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Vážení spoluobčané, milí čtenáři.
V květnu už bývá teplo, proto už nemusíme
tolik topit, ale toto jaro se zdá být trochu
ošidné. Za chvíli tady budeme mít první
letní den, teplo stále ne a ne přijít a do rozkvetlých stromů namísto včel sedají sněhové vločky.

určitě obtěžuje. Návrat dětí do škol trval hodně dlouho, nechali jsme je rok
doma, celá generace dětí bude na tento
rok absence dlouho doplácet. Všichni
jsme zažili nějakou delší nemoc a pamatujeme si, jak obtížné bylo naskočit
zpět. Je trestuhodné, jak dlouho příprava návratu dětí do škol probíhá a s jakými nedokonalostmi se potýká. Kromě
dětí v tom byli rodiče, učitelé a především ředitelé, kteří i když se snaží sebevíc, musí dodržovat vyhlášky, nařízení
vlády a jejich manipulační prostor není
příliš velký. Proto bych chtěl všem poděkovat za jejich činnost a snahu.

Již více jak rok bojujeme s koronavirem
a zdá se, že stále nejsme u konce. V posledních pár týdnech dochází ke snižování
počtu nakažených i hospitalizovaných.
Řada z nás již prošla prvním očkováním,
tak snad bude lépe. Nařízení, která přicházejí od vlády, jsou chaotická, nedotažená
a lidé je většinou nedodržují, protože jim
nedůvěřují.

Nechci být negativistický, ale opravdu cítím únavu, prostupující společností i na
úrovni úřadu a samosprávy. Je načase se
opravdu začít starat – a to nejen o sebe samotné. Přeji v tomto snažení všem mnoho
sil a zdaru.

Rozvolnění nám již konečně umožňuje účast na kulturních a společenských
akcích, ale stále ještě za dodržování
omezujících opatření. Takže se snad již
budeme potkávat jak dříve. Taktéž naše
děti již mohou chodit do školy, ale stále se musejí ještě testovat, což všechny

Ing. Ivo Pospíšil, starosta obce

Informace
Dále ve Zpravodaji naleznete schválená kritéria pro přidělení obecních bytů a formulář žádosti o přidělení bytu. Naleznete je i na webu obce ( http://www.lipuvka.eu/
obecni-urad/dokumenty-obecniho-uradu/obecni-byty/ ).
Vyplněnou žádost můžete, v případě zájmu, podat na obecním úřadě do 21. 6. 2021.
Poté do konce měsíce června předpokládáme vyhodnocení prvního kola žádostí
dle kritérií.

Co nás čeká:
26. 6. 2021	
Cimbál pod hvězdami proběhne v parku u kostela od 17.00, hraje
cimbálová muzika GRAJCAR. Ve13 hodin vyjíždí krojovaná jízda
a zve občany do parku na Cimbál pod hvězdami a ochutnávku dobrých moravských vín.
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26. 6. 2021
Plánujeme otevřít pro veřejnost budovu Lipůvka 53 (obecní
byty – bývalá Mánkova hospoda) , pokud to bude možné, v době od 15:00 do 17:00.,
abyste se cestou na Cimbál do parku mohli podívat na hotovou stavbu.
11. 9. 2021
Výročí 650 let od první písemné zmínky o naší obci.
		Připravujeme pro vás společně sorganizacemi a spolky v obci kulturní program, který by mělproběhnout v parku. Snad nám bude
epidemiologická situace společně s počasím přát a my si budeme
moci užít tento den naplno. Celá akce je zatím v plánech, ale už teď
se můžete se těšit naDen otevřených dveří obecního úřadu, školy,
školky, kostela a hasičky. Rádi uvítáme i rodáky, kteří budou mít
důvod se zase na Lipůvce zastavita přijdou s námi tento den oslavit.
Poznámka k sousedskému soužití:
Děkujeme všem, kteří ctí neděli jako den pracovního klidu a neobtěžují sousedy tím, že
používají sekačku, motorovou pilu a další hlučné nářadí.

Sběr železného šrotu
Při letošním sběru želeného šrotu jsme posbírali v Lipůvce a Svinošicích 7900 kg
šrotu. Všem, kteří přispěli železem nebo prací, děkujeme.
Starosta SDH Robert Tesař.
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Obec Lipůvka – Zastupitelstvo obce Lipůvka
Kritéria pro přidělování nájemních bytů
1.
2.
3.
4.

5.

