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LIPŮVKA

Aktuální Informace:
• Přerušení příjmu bioodpadu pro štěpkovač
Do odvolání je z důvodu poruchy a opravy štěpkovače přerušen příjem bio odpadu ve sběrném dvoře. O zprovoznění vás budeme informovat na internetových
stránkách obce.
• Převoz seniorů na očkování
Nabízíme ve spolupráci s našimi hasiči našim seniorům možnost zajištění dopravy
na očkování. Pokud by se jednalo o skupinu více osob, plánujeme využít novou dodávku SDH. Víme, že koordinace termínu a míst očkování není jednoduchá, ale třeba
se cesta najde. V případě zájmu prosím kontaktujte obecní úřad.
• Bytový dům Lipůvka 53
Finišuje se jak se stavbou samotnou, tak i s pravidly pro výběr nájemníků a ostatními
relevantními dokumenty obce. Kritéria výběru nájemníků většiny bytů budou zvýhodňovat občany v sociální nouzi, starobní důchodce z řad obyvatelů obce, zejména
těch, kteří mají trvalý pobyt v obci déle než 5 let. Kritérií bude více a seznámíme vás
s nimi po schválení finální podoby.
Nájemní smlouvy těchto bytů budou na dobu určitou a budou se každý rok dle
kritérií posuzovat a obnovovat. Příjem žádostí bude probíhat na předepsaných formulářích, které budou společně s ostatními dokumenty zveřejněny během května
a budeme vás o nich včas informovat.
Pokud se vše podaří tak, jak je dnes plánováno, bude možné začít byty užívat od
1. 7. 2021.
• Sčítání obyvatel
V průběhu měsíců března a dubna proběhne na celém území ČR sčítání lidu, domů
a bytů. Rozhodným okamžikem je půlnoc z pátku 26. 3. na sobotu 27. 3. 2021. Sčítání
je navrženo primárně jako online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami. Podat údaje je třeba od 27. 3. do 9. 4. 2021. Vice informací naleznete dále ve zpravodaji,
nebo na stránkách www.scitani.cz
• Počet obyvatel obce
Jak se můžete dočíst dále ve zpravodaji, měla naše obec ke konci roku 2020 celkem
1400 obyvatel. Pro srovnání s minulostí můžeme použít data ze Statistického úřadu
z roku 2005, kdy bylo v obci 1 159 osob, jsme zaznamenali nárůst o 20 %.
Pokud se podíváme do dat ze Sčítání lidu, domů a bytů, bylo v roce 2011 u nás hlášeno 1244 a v roce 2001 jen 1092 obyvatel.
Ing. Pavel Simon,
místostarosta obce
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Místní poplatky v roce 2021
.~KUDGČPtVWQtFKSRSODWNĤSĜHGQRVWQČ Y\XåtYHMWHEH]KRWRYRVWQtSĜHYRG
QD~þHW2EFH/LSĤYND

3RSODWHN]HSVĤ
GOHY\KOiãN\REFHþ1/2019

200,- .þSHV
3RSODWHNMHVSODWQêQHMSR]GČMLGR  2021

U nového poplatku je nutno vyplQLWSĜLKOiãNX
k místnímu poplatku za psaNWHUiMHQDVWUiQNiFKREFH

3RSODWHN]DRGSDG\
SURI\]LFNRXRVREXGOHþOY\KOiãN\REFHþ2/2018

550,- .þRVRED – ]iNODGQtVD]EDNWHUiPĤåHEêW
VQtåHQDGOH]DSRMHQtGRV\VWpPX0(62+
3RSODWHNMHVSODWQêQHMSR]GČMLGR  2021

3RNXGMVWH]DSRMHQtGRV\VWpPX0(62+RYČĜWHVLSURVtPWHOHIRQLFN\
QD REHFQtP ~ĜDGČ YêãL SRSODWNX SR VOHYČ ÒGDMH Y DSOLNDFL PRMH
RGSDGN\VHPRKRXOLãLW
ýtVOR~þWX REFH 0
9DULDELOQtV\PERO– XYHćWHþtVORGRPX Y SĜtSDGČE\WRYêFKGRPĤ
XYHćWH]DþtVORGRPXþtVORE\WX)
6SHFLILFNêV\PERO– 1341 XSRSODWNX]DSVD
1340 XSRSODWNX]DRGSDG\
'RNRQFHSODWQRVWLPLPRĜiGQêFKRSDWĜHQtMHREHFQt~ĜDGSURYHĜHMQRVW
RWHYĜHQSRQGČOtDVWĜHGDRGGRKRGLQ
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www.scitani.cz

