ZPRAVODAJ
OBEC LIPŮVKA

září 2020

LIPŮVKA

Co nás čeká:
11. 9. 2020	Mše svatá na začátek školního roku – se bude konat v kostele sv.
Cecílie od 17.00, po ní bude na farní zahradě táborák. Děti s rodiči zve
pan farář Václav Knotek.
19. 9. 2020	Podzimní KoloBěh – se bude konat od 14.00, pozvánku najdete dále
ve zpravodaji. Na účast cyklistů a běžců se těší pořadatelé Gábina
a Pavel Simonovi.
20. 9. 2020	Pouť na Vranov – sraz poutníků v 9.00 u kapličky ve Svinošicích,
rozpisy všech poutí jsou dále ve zpravodaji.
9. 10. 2020	Drakiáda – pokud počasí dovolí, tak se uskuteční v plánovaném
termínu opět za školou.

Co se v obci událo:
• Slavnostní vyřazení předškoláků
Proběhlo letos bez účasti široké veřejnosti, přesto se podařilo pro děti vytvořit pěkné pasování do řad školáků, jak se můžete přesvědčit z tváří dnes již prvňáčků.
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Slavnostní vyřazení předškoláků
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• Cyrilometodějská pouť
Za pěkného slunečného počasí se uskutečnila letošní Cyrilometodějská pouť ke
zbytkům bývalého kostela sv. Klimenta na Lipůvkou. Mši sloužil ms. Mikulášek, během níž také posvětil lípu, kterou zde vysadila vloni skupina poutníků z Brna, aby
jednou vrhala na poutníky milostivý stín.
• Stavby v obci
Byla dokončena rekonstrukce tenisových kurtů, jejich okolí se ještě bude upravovat.
Kromě přestavby bývalé Mánkovy hospody, kde probíhá celková rekonstrukce,
o které jsme vás již informovali, probíhají též práce na dvou větvích kanalizací v obci.
Na ulici ke sportovnímu areálu práce probíhají dle harmonogramu. Na dílech k Lažanům je nutné oproti projektu nahradit původní, prasklou kanalizační šachtu, proto
byly práce přerušeny do doby dodání nové prefabrikované šachty. Práce zde budou
probíhat dle možností během září a října.

Rozloučení s deváťáky
Dne 30. června 2020 opustilo naši školu 22 deváťáků, 16 z nich pokračuje ve studiu na středních školách v maturitních oborech, šest na tříletých učebních oborech.
Všichni žáci byli přijati. Jak vyplývá ze statistik, dosáhli naši deváťáci v celorepublikovém průměru v centrálně zadávaných testech jednotné přijímací zkoušky 2020
z matematiky a z českého jazyka a literatury velmi dobrých výsledků. Jejich úspěšnost v češtině činila 78,4 %, přičemž celostátní průměr dosáhl na 60,2 %, také
v matematice bylo dosaženo výrazného nadprůměru, a to 57,3 %, přičemž celostátní průměr činil 40,2 %. Dnes již bývalým deváťákům přejeme hodně štěstí
a spokojenosti na cestě za dalším vzděláváním.
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Vítej, nový školní roku 2020/2021!
Dne 1. září jsme v naší škole přivítali nový školní rok. Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace jsme se nemohli všichni sejít v tělocvičně jako v předchozích létech,
ale pouze v rámci třídních kolektivů. Bylo to i tak setkání příjemné. Rádi jsme uvítali
28 prvňáčků, kterým přejeme příjemnou cestu za vzděláním. Naši školu navštěvuje
v tomto školním roce 247 žáků v 11 třídách.
Provoz školy probíhá za zvýšených hygienických opatření (dezinfekce, časté mytí
rukou, úprava výdeje obědů), ale jinak v běžném režimu. Roušky nejsou povinné.
Byli jsme však nuceni omezit tradiční společenské akce, kde se setkávají žáci školy
s veřejností.
Mgr. Marcela Antonovičová