Článek 1 – Úvod
Těmito kritérii se stanovují pravidla pro přidělování nájemních bytů v majetku obce
Lipůvka.
Nájemním bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou určeny k bydlení a mohou tomuto účelu sloužit.
Nájemní byty jsou v majetku obce Lipůvka a jsou spravovány obcí Lipůvka.
Přidělení nájemního bytu je v kompetenci Zastupitelstva obce Lipůvka. To rozhoduje na základě nejvyššího počtu přidělených bodů zájemci, kterou posoudí a vyhodnotí komise složená ze starosty, místostarosty a vedoucích výborů zastupitelstva
Obce Lipůvka.
Byty mohou být na základě rozhodnutí Zastupitelstva přednostně použity pro náhradu kapacit stávajících nájemních bytů, které byly pronajaty před platností těchto
kritériiresp. pokud je to potřebné z hlediska efektivní správy majetku Obce Lipůvka.

Článek 2 – Podání žádosti o nájemní byt a seznam žadatelů o byt
1. Každý žadatel/ka o pronájem obecního bytu musí podat žádost na předepsaném
tiskopisu, který obdrží na podatelně Obecního úřadu Lipůvka.
2. Povinností žadatele/ky je do žádosti o pronájem bytu uvést úplné a pravdivé údaje.
Při změně údajů je žadatel/ka povinen/a tuto skutečnost oznámit.
3. Žádost o byt je zaevidována do evidence došlé pošty a dále předána kompetentnímu pracovníkovi. Evidence žadatelů je vedena na podatelně Obecního úřadu a pravidelně je aktualizována.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Článek 3 – Podmínky přijetí žádosti
Přijetím žádosti nevzniká povinnost obce Lipůvkažadateli byt přidělit, na přidělení
nevzniká právní nárok..
Žádost o byt může podat občan ČR starší 18-ti let, plně způsobilý k právním úkonům.
Žádost o byt nelze převést na jinou osobu.
Při přijetí žádosti se přihlíží k bezdlužnosti žadatele/ky vůči obci Lipůvka, tuto skutečnost je třeba ověřit na podatelně Obecního úřadu, obec je oprávněna zkoumat,
zda žadatel/ka bude mít prostředky na hrazení nájemného a dalších souvisejících
plateb. Dále se přihlíží, zda žadatel/ka v minulosti obdržel ze strany obce výpověď
z nájmu bytu pro porušování povinností na straně nájemce.
Součástí žádosti je čestné prohlášení že žadatel/ka ani jeho manžel/ka v ČR nevlastní bytový či rodinný dům nebo byt nebo pokud neprokáží,že jej ze závažných
důvodů nemohou užívat.
S údaji uvedenými v žádosti bude zacházeno v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb.,
o zpracování osobních údajů. Žadatel/ka svým podpisem v žádosti dává souhlas se
zpracováním osobních údajů uvedených v žádosti.
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7. Ž
 ádost není zařazena do seznamu žadatelů o byt, nesplňuje-li výše uvedené podmínky nebo je-li neúplná. Bude-li žádost posouzena kladně a následně bude zjištěno, že žadatel/ka uvedl/a nepravdivé, neúplné nebo hrubě zkreslené údaje, bude
žádost se systému vyřazena. Tato skutečnost se zdůvodněním bude žadateli oznámena písemně.
8. Žádosti se podávají vždy pouze na jedno následující období trvání nájmu (v roce
2021 od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2022, následně vždy na jeden rok. Nebude-li žadateli
přidělen obecní byt, případně žadatel/ka bude mít zájem o nájem na další období,
musí si vždy podat novou žádost dle níže uvedeného harmonogramu.
9. Harmonogram:
Podávání žádostí: od 1. 1. do 30. 4. kalendářního roku (v roce 2021 do …)
Vyhodnocení žádostí a uzavření nájemní smlouvy: do 31. 5. kalendářního roku
(v roce 2021 do …)
Nájem – trvání: od 1. 7. kalendářního roku do 30. 6. roku následujícího (v roce 2021
od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2022).
10. Žadatel/ka o byt je povinen požádat o vyřazení své žádosti v případě, že si vyřeší
svou bytovou situaci jiným způsobem.
Článek 4 – Posuzování žádostí ze seznamu evidence žadatelů a přidělení bytu
1. Zastupitelstvoobce vychází z naléhavosti jednotlivých případů a potřeb žadatelů
s ohledem na aktuálně uvolněný byt. Množství přidělovaných bytů je závislé na počtu uvolněných bytů.
2. Velikost přiděleného bytu (1+kk, 1+1, 2+kk, 2+2) závisí na aktuálních možnostech
fondu nájemních bytů obce a na počtu osob, které by měly byt užívat.
3. Komise zastupitelstva, vyhodnocující přidělení bytů využívá bodového hodnocení
níže uvedených kritérií.
Kritéria pro bodové hodnocení:
60 b. – Žadatel/ka je občan s trvalým pobytem na území obce Lipůvka.
60 b. – Žadatel/ka uvolňuje jiný byt obce Lipůvka potřebný pro jiné účely obce Lipůvka.
40 b. – Žadatel/ka je občan s trvalým pobytem na území obce Lipůvka déle než 5 let.
40 b. – Žadatel/ka má splněny finanční závazky vůči obci.
40 b. – Žadatel/ka má v době přidělení bytu prokazatelný příjem (vč. dávek sociální péče), ze kterého bude hradit nájemné a služby spojené s užíváním
bytu a to:
		 • celkový hrubý příjem (zadatele/ky – mzda, důchod, stipendium a případně
další poskytované sociální dávky) nepřesáhne 1,5 násobek průměrné hrubé
mzdy, kterou za poslední čtvrtletí vyhlašuje Český statistický úřad a nebo,
		 • celkový hrubý příjem (žadatele/ky a jeho/jí manžele/ky – důchody, stipendia a případně další poskytované sociální dávky) nepřesáhnou 2,5 násobek
průměrné hrubé mzdy, kterou za poslední čtvrtletí vyhlašuje Český statistický úřad.
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30 b.
30 b.
25 b.
20 b.
20 b.
15 b.
10 b.