OZNÁMENÍ
Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021

O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ
V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE
jiná osoba oprávněná za ni jednat podle občanského
zákoníku. Sčítání lidu, domů a bytů se provádí vyplněním
sčítacího formuláře pro domácnost. Údaje o domu a bytu
poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlastník domu nebo správce.

Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů
a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb.,
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „zákon“) bude na celém území České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen
„sčítání“).

Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sčítacího formuláře buď v elektronické podobě při online sčítání
od 27. března 2021 do 9. dubna 2021, nebo následně
při terénním došetření.

Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku
26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická
osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem
požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako
online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.

Terénní došetření provádějí v jednotlivých sčítacích obvodech sčítací komisaři jmenovaní podle zákona. Sčítací
komisař se při výkonu své funkce prokazuje průkazem
sčítacího komisaře, případně na požádání povinné osoby
též svým občanským průkazem nebo cestovním dokladem.

Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik
na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území České
republiky udělen azyl, doplňková ochrana nebo dočasná ochrana,

Při terénním došetření sčítací komisař předá členu
domácnosti, osobě žijící mimo domácnost, popřípadě
vlastníku zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod,
sčítací formulář v listinné podobě v předem oznámeném
termínu nejpozději do 26. dubna 2021. Úřad je podle
zákona oprávněn lhůtu prodloužit.

b) každá další fyzická osoba, která je na území České
republiky v rozhodný okamžik přítomna,
c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený).

Člen domácnosti, osoba žijící mimo domácnost nebo
vlastník zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod,
odevzdá vyplněný sčítací formulář v odpovědní obálce
na poště nebo jej vhozením do poštovní schránky odešle
zdarma na adresu P. O. Boxu sčítání, nebo jej doručí
na kontaktní místo sčítání, nejpozději do 11. května 2021.
Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit.

Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince,
kteří jsou v České republice na dobu kratší než 90 dnů
(například turisté), a na cizince požívající diplomatické
výsady a imunity.
Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho přípravu, provedení, zpracování a zveřejnění výsledků zabezpečuje
Český statistický úřad (dále jen „Úřad“). Úřad pro potřeby
sčítání přebírá údaje z informačních systémů veřejné správy
podle paragrafu 7 zákona. Na přípravě a provedení
sčítání Úřad spolupracuje s dodavatelem terénních prací
a ústředními správními úřady uvedenými v zákoně.

Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem,
nařízením o evropské statistice, GDPR a dalšími právními
předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než statistické účely. Sčítací komisaři, stejně jako všechny osoby,
které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí
s individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni o nich
zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je časově
neomezená.

Obecní úřad zveřejní způsobem v místě obvyklým nejpozději 14 kalendářních dnů před rozhodným okamžikem
tento dokument, seznam standardních sčítacích obvodů
v obci včetně jejich vymezení a jména, příjmení a čísla
průkazů sčítacích komisařů, kteří budou v jednotlivých
sčítacích obvodech sčítání zajišťovat, včetně telefonního
spojení na bezplatnou informační linku sčítání a oﬁciální
internetové adresy sčítání.

Český statistický úřad žádá všechny občany, aby
odpovědným vyplněním sčítacích formulářů přispěli
k úspěšnému provedení sčítání.

Sčítání osob se provede poskytnutím údajů jejich zápisem do sčítacího formuláře povinnou osobou. Tou je
každá plně svéprávná fyzická osoba podléhající sčítání.
Za fyzickou osobu, která není plně svéprávná, poskytne
údaje její zákonný zástupce nebo opatrovník, případně