Informace lipůvských hasičů o průjezdnosti obce

V reakci na tragický požár v Bohumíně a obecně špatnou průjezdnost komunikací
v obytné zástavbě jsme v sobotu, 22. srpna, provedli kontrolu v naší obci. V dopoledních hodinách jste nás mohli potkat u školy, na horkách jak u řadovek, tak i na
druhé straně kopce v nové zástavbě. Naší pozornosti neunikl ani průjezd Novou ulicí
a zavítali jsme i ke školce. Tuto trasu jsme nevybrali náhodou. Právě na těchto ulicích
jsme s průjezdem očekávali problémy. U řadovek nad školou nás trápí parkování
vozidel na levé i pravé straně. Prokličkovat s osobním autem nebo dodávkou není
zajisté problém, ale velká cisterna potřebuje na takový manévr více prostoru. Další
kritické místo bylo v nové zástavbě nad řadovkami. Zde už tak úzké komunikace
částečně blokovala dodávka stavební firmy. Projeli jsme bez couvání, ale bylo nutné
sklopit zrcátka a těsně míjet obrubníky. Když by opravdu hořelo, nebudeme brát na
obrubník a trávu ohledy, ale mnohatunová cisterna pak napáchá zbytečnou škodu.
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Nová ulice je co do průjezdnosti bezproblémová, kritické místo je esíčko na konci.
Pokud v něm a v jeho těsné blízkosti nic a nikdo nestojí pak je průjezdné bez problému. Pokud nás v tomto místě uslyšíte, nezůstávejte zde stát, ale vraťte se na rovný
úsek, kde se můžeme bezpečně vyhnout.
Závěrem lze říci, že je naše obec průjezdná a naši obyvatelé parkují tak, aby se dalo
projet. Ale je stále co zlepšovat. Proto když budete parkovat, zamyslete se, jestli nemůžete stát o kousek vedle, jestli nebude lepší sklopit zrcátko a hlavně mít kola rovně. Centimetry dělají sekundy a ty mohou rozhodovat o životě a smrti.
Nezapomínejte prosím na Tři metry k životu.

Děkujeme

Za jednotku SDH Petr Hromčík a Ondřej Skácel
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Předání sponzorských darů
Během Cimbálu pod hvězdami byly předány dva finanční dary v celkové výši
20 000,- Kč. Rozhodli jsme se podpořit
rodinu Zavadilovu ze Svinošic, která má
dvě hendikepované děti Jakuba a Sáru.
Druhý dar byl předán panu Mičánkovi
z Lipůvky, který potřebuje pro svůj pohyb invalidní vozík. Věříme, že jim tento
drobný dar pomůže lépe snášet jejich
nelehké životní situace.

Chtěli bychom touto cestou ještě
jednou poděkovat všem sponzorům
SPOLKU LÍPA 2015, zejména těm, kteří přispívají na Mikulášskou nadílku v
obci, protože darované peníze pocházejí z darů a úspor této akce.
Mnohokrát děkujeme,
členové SPOLKU LÍPA 2015

SPOLEK LÍPA 2015

pořádá kromě Mikulášské nadílky i Lipůvské polívkobraní a nově spolupořádá Cimbál pod hvězdami.
Chystáme se opět letos zprostředkovat pro vás příjezd
Mikuláše a Čertovské party na Lipůvku a věříme, že nám situace dovolí uspořádat
další Lipůvské polívkobraní a Cimbál pod hvězdami v roce 2021.
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Cimbál pod hvězdami
Pěkným zakončením léta byl Cimbál pod hvězdami, který proběhl v sobotu 29. srpna
v parku u kostela. Předcházela mu obchůzka krojovaných chlapů, kteří na koňském
povozu objížděli ves a zpěvem na lidovou notu zvali občany na odpolední program:
Cimbálovou muziku Kyničan, vystoupení dětí a ochutnávku vín.
Na akci byl poprvé použit nový obecní stanový přístřešek o velikosti 8x12 m. Plánujeme jej využít na dalších obecních, spolkových a sportovních akcích v obci. V případě zájmu jej bude možné zapůjčit i na soukromé akce.
Taneční vystoupení malých dětí pod vedením Jarky a Liby dobře naladilo první odpolední návštěvníky, pak až do pozdního večera hrál k tanci i poslechu cimbálový
soubor Kyničan. Během akce jsme vydali celkem 250 skleniček na víno, z čehož usuzujeme, že účast byla velmi pěkná.
Děkujeme obci za zapůjčení stanu a dotaci na cimbálku, organizátorům a všem, kteří
pomáhali za pomoc a našim manželkám za trpělivost.
Za spolek Lípa 2015, Skovajsovi a Jana Husara, Pavel Simon
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ŠACHOVÝ KLUB LIPŮVKA hledá nové šachisty. Bereme mladé i zkušenější,
prostě všechny, kteří chtějí hrát šachy. Kontakt: Tomáš Kaderka, 602 772 023
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Gábina a Pavel Simonovi pořádají

