiologicky bezpečnější virtuální svět, nebo má stále navrch strach či
pohodlí. Svět už není a nebude, jaký
byl před rokem 2020.

Doprava
Křižovatka I/43 a II/379 (u Formanky) – světelný přechod zde máme již
téměř rok. Toto dopravní opatření je
ale stále pouze přechodné. O prázdninách jsme to projednávali s policií ČR,
ale k vyjádření ohledně setrvání semaforu dojde až po velkém jednání za
účasti ŘSD, Policie ČR Jihomoravského
kraje a zástupců obce včetně projektanta, který navrhuje možná řešení trvalých opatření.

Obec dorovnala propady v příjmech. Zastupitelé schválili úpravu rozpočtu
Zastupitelstvo na svém jednání posvětilo změny v původně schváleném
rozpočtu obce na rok 2020. Ty byly
nutné kvůli výpadku příjmů způsobených nouzovým stavem kvůli koronaviru. Propad v příjmech byl v červnu
1,5 milionu korun, do konce roku se
očekává propad příjmů v souhrnné
výši cca 5 milionů korun. Obec teď
dohledala rezervy, pomohla také kom-

Uzávěra silnice přes město Kuřim
je již ukončena a můžeme Kuřimí zase
projíždět bez větších obtíží. Tím doufáme, že dojde k odlehčení dopravy
na silnici II/379 v Lipůvce ze směru od
Nuzířova.
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Projekty – Stavby

harmonogramu. Po jejím ukončení
vznikne prostor pro vybudování chodníku podél silnice II/379 ke sportovnímu areálu od vinotéky.

BD Lipůvka 53 – stavba je v plném
proudu a pokračuje dle harmonogramu.
Komunikace v lokalitě „Pod Horkami“ byla uvedena do předčasného
užívání.

Krásné babí léto, a neseďte zas až
tak moc doma

Splašková kanalizace od hřiště, investor Svazek VaK probíhá také dle

Ivo Pospíšil, starosta obce

Deváťáci
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Sedmáci

Čtvrťáci
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Poprvé v družině

Co nás čeká:
9. 10. 2020	Drakiáda – zatím plánujeme, že se akce uskuteční. Podmínky budou
uzpůsobeny aktuálně platným nařízení MZČR. Podrobnosti budou
uvedeny na webových stránkách obce a ZŠ

Co se v obci událo:
• Podzimní KoloBěh
Za pěkného slunečného podzimního počasí se 19. 9. 2020 uskutečnil letošní ročník
Pozimního Koloběhu. Na tratích 20 a 40 km na kole či během se zúčastnila necelá
padesátka sportovců široké věkové skupiny. O tom, že nálada byla srdečná jak na
startu, tak i potom v cíli u občerstvení, se můžete přesvědčit z fotografií.
Za příjemně strávené odpoledne všem děkujeme, Gábina a Pavel Simonovi
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Koloběh – před startem

Koloběh – start
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Koloběh – muži 40 km

Koloběh – ženy 20 km
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Koloběh – předávání cen
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• Pouť na Vranov
V neděli 20. 9. se 36 účastníků letošní pouti shromáždilo u kapličky ve Svinošicích,
aby zde zahájilo pouť na bohoslužbu konanou před Kostelem Narození Panny Marie
ve Vranově.

Pouť na Vranov
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Pouť na Vranov
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Sběrné kontejnery na tříděný odpad
Na řadě míst v obci jsou umístěné kontejnery na tříděný odpad. Jedná se převážně
o kontejnery na sklo, papír a plasty. Nejvíce na očích je sběrné místo v centru na
návsi vedle hasičky. V poslední době se tyto kontejnery velmi rychle plní a bylo zjištěno, že nikoliv našimi občany, ale zejména přespolními. Tedy těmi, co Lipůvkou jen
projíždí, dále podnikateli resp. firmami.
Kapacita popelnic není pro takto nadměrnou ukládku odpadu dostatečná, což
vede mimo jiné k hromadění odpadků kolem popelnic. Udržování pořádku v tomto
prostoru je čím dál tím víc náročnější. Chceme upozornit, že takové jednání je
v rozporu se zákonem. Všichni občané naší obce mají v domácnostech možnost
pytlového sběru nebo mají popelnice na tříděné odpady. K dispozici je sběrný
dvůr, otevřený 3 dny v týdnu, ve středu, pátek a sobotu.
Nic tedy nebrání tomu, abyste svůj odpad směřovali právě tam. Proto se na svém
zasedání zastupitelstvo rozhodlo kontejnery ze středu obce odstranit, aby nehyzdily centrum obce.
Kamerový systém je schopen pachatele, kteří budou i nadále ukládat odpad na
nepovolených místech, odhalit, posloužit jako důkazní materiál a usvědčit při
případném správním řízení. Postihy pro firmy, které neoprávněně využívají odpadového hospodářství obce, jsou řádově vyšší než u občanů. Ze zákona musí být
podnikatelé schopni doložit, jak nakládají s vlastním odpadem – komu platí za
svoz a likvidaci.
Proto apelujeme na slušnost v každém z Vás a prosíme, abyste se svým odpadem
nakládali dle svého svědomí a také zákona a nezavdávali tak důvod k ukládání finančních sankcí.
Vedení obce