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
předseda Českého statistického úřadu
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Informace k organizaci zápisu do 1. ročníku základního
vzdělávání pro školní rok 2021/2022
Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
dovoluji si Vás informovat o organizaci zápisu dětí do první třídy. Vzhledem
k epidemiologické situaci se zápis uskuteční bez přítomnosti dětí samotných,
a pokud je to možné, tak také bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte
ve škole. Rodiče vyplní Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a Zápisní lístek.
Žádost o odklad musí být doložena doporučením příslušného školského poradenského zařízení a současně doporučením odborného lékaře nebo klinického
psychologa (jejich vyjádření je nutné doložit do 28. května 2021). Samotnou žádost však musíte doručit během dubna. Na základě předložené žádosti rozhodne ředitelka školy o odkladu začátku povinné školní docházky o jeden školní rok.
V případě žádosti o předčasné přijetí (děti narozené 1. 9. 2015 – 30. 6. 2016) musí
být žádost doložena doporučením příslušného školského poradenského zařízení
a pokud se dítě narodilo po 31. 12. 2015 navíc doporučením odborného lékaře
(vyjádření je nutné doložit do 28. května 2021), žádost však musí být doručena
během dubna. V případě, že podáváte žádost o odklad či o předčasné přijetí,
nevyplňujete jiné tiskopisy.
Prosím rodiče, aby příslušné vyplněné tiskopisy doručili těmito způsoby:
1. odesláním oskenovaných tiskopisů na adresu reditelka@zslipuvka.cz
2. vložením zalepené obálky s tiskopisy do schránky školy (hlavní vchod)
3. osobním předáním zalepené obálky s tiskopisy v ředitelně školy (nejlépe po vzájemné domluvě)
Termín doručení tiskopisů: 1. – 30. dubna 2021
Zápis se týká dětí narozených mezi 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015 a dětí s odkladem povinné
školní docházky.
Tiskopisy a další informace, kritéria přijetí a co by měl prvňáček zvládnout, najdete na: www.zslipuvka.cz
Mgr. Marcela Antonovičová,
ředitelka školy
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Náklady na Odpadové hospodářství obce Lipůvka 2020
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Ing. Ivo Pospíšil
Starosta obce
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Odpadové hospodářství měst a obcí se bude zásadním
způsobem měnit.
Od 1. ledna tohoto roku vstoupila v účinnost nová legislativa a bude třeba nastavit systém tak, aby odpovídal novým zákonům.
Proč je třeba změnit systém nakládání s odpady?
I když v České republice fungují snahy o materiálové využití odpadů, velká část jich
bez užitku skončí na skládce a zdroje, které by se daly dále využít, jsou zahrabávány
pod zem. Vyhazují se cenné kovy, sklo a další suroviny, které pak chybí ve výrobě.
V České republice je v současné době až polovina komunálních odpadů ukládána
na skládky. I když tuto možnost nová legislativa značně omezuje, přesto se o skládkování často uvažuje jako o jedné z hlavních koncovek pro odpad a toto myšlení je
třeba změnit.

Hierarchie správného nakládání s odpady:

Předcházení vzniku odpadu
Příprava k opětovnému
použití
Recyklace
Jiné využití
např. energetické

Odstranění/
skládkování
Pyramida zobrazující hierarchii správného nakládání s odpady
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Předcházení vzniku odpadu
Jak je z předchozího obrázku patrné, nejvhodnější metodou je odpad vůbec neprodukovat. To je samozřejmě v Naší konzumně zaměřené společnosti velmi těžké.
Přesto existují způsoby, jak se ideálnímu stavu alespoň částečně, podle možností,
přiblížit.
Odpovědní pracovníci měst a obcí skvělým způsobem motivují občany ke třídění
odpadu. I u nás v obci jsme zavedli motivační systém, který napomáhá minimalizovat tuhý domoví odpad a separovat tak z něj komodity, které lze opětovně využít
(drahé kovy, sklo, papír, plasty,…). Česká republika tak patří mezi nejlepší státy v této
oblasti. Často se však zapomíná na fakt, že mnohem důležitější je vzniku odpadu
předcházet.

Nejlepší odpad je totiž ten, který nevznikne.
Tato oblast nabízí velký prostor pro edukační práci vedoucích pracovníků měst
a obcí, kteří by podobně jako to již učinili u třídění odpadů, měli směřovat občany
k tomu, aby se snažili snížit produkci odpadů.
V oblasti minimalizace odpadu nelze stanovit opatření obecně platící pro komunální
odpad, je proto třeba se věnovat jeho jednotlivým složkám. Velké rezervy mají obce
zejména u bioodpadu, omezit lze obalový materiál či textilní odpad.

