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LIPŮVKA

Informace
V minulých dnech byly pokáceny nemocné jehličnany v parčíku na návsi. Nová
výsadba by měla proběhnout po odfrézování pařezů.

Co nás čeká:
11. 5. 2021	Veřejné projednání návrhu změn územního plánu Lip2–Lip14
proběhne v sále Obecního úřadu od 16.00.
15. 5. 2021	Lipůvské Polívkobraní – původně mělo tento den proběhnout
klání o putovní pohár soutěže ve vaření polévek. Bohužel jej, stejně
jako vloni, nemůžeme uspořádat. I nadále tak zůstává putovní cena
v držení týmu pod vedením Luboše Šipky.
28. 5. 2021	Noc kostelů, se připravuje na poutním místě u sv. Klimenta, viz pozvánka.
11. 9. 2021	Výročí 650 let od první písemné zmínky o naší obci.
		Připravujeme pro vás společně s organizacemi a spolky v obci
kulturní program, který by měl proběhnout 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 na Den otevřených dveří obecního
úřadu, školy, školky, kostela a hasičky. Rádi uvítáme i rodáky, kteří
budou mít důvod se zase na Lipůvce zastavit a přijdou s námi
tento den oslavit.

Blíží se konec splatnosti místních poplatků
Základní sazba poplatku za odpad činí 550,- Kč/osoba. Pokud jste zapojení do
systému MESOH, ověřte si telefonicky na obecním úřadě výši poplatku po slevě.
Údaje v aplikaci moje odpadky se mohou lišit.
Poplatek za každého psa je 200,- Kč.
Poplatky jsou bez předchozí výzvy splatné do 30. 6. každého roku.
Za poplatek uhrazený po jeho splatnosti, nebo v nesprávné výši, může být tento výměrem zvýšen až na trojnásobek.
Poplatky je možno uhradit v úřední dny na pokladně Obecního úřadu v Lipůvce (pondělí a středa v době 8.00–11.30 a 12.30–17.00 hodin) nebo převodem na účet obce.
Číslo účtu: 1361457369/0800
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Variabilní symbol: uveďte číslo domu (v případě bytových domů uveďte za číslo
domu číslo bytu)
Specifický symbol: 1341 (u poplatku za psa)
1340 (u poplatku za odpady)

Vandalismus mladistvých v obci
Jak jste sami jistě zaregistrovali v poslední době na vlastní oči, či jak jste se mohli
dočíst v předchozích Zpravodajích, ničení obecního majetku, drobné krádeže, poškozování parkujících aut, hanlivé nápisy, ničení výzdoby a zeleně se od podzimu
v obci rozšířilo.
Díky ostražitosti a pohotovosti našich spoluobčanů se však podařilo alespoň některé výtržníky chytit přímo při činu. Díky sociálním sítím se zpráva rychle rozšířila,
a proto jsem požádal její autorku, aby nám událost popsala i ve Zpravodaji. Jsem
rád, že vám můžeme zprostředkovat její vyjádření, které sdílela na facebooku ve
skupině Lipůvka.
„Vzhledem k událostem souvisejících s naší obcí bych ráda napsala pár vět. V polovině dubna došlo opět v naší obci, konkrétně v Hanákově uličce, k přestupku spáchaném
mladistvým. Přestože v poslední době na nepokoje, vandalismus a krádež upozorňovalo
více lidí, došlo i na náš dům a jeho výzdobu, která je jeho součástí. Tentokrát pachatel
neměl takové štěstí a byl dopaden. Byla přivolána police ČR, jíž se chlapec ze sousední
obce k činu doznal a nahlásil další spolupachatele z Lipůvky a okolí. Nyní policie případ
prošetřuje. Jelikož se jednalo o mladistvé pachatele, z nichž někteří navštěvují zdejší Základní školu, bude případ prošetřovat taky Odbor sociálních věcí. Vás jako spoluobčany obce Lipůvka i okolních vesnic bych chtěla poprosit, buďte k sobě ohleduplní,
a kdybyste někdy měli pocit, že se děje v obci, v sousedství, kdekoliv něco, co rozporuje se zákonem, kontaktujte své okolí nebo rovnou policii. Všichni chceme mít
přátelské vztahy a udržovat naši obec v pořádku. Osobně můžu potvrdit, že naši
sousedé fungují perfektně. Tím patří velké díky sousedům, kteří pomohli dopadnout pachatele a byli velkou oporou mému otci.“
Za celou rodinu Nikola Odehnalová
K přání Nikoly Odehnalové se připojujeme a děkujeme všem, kteří přispěli k dopadení
pachatelů závažných přestupků. Nad těmito přestupky už nemůžeme jen mávnout
rukou, jako nad mladickou nerozvážností, pokud bereme v potaz, že tito mladíci se na
svoje činy předem připravovali a vybaveni nářadím i zbraní se suverénně pohybovali
po obci.
Za vedení obce, Pavel Simon místostarosta
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Vážení spoluobčané,
rád bych Vás informoval o možnosti, v případě zájmu,
mě kontaktovat nejenom jako zastupitele obce Lipůvka,
ale také jako poslance.
Regionální poslanecká kancelář
Šilingrovo náměstí 257/3, 602 00 Brno
telefon:
+420 542 214 893
e-mail:
hoppel@psp.cz
facebook: https://www.facebook.com/hoppelibor
twitter:
https://twitter.com/LiborHoppe
Mgr. Libor Hoppe, poslanec PČR