2020

Kdy

19. září 2020

Místo startu:

Lipůvka, na cyklostezce do Lažan

Registrace:

Lipůvka 392, poslední dům v Lipůvce na cyklostezce do Lažan, od 13:00, uzavírá se 15
minut před startem

Přihlášky:

Dejte nám prosím na info@pavel-simon.cz nebo WhatsApp do čtvrtka 17.9.2020 vědět
kdo se k nám chystáte, výrazně nám tak ulehčíte organizaci. Děkujeme.

Tratě:

20 km na kole
20 km běh
40 km na kole (dva okruhy)

start
start
start

14:00
14:00
14:00

Značená trať vede po obecních, polních a lesních cestách v Lipůvce, Skaličce, Hlubokých Dvorech a
Lažanech. Běží se či jede za plného provozu a na vlastní odpovědnost.
Občerstvení:

zajištěno v cíli a jedenkrát na trase

Startovné:

dospělí 50 Kč, děti zdarma - účastní se na odpovědnost svých rodičů
Těšíme se na Vás
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Mapa a popis okruhu 20 km

zdroj: www.mapy.cz
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Zápis č. 20/2020
z 20. zasedání Zastupitelstva obce Lipůvka ze dne 9. 6. 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:	p. Krésa, p. Sedláková, p. Reka, p. Oklešťková, p. Okleštěk, p. Groulíková, p. Svoboda,
p. Pelikán
Program jednání:
1. Ustanovení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Informace starosty obce
4. Schválení závěrečného účtu Obce Lipůvka a závěrky za rok 2019
5. Smlouva o nájmu části pozemku p.č. 606/3 o výměře 4 m2
6.	Memorandum o spolupráci při přípravě a realizaci investiční akce „Odkanalizování obcí Lipůvka,
Svinošice, Lažany, Milonice, Závist, Újezd u Černé Hory“
7. Bomavet s.r.o. – Smlouva o převzetí (odkup) VO v nové lokalitě Nad Cihelnou
8. Česká pošta, s.p. – dodatek č. 7 ke smlouvě o zajištění služeb pro ČP, s.p.
9. Výběr dodavatele na DA pro JSDH
10. Pasport a standardy VO
11. Opravy místních komunikací
12. Oprava plotu SSO a technické zázemí
13. Žádost o vyjádření k novostavbě BD na p.č. 284 a 298/1
14. Kontrola faktur
15. Diskuze
Na návrh starosty byl program doplněn:
16.	Dodatek č. 2 ke smlouvě na spolufinancování díla „Lipůvka, díly k Lažanům, vodovod a splašková
kanalizace“
17. Úvěr na investiční akci – BD Lipůvka 53
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: Radovana Hodaně, Jana Svánovského
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
		 – Ekonomická situace – nastávající ekonomická recese, která přichází v návaznosti na probíhající
pandemii, přináší negativní ekonomické dopady na rozpočty obcí a měst, náš rozpočet
nevyjímaje. Daňové výnosy klesají, rozpočty obcí se dostávají pod výrazně větší tlak. Je proto
volit do budoucna taková řešení a investice, která nebudou více zatěžující, než je nezbytně nutné.
V zahájených a zasmluvněných investicích budeme muset pokračovat a dokončit, ale další si
budeme muset řádně promyslet.
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		 – Ministerstvo financí – Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury – naše
žádost o dotace byla schválena. Nyní máme na stavbu BD Lipůvka 53 dvě dotace a budeme se muset
rozhodnout vzhledem k udržitelnosti a dotačním podmínkám, kterou přijmeme.
		 – BD Lipůvka 53 – stavební práce byly zahájeny předáním staveniště dne 22. 5. 2020. Financování
stavby bude částečně z dotací a zbytek z vlastních zdrojů. Vlastní zdroje budeme částečně dotovat
z úvěru.
		 – MK u bytovek – osazení zpomalovacího prahu, oprava prahu na Hřbitovní
Rámcová smlouva o náhradním zajištění služeb poskytovaných na základě smlouvy s Českou
poštou, s.p. (Pošta PARTNER Lipůvka) byla s firmou ISTER servis s.r.o. podepsána na dobu určitou
(do 31. 05. 2022)
		 – Stavba – Pokládka optického kabelu byla dokončena. Chodníky byly po celoplošném předláždění
předány zpět obci.