V oblasti bioodpadu mámeještě velké rezervy, na kterých je třeba zapracovat!!!!

8

Z pohledu odpadů je třeba věnovat pozornost stavebnímu a demoličnímu odpadu,
jehož se vyprodukuje největší množství. Jedná se však o jednu z dále nejvíce využívaných komodit.
Na základě zákona o odpadech jsou obce původcem odpadu od občanů a zapojených živnostníků. Je proto žádoucí, aby obce byly zapojeny do prevenčních opatření, jak z pohledu poskytování informací, tak i z pohledu regulativních opatření.
Obecně se dá konstatovat, že všechna prevenční opatření se zaměřením na běžného
občana by se měla v budoucnu promítnout v produkci komunálních odpadů.

Monitoring odpadu
Bez přehledu o produkci odpadu nelze efektivně ovlivnit další vývoj odpadového
hospodářství. Některé obce poté, co začaly kontrolovat váhu vyváženého odpadu,
zjistily, že se jim produkce odpadu automaticky snížila, někde až téměř o polovinu.
Moderní technologie nabízí ještě lepší přehled o odpadech. Pomocí čipů lze pohodlněji zajistit hlídání počtu výsypů, evidenci odpadových nádob, aktualizaci stavu
a polohy nádob, získané podklady lze využít pro plánování trasy, přidání či ubrání
počtu nádob na jednotlivých stanovištích.
Jen na základě reálných dat je možné zajistit důkladnou kontrolu odpadů a platit ve
výsledku za to, co obec skutečně vyprodukuje.
Monitoring odpadu je klíčovým nástrojem odpadového hospodářství, proto ho budeme v naší obci zkvalitňovat.
Již od roku 2018 máme zavedený monitorovací systém, který je ale závislý na
lidském faktoru – načítání čárových kódů. Tento způsob a zvláště v dnešní době
COVIDu funguje velmi sporadicky. Na zastupitelstvu jsme projednávali nový automatický systém, který by pracoval bez vlivu lidského faktoru. Jednali jsme se
svozovou firmou a také s firmou, která nám provádí evidenci. Výsledek bude znám
v krátké době.
Jakmile bude dojednáno a odsouhlaseno zavedení sytému budeme vás informovat.
Ing. Ivo Pospíšil
Starosta obce
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Statistické údaje roku 2020
Statistika obyvatel
Celkem

Průměrný
věk

Datum nar.
nejstarší

Datum nar.
nejmladší

Osoby

1400

41,78

05. 09. 1925

27. 12. 2020

Muži

670

41,12

04. 10. 1926

23. 11. 2020

Ženy

730

42,38

05. 09. 1925

27. 12. 2020

Děti do 15 let

273

Děti do 18 let

314

Starší 60 let

378

Možní voliči

1087

• V obci je přiděleno 503 čísel popisných (32 rekreačních domů, 430 rodinných a bytových domů, 41 ostatní objekty a neobsazená čísla popisná) a 53 čísel evidenčních (chaty, garáže).
• V roce 2020 se narodilo v naší obci 12 dětí, 11 občanů zemřelo, 66 občanů se do
naší obce přistěhovalo a 25 odstěhovalo.
• V matričním obvodu Lipůvka bylo uzavřeno 31 manželství, z toho 11 manželství
bylo uzavřeno před orgánem církve.