– Žadatel je rodič samoživitel s nezletilým dítětem (dětmi).
– Žadateli je v roce podání žádosti 70 a více let.
– Rodina s nezletilými dětmi.
– Potvrzení o domácím násilí, psychickém nátlaku, zprávy sociálního odboru.
– Bytová náhrada po rozvodu.
– Žadatel/ka přišel/a o své bydlení z důvodu živelné pohromy.
– Opakovaná aktualizace žádosti o pronájem bytu.

4. P
 o posouzení sociální situace vybraného žadatele komise obce přihlédne individuálně k danému případu žadatele.
5. Po projednání zastupitelstva obce o návrhu na přidělení uvolněného bytu, bude žadatel seznámen s výsledkem rozhodnutí starostou nebo pověřeným pracovníkem
obce do 14 dnů po rozhodnutí.
6. Nájemní smlouvu k pronájmu nájemního bytu lze uzavřít pouze na dobu určitou,
a to nejdéle na 1 rok. S přihlédnutím k sociální situaci žadatele lze nájemní smlouvu
uzavřít i na dobu kratší.
Článek 5 – Závěrečná ustanovení
1. Kritéria pro přidělení bytu jsou závazná a konečné rozhodnutí záleží na zastupitelstvu obce Lipůvka.
2. Kritéria pro přidělování nájemních bytů byla schválena zastupitelstvem obce Lipůvka na její schůzi dne, usnesením č. 9/31/2021 a jsou platná od 1. 6. 2021
v Lipůvce: 25. 05. 2021

Zprávy ze základní školy
Zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2021/2022 proběhl
bohužel opět bez jejich osobní přítomnosti. Celkem se nám sešlo 44 žádostí o přijetí, všechny děti byly přijaty, takže k nám nastoupí do dvou prvních tříd za poslední
roky nejvyšší počet prvňáčků. Žádost o odklad podali rodiče 11 dětí, také jim bylo
vyhověno. V průběhu června uspořádáme ve škole setkání s přijatými dětmi i jejich rodiči, během něhož dostanou příležitost k seznámení nejen se školou, ale také
s učitelkami budoucích prvních tříd. V souvislosti se značným navýšením počtu dětí
na 1. stupni (letos 135 žáků, od příštího školního roku asi 151) jsem požádala o zvýšení kapacity školní družiny z 80 na 108 dětí. Má žádost se setkala s pochopením,
takže od 1. 9. 2021 budou v provozu čtyři oddělení školní družiny, čímž zajistíme
přijetí všech zájemců z 1.–3. ročníku a můžeme přijmout i několik žáků ze 4. ročníku.
Další pozitivní zprávou je schválení dotace z programu IROP v částce 641 747, 96 Kč na
modernizaci počítačové učebny, pořízení schodolezu a školních pomůcek pro výuku
fyziky a chemie. Částka bude z 95 % uhrazena ze státního rozpočtu. Realizace projektu
proběhne během hlavních prázdnin.
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V souvislosti s oslavami, kterými si připomeneme 650 let od první písemné zmínky o Lipůvce, bych chtěla poprosit občany, kteří mají fotografie se školní tematikou
(čím starší, tím lepší), aby byli tak hodní a poskytli je na výstavu, která se uskuteční
11. 9. 2021 ve škole. Fotografie můžu ofotit a hned vrátit. Přivítám, když k nim přidáte svůj komentář. Přinést je můžete do ředitelny školy v pracovní dny během června
mezi 7.30 a 13.30, případně jindy po předchozí domluvě (telefon 607 714 118). Pokud budete mít „vzácné kousky“ z mimoškolních akcí, vezměte je prosím s sebou.
Předem děkuji za spolupráci.
Mgr. Marcela Antonovičová