		 – AGRODRUŽSTVO Brťov – Lipůvka nám v rámci smlouvy o pronájmu obecních pozemků k užívání
oznámilo zvýšení pachtovného s účinností od 1. 10. 2019
		 – I/43 MUK Lipůvka – ve středu 10. 6. 2020 se bude konat projednání variant technického řešení
komunikace a navazujících polních cest, zajišťujících obslužnost zemědělských pozemků
		 – ZŠ předprostor – projekt se dokončuje. Zbývá dořešit projekt VO.
		 – Tenisové kurty – rekonstrukce kurtů bude zahájena v nejbližších dnech
		 – Evidence ukládání odpadů v SO – zavedení evidence z důvodu nutného rozdělení nákladů na
jednotlivé obce (Lipůvka, Svinošice, Šebrov, Závist a Újezd u Č.H.). Lažany a Milonice mají své
odpadové hospodářství řešeno ve své režii
Ad4) Závěrečný účet Obce Lipůvka a závěrka účetnictví za rok 2020
Usnesení č. 1/20/2020 Zastupitelstvo obce schválilo závěrku účetnictví Obce Lipůvka za rok 2019
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č. 2/20/2020 Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet Obce Lipůvka za rok 2019 bez
výhrad.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad5) smlouva o nájmu části pozemku p.č. 606/3 o výměře 4 m2
Usnesení č. 3/20/2020 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o nájmu části pozemku p.č. 606/3 o výměře
4 m2 manž. Kašparcovým k umístění přístřešku na dřevo na dobu neurčitou za 100,- Kč/každý i započatý
rok s platností od 1. 7. 2020.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Ad6) memorandum o spolupráci při přípravě a realizaci investiční akce „Odkanalizování obcí
Lipůvka, Svinošice, Lažany, Milonice, Závist, Újezd u Černé Hory“
Usnesení č. 4/20/2020 Zastupitelstvo obce schválilo memorandum o spolupráci při přípravě a realizaci
investiční akce „ Odkanalizování obcí Lipůvka, Svinošice, Lažany, Milonice, Závist, Újezd u Černé Hory
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad7) Bomavet s.r.o. – smlouva o převzetí VO v nové lokalitě Nad Cihelnou
Firma Bomavet s.r.o. vybudovala v rámci svého projektu v lokalitě I. etapa Nad cihelnou veřejné osvětlení
a předložila návrh na jeho odkup do vlastnictví obce Lipůvka. Veřejné osvětlení obec odkoupí v případě,
že světlo technický výpočet VO bude odpovídat ČSN. Firma Bomavet s.r.o. bude vyzvána k předložení
světlotechnického výpočtu VO.
Usnesení č. 5/20/2020 Zastupitelstvo obce schválilo kupní smlouvu veřejného osvětlení (VO), které
v rámci investiční akce v lokalitě Nad Cihelnou vybudovala firma Bomavet s.r.o. za cenu 1.000,- Kč
a zároveň smlouvu o připojení s f. EON distribuce
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad8) ČP, s.p. – dodatek č. 7 ke smlouvě o zajištění služeb pro ČP
Usnesení č. 6/202020 Zastupitelstvo obce schválilo dodatek č. 7 ke smlouvě o zajištění služeb pro ČP, s.p.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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Ad9) Výběrové řízení na nákup DA pro JSDH Lipůvka
Na základě dotací, byli osloveni tři dodavatelé automobilů, k předložení cenové nabídky na dodávku
dopravního automobilu pro SDH Lipůvka. Technické parametry a rozsah výbavy dopravního automobilu
byl dán Technickými podmínkami (TP), které schválil MV GŘ HZS ČR.
Usnesení č. 7/202020 Zastupitelstvo obce na doporučení výběrové komise schválilo jako nejvýhodnější
nabídku dodavatele dopravního automobilu pro JSDH Lipůvka, nabídku firmy Porsche Inter Auto CZ
spol. s r.o. o.z. Brno. Cena za nákup dopravního automobilu je 1.449.036,- Kč včetně DPH a současně
pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy. Dofinancování dopravního automobilu pro JSDH obce
Lipůvka bude z rozpočtu obce Lipůvka za využití dotace Jihomoravského kraje.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad10) pasport a standardy VO – zadání vypracování nabídky na novou pasportizaci VO,