VLÁDA OMEZILA POHYB A SETKÁVÁNÍ LIDÍ
Od pondělí 1. března začala platit zpřísněná vládní opatření proti šíření koronaviru.
Hlavním cílem je omezit pohyb a setkávání lidí. Opustit bydliště za jiným účelem,
například pokud chce někdo vyrazit na vycházku či si zaběhat, je možné přes den
od 5.00 do 21.00 hodin, a to pouze na území obce, nikoli okresu. Při pobytu venku
by se neměly stýkat osoby, které spolu nežijí ve společné domácnosti. Návštěvy
příbuzných (rodiče, prarodiče), kteří bydlí ve stejném okrese, nejsou možné, pokud
nejde o zajištění jejich nezbytných potřeb, o zabezpečení jejich nutné péče nebo
jejich doprovod například k lékaři nebo na úřad. Pro cestu do zaměstnání či k lékaři
v rámci okresu není nutný žádný doklad. Hranice obcí v okrese Blansko si můžete
prohlédnout v mapách.
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Cesty mezi okresy jsou až na výjimky, jako je cesta do zaměstnání nebo návštěva
lékaře a úřadu, zakázány. Lidé se musí prokázat potvrzením zaměstnavatele nebo
čestným prohlášením.
Nově platí povinnost nosit všude na zastavěném území obce chirurgickou roušku.
Výjimka platí jen v případě, že je člověk sám v přírodě. Ochrana dýchacích cest je povinná i na pracovišti. Na místech, kde je větší koncentrace lidí, je povinný respirátor
třídy FFP2 či KN 95.
Platí to například v prodejnách, provozovnách, na úřadech a v dopravě.
V pondělí se uzavřely také mateřské školy a první a druhé třídy základních škol.
Omezení se dotkla také maloobchodního prodeje, kdy se zavřela část dosud otevřených obchodů. Otevřené zůstávají potraviny, lékárny, drogerie nebo prodejny
pohonných hmot.
Seznamte se s platnými opatřeními proti šíření koronaviru.

Slovo arcibiskupa Graubnera před blížícími se Velikonocemi
Milí bratři a sestry, farníci,
rozhodnutím vlády se počínaje pondělkem 1. března 2021 zpřísňují některá opatření v boji proti pandemii. Omezení dotýkající se bohoslužeb zůstávají stejná jako
v předchozích týdnech. Naléhavě vás žádám, abychom tato opatření důsledně
dodržovali. Važme si toho, že se dále můžeme setkávat, byť v omezené míře.
Obcházení a nerespektování opatření není uměním ani hrdinstvím, ale naopak
hazardem s lidskými životy.
V některých farnostech se všichni nedostanou na mši svatou každou neděli. Využívejte, prosím, i všedních dnů k účasti na mši svaté či aspoň k tiché adoraci.
Kéž tento mimořádný způsob prožívání postní doby přispěje k našemu posvěcení a připraví nás na velikonoční radost.
K tomu ze srdce žehná
+ Jan Graubner, arcibiskup olomoucký
K registraci na mše svaté navštivte stránky lipůvské farnosti https://farnostlipuvka.
wordpress.com/
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Studie přístavby ZŠ Lipůvka
Studie rozšíření školy o kmenové a odborné učebny, dílny, novou jídelnu a kuchyň, nové šatny a družiny byla dokončena. Rádi bychom vás seznámili s koncepcí přístavby a to jak výtahem z technické zprávy studie tak zejména obrazovou dokumentací.
Na studii bude navazovat výběr zhotovitele dalších stupňů projektové dokumentace tak, abychom mohli na základě platného stavebního povolení žádat
o dotace na tuto výstavbu. Chtěli bychom do konce tohoto volebního období
získat stavební povolení a jednat o financování.

Předmětem studie je přístavba ZŠ Lipůvka za účelem vybudování nových učeben,
družiny, jídelny s vývařovnou, šaten a stanovení rozsahu stavebních úprav stávajících prostor za účelem modernizace a bezbariérového přístupu. Studie se zaměřuje na rozšíření možnosti vzdělávání ve výukovém režimu, ale i na vytváření zázemí
pro mimo výukové aktivity. Do studie jsou integrovány požadavky na akustiku,
zdraví dětí a tělesnou pohodu vnitřního prostředí. Zaměřuje se na harmonickou
integraci nových přístaveb do stávajícího areálu základní školy, návaznost nových
provozů na stávající. Studie zvažuje vliv podmínek v území ve vztahu k vnějšímu
vzhledu, vnitřnímu prostředí i možnostem napojení na infrastrukturu. Vliv podmínek v území má přímý dopad nejen na architekturu stavby, ale i na technické
a technologické vybavení stavby.
Dispozice stávající základní školy je navrženou přístavbou dotčena minimálně.
Ve vstupní části jsou patrné změny především v šatnách, které jsou navrženy tak,
aby efektivně oddělily špinavý a čistý provoz. Ve vstupu je umístěn výtah zabezpečující bezbariérový přístup do všech podlaží hlavní budovy. V 1. NP stávajícího objektu je jídelna s výdejnou nahrazena učebnou hudebny a knihovnou/ archivem.
12