Poděkování
Touto cestou bych rád poděkoval Spolku Lípa 2015 za finanční dar, který mi byl
předán u příležitosti setkání „Cimbál pod hvězdami“ dne 29.8.2020.
Petr Mičánek s rodinou
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Zápis č. 22/2020
z 22. zasedání Zastupitelstva obce Lipůvka ze dne 11. 8. 2020
Místo jednání:
Začátek jednání:
Konec jednání:

zasedací místnost Obecního úřadu v Lipůvce
18.00 hodin
19.45 hodin

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

Jiří Hloušek, Vlastimil Sehnal,

Veřejnost:	Dvořáček, Aleš Dvořáček, Denisa Augustínová,
Program jednání:
1. Ustanovení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Informace starosty obce
4. Areál Příhon
5. Bytový dům č. p. 53 – smlouva o úvěru
6. Žádost o vyjádření k projektu „Novostavba RD na p. č. 841/7“
7.	Žádost o vyjádření k umístění vodovodní přípojky pro č. p. 323 na p. č. 606/3,
1077/7
8. Žádost o vyjádření ke stavbě „Lipůvka – úprava DS, Rusko“
9. Žádost o vyjádření k oplocení pozemku p. č. 556/2
10. Rozpočtové opatření č. 3/2020
11. ZŠ Lipůvka – studie, projekt rekonstrukce
12. Projektová dokumentace – Cyklostezka Lipůvka směr Nuzířov
13. Kontrola faktur
14. Diskuze
Na návrh starosty byl program doplněn:
15. Rozpočtové opatření č. 4/2020
16.	
Žádost o vyjádření k územnímu souhlasu a realizaci stavby „Lipůvka – DP
Studnička“ na p. č. 185/2, 155/1 a 185/1
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 Ing. Pavel Simon Ph.D., Rostislav Kořínek
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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
– 8. 7. 2020 byly předány k užívání rekonstruované tenisové kurty
– v důsledku pandemie Koronaviru COVID-19 klesly příjmy obce za I.pololetí o cca
3 mil. Kč oproti schválenému rozpočtu
– stavební práce na BD Lipůvka 53 pokračují
– SSZ – přechod Lipůvka – příprava projektu, projednání s Policií ČR
– INFOTV Brno – magazín měst a obcí (regionální zpravodajství)
– Manž. Šancovi – kontejnery na tříděné odpady u nádrže, stížnost na parkování na
chodníku – nebezpečí pro chodce
– VW Crafter – pro SDH bude ve výrobě v 41. týdnu roku 2020
– 	Byly zahájeny práce na splaškové kanalizaci od hřiště, investor Svazek vodovodů
a kanalizací
Ad4) areál Příhon
V červenci se uskutečnilo jednání se zástupci Sokolu Lipůvka ohledně areálu Příhon.
Obec má nájemní smlouvu do konce roku 2028. Kdy v rámci činností má areál udržovat.
V poslední době se zde již žádné akce nepořádají, takže obec pouze zajišťuje běžnou
údržbu a odvoz odpadků (černých skládek).
Záměr obce je vybudovat cyklostezku od hřbitova přes areál Příhon, která by navázala
u křížku na stávající cesty do Nuzířova a na Zlobici. Cyklostezka umožní bezpečný
přístup pro pěší i cyklisty, jak do areálu Příhon tak dále do Nuzířova a Zlobici.
V případě, že by obec měla ve vlastnictví areál Příhon, který by byl bezpečně přístupný,
tak by zde chtěla obnovit aktivity a vybudovat odpočinkovou zónu, lavičky, altán
a prvky pro volnočasové aktivity.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k jednání se zástupci Sokola ohledně
možného nabytí areálu Příhon. Obec umožní Sokolu užívat zařízení obce pro
tělovýchovné aktivity zdarma.
Ad5) bytový dům č.p. 53 – smlouva o úvěru
V rámci zajištění financování stavby bytového domu byly osloveny banky k předložení
nabídek úvěru. Jako nejvýhodnější nabídku předložila Komerční banka a.s.
Usnesení č. 1/22/2020 Zastupitelstvo obce schválilo jako nejvýhodnější nabídku
Smlouvu o úvěru s Komerční bankou , a.s. na úvěr ve výši 10.000.000,- Kč s pevnou
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úrokovou sazbou 1,04 % p.a. z jistiny úvěru se splatností do 31. 8. 2029 a pověřuje