standardů VO včetně generelu VO v obci Lipůvka
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad11) Opravy místních komunikací
Usnesení č. 8/20/2020 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o dílo s f. Soukup Miloš s.r.o. na opravu
místní komunikace u Čukotky a dalších drobných porušení komunikací v obci Lipůvka
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad12) oprava plotu SSO a technické zázemí
Stávající prefabrikované betonové oplocení je v havarijním stavu a je nutno neodkladně provést jeho
opravu. Bude předložen návrh rozsahu prací včetně cenové nabídky na dalším zastupitelstvu.
Z důvodu, že obec musí vystěhovat z objektu Lipůvka 53, kde byly zahájeny stavební práce – přestavba
na bytový dům) uskladněnou komunální techniku a nemá jiné vhodné prostory, bude zahájena příprava
na vybudování technického zázemí v prostoru za SSO Lipůvka na pozemcích p.č. 936/12 a 936/13 k.ú.
Lipůvka. Nájemníkům budou vystaveny výpovědi z nájemních smluv, tak jak již zastupitelstvo rozhodlo na
předchozích zastupitelstvech.
Usnesení č. 9/20/2020 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o dílo s f. ACOMMODE na zpracování
projektové dokumentace technického zázemí včteně zastřešení kontejnerů v SSO Lipůvka.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad13) žádost o vyjádření k novostavbě BD na p.č. 284 a 298/1
Na základě našeho nesouhlasného vyjádření k navrhované stavbě, předložil investor stavby pozměněný
návrh výstavby bytového domu na pozemku p.č. 284 a 298/1 k.ú. Lipůvka. Změna se týkala zvětšení
prostoru suterénu pro parkování vozidel (Projekt stále uvažuje s osmi parkovacími místy) a zmenšení
počtu bytových jednotek z devíti na osm. Zastupitelstvo obce projednalo změněný návrh se závěrem, že
Stavební pozemek se nachází v lokalitě „Chaloupky“, kde jsou velice stísněné podmínky včetně dopravních
kapacit. Z toho pramení velice komplikovaná údržba (letní, zimní) místní komunikace, zajištění průjezdu
složek záchranného systému a průjezdu při odvozu komunálních odpadů. Zastupitelstvo obce nesouhlasí
s navrženým záměrem výstavby bytového domu z důvodu, že nechce zhoršovat i tak neutěšené sávající
podmínky v dané lokalitě.
Následně bylo přistoupeno k hlasování, kdo je pro, aby výstavba BD byla dle předloženého návrhu
Hlasování: 0 pro, 5 proti, 4 se zdrželi
Ad14) kontrola faktur
Paní Libuše Janků seznámila zastupitelstvo obce s proplacenými fakturami č. 158 - 190
Ad16) dodatek č. 2 ke smlouvě o účasti Obce Lipůvka na spolufinancování díla „Lipůvka, díly
k Lažanům, vodovod a splašková kanalizace“
Usnesení č.10/20/2020 Zastupitelstvo obce schválilo dodatek č.2 ke smlouvě o účasti Obce Lipůvka na
spolufinancování díla „Lipůvka, díly k Lažanům, vodovod a splašková kanalizace“ se Svazkem vodovodů
a kanalizací měst a obcí.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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Ad17) Úvěr na investiční akci – BD Lipůvka 53
Zajištění finančních prostředků na realizaci stavby Bytový dům Lipůvka 53 je v současné době ze dvou
zdrojů – státní dotace a vlastní prostředky. Aby jsme mohli realizovat i další investice a opravy obecního
majetku, tak jsme požádali o úvěr, kterým bychom částečně sanovali vlastní prostředky. Oslovili jsme banky
k předložení nabídek úvěrů ve výši 10 mil. Kč. Doposud jsme obdrželi nabídku od České spořitelny jejíž
platnost je do konce června 2020. Čekáme i další nabídky o oslovených bank.
Usnesení č.11/20/2020 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k výběru nejvýhodnější nabídky
úvěru od peněžních ústavů a podpisu úvěrové smlouvy.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad15) Diskuze
– Územní plán
– Dopravní značení