Mezi těmito prostory, v místě původní jídelny, je navržen koridor, navazující na
nové severozápadní křídlo objektu. Mezi spojovací chodbou a stávajícím objektem takto vzniká nové venkovní atrium, které bude sloužit jako vnější místo oddechu.
Dispozice severozápadního křídla se odvíjí od schodišťové haly s výtahem.
V 1. NP jsou v jižní části umístěny místnosti mimoškolního vzdělávaní (družiny
), rozděleny na 2 učebny pro 1. a 2. stupeň základní školy upravené k jejich potřebám a úrovni vzdělávání. K družinám jsou přičleněny 2 kabinety pro 4 učitele/asistenty. V severní části je umístěno schodiště s výtahem, sociální zázemí
a bezbariérové WC. V technickém zázemí se nachází nová plynová kotelna, sklad
a úklidová komora.
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Dispozice 2. NP se odvíjí od schodišťové haly, ze které je přístup do jídelny. Pro
plynulý provoz jídelny jsou zde vybudovány vstup a výstup samostatně. Dispozice vývařovny se odvíjí od severního vstupu, ze kterého je zabezpečen přístup zaměstnanců vývařovny a zásobování. Zásobování je zabezpečen plynulý příjezd po
stávajících komunikacích. Ze vstupní chodby je přístup do kanceláře, sociálního
zázemí sestávajícího se z šatny, sprchy, WC a úklidové komory, do skladové části
sestávající se ze dvou skladů potravina dvou skladů odpadů a samotné kuchyně,
navazující výdejním pultem na prostor jídelny.

Dispozice 3. NP je řešena obdobně jako v 1. NP, kdy podél jižní strany jsou umístěny
dvě kmenové učebny, učebna dílen se skladem materiálu a chemicko-přírodovědná
učebna se skladem chemikálií. K učebnám jsou přičleněny 3 kabinety pro 4 učitele/
asistenty. V severní části je umístěno schodiště s výtahem a sociální zázemí.
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Zápis č. 26/2020
z 26. zasedání Zastupitelstva obce Lipůvka ze dne 15. 12. 2020
Místo jednání:
Začátek jednání:
Konec jednání:

sál Obecního úřadu v Lipůvce
18.06 hodin
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 –
příchod 18.07 h., Robert Tesař, PharmDr. Dagmar Vintrlíková

Omluveni:
Veřejnost:

–
Ing. Skála, J. Polák, manželé Vyskočilovi, Tomáš Nevřela

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ustanovení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu
Schválení programu jednání
Informace starosty obce
Dohody o pracovní činnosti a o provedení práce na rok 2021
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lipůvka na rok 2020
Schválení rozpočtového provizoria Obce Lipůvka na rok 2021
IMOS Brno, a.s. – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Bytový dům, Lipůvka 53“
Dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě mezi Obcí Lipůvka a a AGRODRUŽSTVO Brťov – Lipůvka
Město Blansko – návrh smlouvy na spolufinancování sítě sociálních služeb na rok 2021
Žádost o vydání souhlasu s navrhovaným stavebním záměrem – v lokalitě dle ÚP Lip10
Žádost o vyjádření ke stavbě RD včetně inženýrských sítí na p.č. 166 a 155/14, O. Závodník
Rozpočtové opatření č. 7/2020
Kontrola faktur
Diskuze

Na návrh starosty byl program doplněn:
15.
16.
17.
18.
19.