Speciální péče v ZŠ Lipůvka
Na naší škole je prvním rokem realizován předmět speciálně pedagogické péče. Jedná se o moderní formu podpůrného opatření. Pravidelné setkávání se speciálním
pedagogem může žákům zajistit kompenzaci jejich obtíží, a tím přispět k jejich kvalitnímu vzdělání s přihlédnutím k jeho specifickým potřebám.
Mgr. Jitka Vaněrková, speciální pedagog

Zkouška schodolezu
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Speciální péče v ZŠ Lipůvka
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Noc kostelů
Po loňském úspěchu se Lipůvka i letos 28. 5. zapojila do celostátní akce Noc kostelů.
Tentokrát organizátoři připravili zajímavý program v místě dávno zaniklého kostela
Svatého Klimenta.
Během podvečera se mohli návštěvníci dozvědět mnoho zajímavých informací
o vznikustaré osady Opatovice ve 13. století, o spojitostech s dnešní Lipůvkou i o jejím zániku během napoleonských válek v 19. století. Věděli jste například, že zvony
v kostele svaté Cecílie v Lipůvce jsou mnohem starší a pochází ze zaniklého kostela
Sv. Klimenta.
O mluvené slovo a komentáře se postarali pan farář Václav Knotek a pan Slaný, o doprovodný kulturní program hudební sbor lipůvské farnosti Nathanael, který opět
sklidil velký potlesk.
Na závěr akce si návštěvníci mohli opéct špekáček, anebo si alespoň na památku
odnesli perníčekči ručně vyrobenou kartičku s podobou zaniklého kostela.
Hojná účast a zájem veřejnosti potvrdil úspěch akce a můžeme doufat, že po covidových omezeních se podobným akcím zase blýská na lepší časy.
Velké díky všem organizátorům

Nathanael – sbor lipůvské farnosti
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Naučná hra pro děti

Přednáška o historii sv. Klimenta
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Adaptační strategie na klimatickou změnu regionu Kuřimska
Firma ASITIS zpracovává pro povodí vodního toku Kuřimky, kam také patří naše katastrální území Adaptační strategii na klimatickou změnu. Objednatelem a nositelem studie je město Kuřim. Naše obec se k městu Kuřim připojuje. Financování bude
z dotačních fondů.
Naše území, resp. povodní vodního toku Kuřimka, patří mezi nejsušší oblasti v republice. Je to hlavně z důvodu, že veškeré odpadní vody (z našeho obecního jednotného kanalizačního systému) čerpáme na čistírnu odpadních vod v Modřicích
a koryta povrchových toků na našem území jsou téměř bez vody.
Adaptační studie regionu Kuřimska se týká obcí Lipůvka, Svinošice, Kuřim, Jinačovice, Moravské Knínice a Rozdrojovice.
Chtěl bych Vás, občany obce Lipůvka, požádat, aby jste se aktivně účastnili ankety, kterou firma ASITIS připravila.
Výsledky ankety budou jedním z podkladů pro zpracování adaptační strategie.Anketa bude online běžet celý červen.
Odkaz na anketu je zde:
https://forms.office.com/r/tE3hrvAZ7q
Zveřejnění je i na webu obce,
Velice Vám děkuji za aktivní přístup, životní prostředí je nás všech
Ing. Ivo Pospíšil, starosta obce