Zápis č. 21/2020
z 21. zasedání Zastupitelstva obce Lipůvka ze dne 30. 6. 2020
Místo jednání:
Začátek jednání:
Konec jednání:

zasedací místnost Obecního úřadu v Lipůvce
18.00 hodin
19.20 hodin

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

Radovan Hodaň, Mgr. Libor Hoppe,

Veřejnost:	
Program jednání:
1. Ustanovení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Informace starosty obce
4. Odkup provozovny na p.č. 536/20 a 536/21
5. Projednání územní působnosti MAS na roky 2021-2027
6. Žádost dodavatele o prodloužení termínu dokončení díla „ Rekonstrukce antukových kurtů – Lipůvka“
7. Kupní smlouva s E.ON Distibuce a.s. na odprodej pozemku p.č. 1126/181 o výměře 4 m2
8. ELQA s.r.o. – žádost o vyjádření k územnímu souhlasu a realizaci stavby „Lipůvka – DS Studnička“
9. Žádost o vyjádření k projektu „Přístavba garáže ke stávajícímu RD“ na p.č. 1126/90
10. Žádost o vyjádření k projektu „ Novostavba RD“ na p.č. 136/2, 130/3
11. Kontrola faktur
12. Diskuze
Na návrh starosty byl program doplněn:
13. Rozpočtové opatření č.2/2020
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 PharmDr. Dagmar Vintrlíkovou a Roberta Tesaře
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
		 – Byla odeslána žádost o provedení přezkumu hospodaření Obce Lipůvka za rok 2020 na Krajský úřad
Jihomoravského kraje
		 – KORDIS – byl uhrazen příspěvek obce Lipůvka ve výši 65.100,- Kč (50,- Kč na obyvatele a rok)
		 – KORDIS žádost o zřízení zastávky pro výstup a nástup cestujících a pauzu pro řidiče na náměstí
		 – Zahájení stavby Bytového domu, Lipůvka 53 – Registrace dotace, finanční bilance, úvěr,.. (Ing. Pavel
Simon PhD.)
		 – Nadzemní hydranty - byly osazeny v obci jako náhrada požární nádrže na řešení požární potřeby
v případě požáru
		 – 
Odpadové hospodářství, místa sběru tříděných odpadů (pan J. Šanca předložil žádost resp.
požadavek)
		 – finanční rozbor poplatků, co obec platí za odpady do příštího zastupitelstva
		 – Inženýrské sítě – vodovod a kanalizace na pozemku p.č. 836 k.ú. Lipůvka
		 – Party stan PREMIUM – pro pořádání kulturních a dalších akcí obce a jejích spolků byl objednán party
stan
		 – Lipůvka ÚP, lokalita 4_B (Lip8) – projektant předložil návrh zastavovací studie
Ad4) odkup provozovny Blankyt na pozemcích parc. č. 536/20 a 536/21
K datu 30. 06. 2020 oznámila ukončení živnosti paní Jarmila Závodníková. Tím oznámila i ukončení činnosti
provozovny Blankyt na náměstí obce Lipůvka na p.č.536/20 a 536/21 k.ú. Lipůvka se záměrem objekt
provozovny odprodat.
Nemovitost je ze strany vlastníka přednostně nabízena k odkupu obci, a pokud obec nebude mít
o nemovitost zájem, bude ji dále prodávat prostřednictvím realitní kanceláře.
S ohledem na umístění předmětné nemovitosti na náměstí v centru obce považuje vedení obce za nutné
tuto nabídku odkupu zvážit a projednat v orgánech obce. Nabízí se zde možnost různého využití pro
potřeby obce. Objekt je v současné době nebytovým prostorem, kde je umístěna provozovna Blankyt prodejní stánek novin, časopisů, tabáku, drog. zboží a hraček.
Dohodnutá cena za pozemky p.č. 536/20 o výměře 46 m2 a 436/21 o výměře 5 m2 v celkové ceně 51.000,- Kč
(1.000,- Kč /m2), provozovna v ceně 990.000,- Kč a vybavení provozovny 159.000,- Kč. Celková kupní cena