Výše nájmu v obecních bytech
Diecézní charita Brno – Žádost o nastavení nových podmínek spolupráce
Dodatek SOF Obec Lipůvka a Svazek VaK
BD Lipůvka 53 – smlouvy o připojení a dodávce plynu
Veřejnoprávní smlouva č. 7/2020 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lipůvka na rok 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 Roberta Tesaře, PharmDr. Dagmar Vintrlíkovou
Hlasování: 10 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: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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Ad3) Informace starosty
– Lipůvka Splašková kanalizace nad hřištěm, stavba dokončena a předána k užívání, přípojky jsou
postupně napojovány
– Lipůvka, Bytový dům č. p. 53 – probíhá dle harmonogramu, profinancování dotace ve výši 10 mil.
Kč z MF bylo provedeno, počátkem roku bude zaktualizován úvěr u KB, a.s.
– SDH DA VW Crafter – předán dodavatelem, přihlášení na RZ
– Nádoba s posypovým materiálem na pozemku p. č. 309
– Deratizace území obce, bude předloženo vyhodnocení s návrhem dalšího postupu
Ad4) Dohody o provedení práce a o pracovní činnosti na rok 2021
Usnesení č. 1/26/2020 Zastupitelstvo obce schválilo uzavření dohod o provedení práce o pracovní
činnosti na rok 2021 – příloha č. 1
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č. 2/26/2020 Zastupitelstvo obce schválilo uzavření dohody o provedení práce s členkou
zastupitelstva obce Libuší Janků na kulturní akce v roce 2021.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Ad5) veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lipůvka na rok 2020
Usnesení č. 3/26/2020 Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č. 6/19/2020 ze dne 12. 5. 2020
o schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 6/2020 ve výši 40 000,- Kč pro
Spolek Lípa.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č. 4/26/2020 Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č. 8/19/2020 ze dne 12. 5. 2020
o schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 8/2020 ve výši 5.000,- Kč pro Šachový
klub Lipůvka.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad6) schválení rozpočtového provizoria Obce Lipůvka na rok 2021
Usnesení č. 5/26/2020 Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové provizorium Obce Lipůvka na rok
2021 do schválení rozpočtu obce na rok 2021 – příloha č. 2
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad7) IMOS Brno, a.s. – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Bytový dům, Lipůvka 53“
Usnesení č. 6/26/2020 Zastupitelstvo obce schválilo Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Bytový
dům, Lipůvka 53“ s firmou IMOS Brno, a.s.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Ad8) dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě mezi Obcí Lipůvka a Agrodružstvo Brťov – Lipůvka
Usnesení č. 7/26/2020 Zastupitelstvo obce schválilo dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě
s Agrodružstvem Brťov - Lipůvka z důvodu změn po stavbě cyklostezky.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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Ad9) Město Blansko – návrh smlouvy na spolufinancování sítě sociálních služeb na rok
2021
Usnesení č. 8/26/2020 Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy s Městem Blansko
Služby sociální prevence a sociální péče v celkové výši 61 500,- Kč
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad10) žádost o vydání souhlasu s navrhovaným stavebním záměrem – lokalita dle ÚP Lip10
Záměr „Inženýrské sítě a komunikace v lokalitě „Ve Zmolách“ – Lipůvka, představil zastupitelstvu
a přítomné veřejnosti osobně zástupce investora Ing. Lubomír Skála. Návrh řeší výstavbu inženýrských
sítí – Vodovod a splašková kanalizace. Zastupitelstvo obce nemá k záměru prodloužení a zaokruhování
vodovodu a záměr splaškové kanalizace zásadních připomínek. Lokalita 9_SO dle územního plánu je
určena k zástavbě smíšené obytné. Návrh řeší 16 RD.
Zastupitelstvo požaduje v rámci rozparcelování ponechat územní rezervu pro budoucí komunikační
napojení zahrad severně od lokality. Dále upozorňuje, že dopravní plocha 43 DS/v, která jižně sousedí
se zájmovou lokalitou, je obcí připravována jako obchvat na Tišnov – přeložení silnice II/379. Takže
bude v rámci projektu komunikace a rodinných domů požadovat taková opatření, aby případné
hygienické limity (hluk, prašnost,….) nezabránily vybudování komunikace II. tř.