Malá akce Z na úpravě pomníku
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Zápis č. 29/2021
z 30. zasedání Zastupitelstva obce Lipůvka ze dne 27. 4. 2021
Místo jednání:
Začátek jednání:
Konec jednání:

sál Obecního úřadu v Lipůvce
18.00 hodin
19.55 hodin

Přítomni:	Ing. Ivo Pospíšil, Jiří Hloušek, Radovan Hodaň, Mgr. Libor Hoppe,
Libuše Janků, Vlastimil Sehnal (příchod 18.15 hodin), Ing. Pavel
Simon Ph.D., Jan Svánovský, Robert Tesař, PharmDr. Dagmar
Vintrlíková,
Omluveni:
Veřejnost:

Rostislav Kořínek
Aleš Pelikán

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

Ustanovení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu
Schválení programu jednání
Informace starosty obce
Schválení roční závěrky hospodaření Obce Lipůvka za rok 2020
Schválení Závěrečného účtu Obce Lipůvka za rok 2020
Pošta Partner
Schválení ZD – výběr projektanta – Přístavba ZŠ Lipůvka
Žádost o stanovisko k novostavbě 2x ŘRD na p.č. 284
IMOS Brno, a.s. – Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo – Bytový dům č.p. 53
Kontrola faktur
diskuze

Na návrh starosty byl program doplněn:
12. Žádost o vyjádření k přestavbě RD na BD č.p.35
13. ASK revitalizace trávníku
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 Jana Svánovského, Ing. Pavla Simona Ph.D.
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
– Veřejné projednání návrhu změn Lip2 – Lip14 Územního plánu Lipůvka se uskuteční
v úterý 11. 5. 2021 v 16 hod.
– ZŠ Lipůvka – souhlas s přijetím účelového daru
– Evidence odpadů systém MESOH – smlouva s firmou Moje odpadky
– Lipůvka 650 let – oslava výročí
– Bomavet s.r.o. – výzva k převzetí místní komunikace a veřejného osvětlení do majetku
obce
– Party stan – půjčování, pronájem
– 	Linka bezpečí – žádost o finanční příspěvek – budou vyzváni k doložení ekonomických
podkladů
– Deratizace obce – proběhla v jarních měsících celoplošně (doporučeno provádět 2x
ročně)

Ad4) schválení roční uzávěrky hospodaření Obce Lipůvka za rok 2020
Usnesení č.1/30/2021 Zastupitelstvo obce schválilo roční uzávěrku hospodaření Obce
Lipůvka za rok 2020.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Ad5) schválení závěrečného účtu Obce Lipůvka za rok 2021
Usnesení č. 2/30/2021 Zastupitelstvo obce schválilo Závěrečný účet Obce Lipůvka za rok
2020, a to bez výhrad.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Ad6) Pošta Partner
Náklady na provoz pošty rok od roku stoupají. Nyní když máme smluvně zajištěn záskok
v případech nemoci stálého zaměstnance nebo dovolené se náklady ustálili na přibližně
stejné roční částce. S okolními obcemi, jejichž občané také využívají poštu Partner v obci
Lipůvka, máme podepsány smlouvy o spolufinancování. Finanční příspěvky obcí již
nepokrývají současné náklady. Budou uzavřeny dodatky ke stávajícím smlouvám v takové
výši, aby pokryly náklady na poštu Partner. Každá obec se bude podílet na nákladech
v procentuálním poměru dle počtu obyvatel.
Usnesení č. 3/30/2021 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce jednáním a podpisem
dodatků smluv o spolufinancování provozních nákladů Pošty Partner Lipůvka s obcemi
Lažany, Milonice, Závist, Újezd u Černé Hory, Svinošice a Šebrov – Kateřina.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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Ad7) schválení ZD – výběr projektanta – Přístavba ZŠ Lipůvka
Na základě jednání zastupitelstva byla objednána administrace VŘ na projektovou přípravu
Přístavby ZŠ Lipůvka. Vybraná firma TIMORIS PROJEKT s.r.o. byla oslovena, aby předložila
zadávací dokumentaci.
Usnesení č.4/30/2021 Zastupitelstvo obce schválilo ZD na výběr zhotovitele projektové
dokumentace stavby „Přístavba a modernizace základní školy – Lipůvka“
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Ad8) Žádost o stanovisko k novostavbě 2x ŘRD na p.č. 284
Investor předložil žádost o vyjádření obce k projektové dokumentaci stavby dvou řadových
rodinných domů na pozemku parc. č. 284. Předchozí záměr umísťoval na pozemku bytový
dům.
Zastupitelstvo nemá k navrženým 2ŘRD připomínky.