Jak jsme se v roce 2020 podíleli na ochraně
životního prostředí?
Díky svým obyvatelům se Obec Lipůvka může v roce 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 11,16 tun. Na
každého obyvatele tak připadá 8,30 kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba
ropy a železné rudy, a recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro
průmyslovou výrobu.
Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr
a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.
Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2020 k úspoře produkce CO2
o 133,23 tun. Víte kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 52 ks
Nebylo nutné vytěžit 6 545,07 litrů ropy. Představte si, že z tohoto množství se
pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici
D1, a to 245krát.
Došlo také k úspoře 67 376,26 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom
spustili cyklus myčky nádobí 67377krát.
Podařilo se recyklovat 6 421,67 kg železa. Toto množství recyklovaného železa by bylo
možné použít pro výrobu 264 ks nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy.
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Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 226,66 kg mědi, což by postačilo pro ražbu 40295 1€ mincí, nebo 280,00 kg hliníku, který by stačil na výrobu
18667 plechovek o objemu 0,33 l.

OBEC LIPŮVKA
2020

11 164

133,23

52

6 545,07

245

67 376,26

67 377

6 421,67

226,66

264

40 295

280,00
18 667

Ing. Roman Tvrzník
předseda představenstva ELEKTROWIN a.s.

12.03.2021
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Čarodějnice v družině

Mateřská škola Lipůvka, příspěvková organizace
hledá pro případný zástup do kuchyně
paní kuchařku nebo paní uklízečku do mateřské školy.
Kontakt: 516 431 536, 779 931 536, info@mslipuvka.cz
Lenka Němcová, ředitelka školy
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Čarodějnice v I. třídě

Předjaří na Příhoně

Čarodějnice ve IV. třídě
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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
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Zápis č. 28/2021
z 28. zasedání Zastupitelstva obce Lipůvka ze dne 25. 2. 2021
Místo jednání:
sál Obecního úřadu v Lipůvce
Začátek jednání: 18.00 hodin
Konec jednání:
20.00 hodin
Přítomni:	Ing. Ivo Pospíšil, Radovan Hodaň, Libuše Janků, Rostislav Kořínek, Vlastimil
Sehnal, Ing. Pavel Simon Ph.D., Jan Svánovský, Robert Tesař, PharmDr. Dagmar
Vintrlíková
Omluveni:
Veřejnost:

Mgr. Libor Hoppe, Jiří Hloušek
–

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
Rozpočet Obce Lipůvka na rok 2021
Střednědobý výhled Obce Lipůvka na roky 2022 – 2023
Zpráva o výsledku hospodaření příspěvkových organizací – MŠ Lipůvka a ZŠ Lipůvka
Svoz odpadů ze sběrného dvoru
Bytový dům č.p. 52 – kritéria pro přidělování bytů žadatelům
Bytový dům č.p. 52 – výběr zhotovitele kuchyňských linek
Kontrola faktur
Diskuze

Na návrh starosty byl program doplněn:
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Zprávy o výsledcích kontrol hospodaření v příspěvkových organizacích MŠ a ZŠ Lipůvka
Žádost o vydání stanoviska k územnímu souhlasu změn stavby p.č. 1126/119
Deratizace v obci
JD Rozhlasy – servisní smlouva
Cyklostezka Lipůvka – Lažany
Dotace EFEKT pro rok 2021, Ministerstvo průmyslu a obchodu
Žádost o vydání stanoviska Novostavba skladovací a administrativní haly