Ad11) Žádost o vyjádření ke stavbě RD včetně inženýrských sítí na pozemku p. č.166
a 155/14,
Projektant ing. Fr. Hloušek v zastoupení investora Ondřeje Závodníka předložil PD a požádal
o vyjádření ke stavbě „Novostavba RD Lipůvka včetně napojení na inženýrské sítě na pozemku
p. č. 166 a 155/14 pro vydání společného územního souhlasu a souhlasu s provedením
ohlášené stavby.
Zastupitelstvo obce nemá připomínek.
Ad12) rozpočtové opatření č. 7/2020
Usnesení č. 9/26/2020 Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 7/2020
Hlasování: 0 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad13) kontrola faktur
Bod přesunut na jednání dalšího zastupitelstva obce.
Ad15) výše nájmu v obecních bytech
Z důvodu, že obec v roce 2021 dokončí stavbu Bytového domu, Lipůvka 53, kde je na základě
podmínek dotačního titulu stanovena výše nájemného, bude i v ostatních bytových prostorech,
které obec pronajímá nájem upraven tak, aby výše nájemného byla ve všech objektech shodná –
cena na m2.
Usnesení č. 10/26/2020 Zastupitelstvo obce schválilo zvýšení nájmu v obecních bytech, Lipůvka
č. p. 113 a č. p. 194 s účinností od 1. 7. 2021 na výši 90,- Kč na m2
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad16) Diecézní charita Brno – Žádost o nastavení nových podmínek spolupráce
Diecézní charita Brno má v obci Lipůvka umístěny kontejnery na použité oděvy, které vyváží a dále
po hygienické úpravě distribuuje potřebným. Na základě vývoje situace na trhu s druhotnými
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surovinami, a především použitým textilem, kdy se stále zvyšují náklady, požádala Diecézní charita
Brno o příspěvek na svoz kontejnerů ve prospěch Diecézní charity Brno a společností Dimatex ve výši
1 100,- Kč /kontejner/rok (= 92,- Kč/kontejner/měsíc)
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad17) Dodatek SOF Obec Lipůvka a Svazek VaK
Při provádění stavebních prací na stavbě splaškové kanalizace nad hřištěm,
byly vyčísleny méně práce výši 4 053,- Kč
Usnesení č. 11/26/2020 Zastupitelstvo obce schválilo dodatek smlouvy o spolufinancování se
Svazkem VaK týkajícího se méněprací ve výši 4 053,- Kč
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad18) BD Lipůvka 53 – smlouvy o připojení a dodávce plynu
Při provádění stavebních prací na stavbě Bytového domu Lipůvka 53, připravila stavba rozvod plynu,
kotelnu a rozvod topení, tak aby mohla v zimních měsících temperovat objekt a bylo možné provádět
stavební práce uvnitř budovy. Dodavatel vyzval obec vyřízením odběru a osazení plynoměru.
Usnesení č. 12/26/2020 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o připojení s firmou GasNet, s.r.o.
a smlouvu o dodávce plynu s firmou E.ON Energie, a.s..
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad19) Veřejnoprávní smlouva č. 7/2020 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lipůvka na
rok 2020
Usnesení č. 13/26/2020 Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č. 7/19/2020 ze dne 12. 5. 2020
o schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 7/2020 ve výši 22 000,- Kč pro Svaz
tělesně postižených v ČR z.s. místní organizace Lipůvka.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad14) Diskuze
– Poškozená místní komunikace na pozemku p. č. 238/5, 1020/4 – zaslat upozornění na vrácení do
původního stavu.
– Odstranit bílou poštovní schránku na budově Obecního úřadu a označit schránku Obce
– Postavit povalený kámen na cyklostezce
– Projektor pro kulturní akce
– Upomínky za nájem MUDr. Jarošová

Zpravodaj obce Lipůvka, periodický tisk územního samosprávného celku,
vydavatel: Obecní úřad Lipůvka, IČ 00280569, adresa redakce: Lipůvka 146, www.lipuvka.eu
Odpovědný: místostarosta obce Ing. Pavel Simon, Ph.D., registrováno: MK CR E 11384
Publikačně připravil a vytiskl: REPROPRESS Brno, tel. 541 589 401
Náklad: 580 ks, Distribuce: zdarma, Vydáno dne: 5. 3. 2021
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PRODÁVÁTE?

Nebo zvažujete prodej své nemovitosti?

NABÍZÍM KOMPLETNÍ REALITNÍ SLUŽBY
- Nacenění nemovitosti
- Profesionální fotky
- Videoprohlídka
- 3D Scan
- Katalog nemovitosti
- Prodej za nejvyšší možnou cenu
- Možnost výkupu-peníze IHNED
- Kompletní právní servis:
smlouvy/katastr/úschova
- Financování
- Lidský a zároveň profesionální přístup

Znáte někoho, kdo
prodává nemovitost?

ODMĚNA ZA TIP

10 000,Peter Blaškovič
pblaskovic@mmreality.cz
tel: 734 392 641