činí 1.200.000,- Kč.
Odkup nemovitosti přímo v centru obce u centrálního parkoviště je ve veřejném zájmu. V případě vlastnění
provozovny obcí, by měla obec možnost ovlivňovat jaké služby, činnosti nebo co vlastně v daném místě
bude provozováno, a tím zkvalitnit pro občany služby. Jeden ze záměrů je přebudovat stávající stánek
(dřevostavba) na objekt, kde by bylo možno provozovat poštu Partner a případně pokračovat v prodeji
novin, časopisů a tabákových výrobků. Umístěním pošty Partner na náměstí v centru obce, kde je
umožněno bezkonfliktní parkování. Zároveň v případě přebudování by byl umožněn přístup i osobám
zdravotně postiženým.
V 18.49 h se vzdálil pan Vlastimil Sehnal.
Usnesení č. 1/21/2020 Zastupitelstvo obce schválilo odkup nemovitosti č. popis. 330 včetně pozemků
parc. č. 536/20 a 536/21 zapsaných na LV č. 835 k.ú. Lipůvka a vybavení provozovny za cenu 1.200.000,- Kč
a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Návrat pana Sehnala v 19.05 h
Usnesení č. 2/21/2020 Bude vyvěšen záměr o pronájmu této nemovitosti
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad5) projednání územní působnosti MAS na roky 2021-2027
Obec je v současné době součástí Místní akční skupiny (MAS) Brána Brněnska, z.s.
Ad6) žádost o prodloužení termínu dokončení díla
Práce na rekonstrukci tenisových kurtů byly zahájeny dle smlouvy o dílo. Z důvodu nepříznivých klimatických
podmínek požádal zhotovitel o prodloužení termínu dokončení díla.
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Usnesení č. 3/21/2020 Zastupitelstvo obce schválilo dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 10/2020 s f. SIBERA
SYSTÉM s.r.o., který mění čl. III, odst. 3.3 – zhotovitel předá celé ( dokončené ) dílo objednateli nejpozději
do 20. 7. 2020.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad7) Kupní smlouva č. 10672020/2 s E.ON Distribuce, a.s. na prodej pozemku p.č. 1126/181
o výměře 4 m2
Usnesení č. 4/21/2020 Zastupitelstvo obce schválilo kupní smlouvu č. 10672020/2 s E.ON Distribuce a.s.
na prodej pozemku p.č. 1126/181 o výměře 4 m2 za cenu 1000,- Kč/m2.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Ad8) žádost o vyjádření k územnímu souhlasu a realizaci stavby Lipůvka – DP Studnička na
p.č. 185/2 a 185/1
Zastupitelstvo obce nemá k předloženému projektu připomínek.
Ad9) žádost o vyjádření k projektu „Přístavba garáže ke stávajícímu RD“ na p.č. 1126/90
Zastupitelstvo obce nemá k předloženému projektu připomínek. Povolení sjezdu vyřizuje Obecní úřad
Lipůvka jako silniční správní orgán.
Ad10) žádost o vyjádření k projektu Novostavba RD na p.č. 136/2, 130/3
Zastupitelstvo obce nemá k předloženému projektu připomínek.
Ad11) kontrola faktur
Paní Libuše Janků seznámila zastupitelstvo obce s proplacenými fakturami č. 191 - 213
Ad13) rozpočtové opatření č. 2/2020
Usnesení č. 5/21/2020 Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 2/2020 – příloha č.1.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad12) Diskuse
		 – dotaz Josef Dvořáček územní plán – veřejné projednání – LIP2
		 – stojan na psí exkrementy lokalita Cihelna
		 – žádost o úklid psích exkrementů na cyklostezce
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