Ad9) IMOS Brno, a.s. – dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo – Bytový dům č.p. 53
Firma IMOS Brno, a.s. provádí stavební práce na stavbě Bytový dům Lipůvka 53. Během
provádění stavebních prací, které převážně spočívají v rekonstrukci a přestavbě starého
původního objektu, vyvstávají skutečnosti, které projekt nemohl předpokládat. Tím
dochází ke změnám, které jsou pro řádné dokončení a následné fungování bytového
domu nezbytné, a je nutno je po dohodě se TDI provést. Dochází tak k méněpracem
a vícepracem. Ty byly zakomponovány do Dodatku č. 2 smlouvy o dílo.
Usnesení č.5/30/2021 Zastupitelstvo obce schválilo dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na
Bytový dům č.p. 53 s firmou IMOS Brno, a.s
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 1 se zdržel

Ad10) kontrola faktur
Paní Libuše Janků seznámila zastupitelstvo obce s proplacenými fakturami č. 85 – 116

Ad12) žádost o vyjádření k přestavbě RD na BD č.p. 35
Projektant v zastoupení investora podal doplněnou žádost o vyjádření k přestavbě
rodinného domu Lipůvka č. popisné 35 na bytový dům. Přestavba spočívá v kompletní
rekonstrukci, kde bude v objektu umístěno 7 bytových jednotek. Parkování má
stavebník zajištěno na vlastním pozemku (4 parkovací stání včetně imobilního) a další
zbývající parkovací stání má smluvně zajištěno v dochozí vzdálenosti s vlastníkem
pozemku. Na základě žádosti obce byla žádost doplněna o souhlasné vyjádření ŘSD
a Policie ČR. Vyjádření dalších účastníků řízení nebyla zastupitelstvu předložena.
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Zastupitelstvo obce zařadí tento bod na dalším zastupitelstvu, protože nebylo možné
z důvodu pozdního podání žádosti, zveřejnit tento bod na úřední desce.

Ad13) ASK Revitalizace trávníku
V rámci pravidelné údržby je nezbytné provést kompletní revitalizaci trávníku na
fotbalovém hřišti v areálu ASK Lipůvka. Nyní v jarních měsících, kdy stále trvá z důvodu
coronavirových opatření herní přestávka, je velice vhodná doba na tyto práce a hřiště je
bez zátěže.
Cenová nabídka obsahuje práce na péči o trávní včetně hloubkového uvolnění, pískování
a podsetí. Součástí nabídky není dodávka křemičitého písku, který musí zajistit objednatel
na své náklady.
Usnesení č. 6/30/2021 Zastupitelstvo obce schválilo nabídku firmy BERK BT s.r.o., IČ
26948605 na provedení revitalizace trávníku a pověřuje starostu obce vystavením
objednávky.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad11) diskuze
– Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k jednání ohledně SSO Lipůvka s okolními
obcemi o spolufinancování nákladů tak, aby se každá obec, která SSO Lipůvka využívá
svými občany k ukládání odpadu, podílela na nákladech SSO v procentuálním poměru
dle počtu obyvatel.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
– skříňka na smuteční oznámení „PARTE“ vedle obchodu COOP – zajištění nové větší
vývěsky
– odpadkové koše na ul. Svinošická (od školy dolů) – byly pořízeny koše na psí exkrementy,
které budou rozmístěny po obci
– noc kostelů se bude v letošním roce konat v místě historického kostelíka u Sv. Klimenta
– 	vysazování stromků u Sv. Klimenta – vytvoření přírodního kostela – bude jednáno
s vlastníkem pozemku Římskokatolickou farností Lipůvka
– na náměstí po vykácení kůrovcem napadených smrků bude objednáno vyfrézování
pařezů a následně zde bude vysazen nový jehličnatý strom „vánoční“
– 	k termínu výročí 8. května – obec zajistí úpravu okolí pomníků (provedou manželé
Simonovi)
– oslavy 650 let výročí první zmínky o obci Lipůvka – termín oslav je navržen na 11. 9. 2021
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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: 1. 6. 2021
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2021

26/6
17.00

V LIPŮVSKÉM PARKU
hraje cimbálová muzika GRAJCAR

Od 13.00 vyjíždí koňské spřežení s krojovanou chasou po obci
a zve občany do parku na Cimbál pod hvězdami.
Můžete se těšit na stánky vybraných vinařů, prodej vín a drobné občerstvení.
Součástí programu je i taneční vystoupení dětí.