starostu obce k podpisu Smlouvy o úvěru registrační číslo 99026431871
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad6) žádost o vyjádření k projektu „Novostavba RD na p.č. 841/7“
Zastupitelstvo obce nemá námitek k předloženému projektu a souhlasí s napojením
sjezdu na dosud nezkolaudovanou komunikaci.
Ad7) žádost o vyjádření k umístění vodovodní přípojky pro RD č.p. 323
Obec Lipůvka, jako vlastník pozemků p.č. 1077/7, 606/3, 1105/1, 1105/2 v k.ú. Lipůvka
souhlasí s realizací stavby dle předložené situace s podmínkou uvést komunikaci do
původního stavu. Při realizaci dbát ochrany lesního porostu.
Ad8) žádost o vyjádření ke stavbě „Lipůvka – úprava DS Rusko“ na
pozemcích p.č. 269/2, 1078/28, 248/2
Zastupitelstvo obce požaduje skříň rozvaděče osadit na hranici pozemku p.č 251
a p.č. 269/2 tak, aby byla dodržena šířka veřejného prostranství min. 8,0 m. Jinak
zastupitelstvo obce nemá k předloženému projektu námitek.
Ad9) žádost o vyjádření k oplocení pozemku p.č. 556/2
Zastupitelstvo obce nemá námitek k oplocení pozemku dle předložené situace.
Ad10) rozpočtové opatření č.3/2020
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozpočtové opaření č.3/2020 schválené starostou
obce dne 15.7.2020.
Ad11) ZŠ Lipůvka – studie, projektová dokumentace
Základní škola v Lipůvce je na hranici své kapacity. Obec zahájila přípravu stavby
Přístavba základní školy. Nabídka firmy Welnetdesign s.r.o., na zpracování studie
proveditelnosti, byla vyhodnocena jako nejvýhodnější.
Usnesení č. 2/22/2020 Zastupitelstvo obce schválilo zadání studie proveditelnosti
na rozšíření ZŠ Lipůvka a pověřuje starostu obce objednat studii u firmy
Welnetdesign s.r.o.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad12) projektová dokumentace – cyklostezka Lipůvka směr Nuzířov
Obec chce řešit bezpečný přístup pro pěší i cyklisty směrem na západ směrem
Příhon a Nuzířov vybudováním nové cyklostezky. Nabídku firmy Racek – projekce
vyhodnotila jako nejvýhodnější.
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Usnesení č.3/22/2020 Zastupitelstvo obce schválilo zadání projektové přípravy
cyklostezky Lipůvka – Příhon a pověřuje starostu obce objednat zpracování
projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti a zajištění potřebných
podkladů u firmy Racek – projekční kancelář.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad13) kontrola faktur
Paní Libuše Janků seznámila zastupitelstvo obce s proplacenými fakturami č. 214–269
Ad15) rozpočtové opatření č.4/2020
Usnesení č. 4/22/2020 Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č.4/2020.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad16) žádost o vyjádření k územnímu souhlasu a realizaci stavby „Lipůvka
– DP Studnička“ na pozemcích p. č. 185/2, 155/1, 185/1
Zastupitelstvo obce nemá k uvedenému záměru námitek. Povrch zpevněných ploch
je nutno uvést do původního stavu.
Ad14) Diskuze
– územní plán – v jakém stavu se nachází Změna územního plánu – dotaz Dvořáčkovi
– Provozovna Blankyt – vyvěsit záměr na pronájem se specifikací prodeje novin,
časopisů, školních potřeb
Usnesení č. 5/22/2020 Zastupitelstvo obce schválilo vyvěšení záměru o pronájmu
Blankytu se specifikací prodeje novin, časopisů, školních potřeb
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
– stavba na pozemku parc. č. 612 resp. 613 k.ú. Lipůvka byla zahájena. Zemní práce
obnažily strmé svahy k sousedním pozemkům a k místní komunikaci. Stavebník
bude neprodleně vyzván k předložení vyjádření statika k zajištění svahů výkopu
stavební jámy
– výlepová reklamní plocha na náměstí. Umístění naproti přechodu pro chodce
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