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 a Radovana Hodaně
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
– 	Oslavy 650-letého výročí založení obce
– 	Odpady 2020 náklady, SSO
– 	Lesní hospodářství, Zpráva OLH
– 	Žádost o opravu účelové komunikace
– 	Kamerový systém – na základě objednávky bylo zahájeno na stánku Blankyt, následovat budou další
odsouhlasená místa pro umístění kamer
Ad4) rozpočet Obce Lipůvka na rok 2021
Vyvěšený návrh rozpočtu musel být doplněn na straně výdajů o částku 3.000.000,-Kč – jedná se o příspěvek
Obce Lipůvka na investiční akci Svazku VaK, na který byla schválena a podepsána smlouva v roce 2020.
O tuto částku byly poníženy plánované výdaje na jiné investiční akce. – příloha č.1
Usnesení č.1/28/2021 Zastupitelstvo obce rozpočet Obce Lipůvka na rok 2021 v upravené podobě na
straně výdajů dle přílohy.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad5) střednědobý výhled Obce Lipůvka na roky 2022 - 2023
Usnesení č. 2/28/2021 Zastupitelstvo obce schválilo Střednědobý výhled Obce Lipůvka na roky 2022 2023 dle přílohy.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad6) zpráva o výsledku hospodaření příspěvkových organizací
Příspěvkové organizace obce Lipůvka Mateřská škola a Základní škola předložili k odsouhlasení výsledky
hospodaření za rok 2020
Usnesení č.3/28/2021 Zastupitelstvo obce schválilo zlepšený hospodářský výsledek příspěvkové
organizace MŠ Lipůvka za rok 2020 ve výši 48.852,90 Kč. Přebytek bude přes rezervní a investiční fond
do 30.4.2021 vrácen na účet obce.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č. 4/28/2021 Zastupitelstvo obce schválilo zlepšený hospodářský výsledek příspěvkové
organizace ZŠ Lipůvka za rok 2020 ve výši 534.911,14 Kč (z toho 3645,32 Kč z doplňkové činnosti)
Přebytek bude přes rezervní a investiční fond vrácen do 30.4.2021 na účet obce.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad7) odvoz odpadů ze Střediska sběru odpadů
Usnesení č.5/28/2021 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu s f. GEMAT, která předložila nejvýhodnější
nabídku.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad8) bytový dům č.p. 53– kritéria pro přidělování bytů žadatelům
Kritéria pro přidělování obecních bytů budou projednána na příštím zastupitelstvu. Prokazování
bezdlužnosti před přidělením bytu…. Navržené kritéria, domovní řád , a návrh nájemní smlouvy budou
předány k posouzení právníkovi.
Ad9) bytový dům č.p. 53 – výběr zhotovitele kuchyňských linek
Usnesení č.6/28/2021 Zastupitelstvo obce schválilo cenové nabídky Martina Závodníka a Ing. Jiřho
Vintrlíka a pověřuje starostu vystavit objednávku na výrobu, dodávku a montáž kuchyňských linek v
jednotkových cenách dle nejvýhodnější nabídky.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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Ad10) Předsedkyně finanční komise seznámila zastupitelstvo obce s proplacenými fakturami
24 - 45
Ad12) Paní Janků seznámila zastupitelstvo obce se zprávami o výsledku kontrol hospodaření
u příspěvkových organizací – MŠ a ZŠ Lipůvka.
Kontrola neshledala žádné nesrovnalosti v hospodaření příspěvkových organizací obce Lipůvka, MŠ A ZŠ.
Ad13) žádost o vydání stanoviska k územnímu souhlasu
Obec Lipůvka vydala v roce 2017 stanovisko ke stavbě RD na p.č. 1126/119 v souvislosti s touto
akcí byla podána žádost o vydání stanoviska na přípojku splaškové kanalizace, revizní šachtu (místo
původně plánované ČOV) na pozemcích p.č. 1126/119 a 892/1 v k.ú. Lipůvka. Zastupitelstvo obce
nemá námitek.
Ad14) Deratizace 4D předložila výsledky kontrol z podzimu 2019 a 2020 a předložila návrh
dalšího postupu.
Usnesení č.7/28/2021 Zastupitelstvo obce schválilo návrh a cenovou nabídku firmy 4D Deratizace na
celoplošnou deratizaci obce a pověřuje starostu vystavit objednávku.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad15) JD ROZHLASY s.r.o. předložili návrh servisní smlouvy na obecní rozhlas
Usnesení č.8/28/2021 Zastupitelstvo obce schválilo návrh smlouvy s firmou JD ROZHLASY na servis
místního rozhlasu v hodnotě 5.000,- Kč za rok.
Hlasování: 8 pro, 1 proti, 0 se zdržel
Ad16) Cyklostezka Lipůvka – Lažany
Obec Lažany žádá o převedení části cyklostezky ležící na k.ú. Lažany do majetku Obce Lažany.
Starosta obce Lipůvka vejde s vedením obce Lažany do jednání
– zanesení pozemku a stavby do katastru nemovitostí,
– prověřit možnost vedení trasy cyklostezky podél potoka a navázat ji na místní účelovou komunikaci
Ad 17) Dotace EFEKT pro rok 2021, Ministerstvo průmyslu a obchodu
Obec prostřednictvím agentury opětovně podala žádost o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení.
Jedná se o Státní program na podporu úspor energie pro rok 2021 – Program EFEKT u Ministerstva průmyslu
a obchodu. Hodnotitelská komise posoudila a dodatečně doporučila žádost obce Lipůvka k podpoře ze
státního rozpočtu.
Usnesení č.9/28/2021 Zastupitelstvo obce schválilo příjem dotace ze státního rozpočtu ve výši
1.360.495,- Kč včetně Podmínek čerpání investiční dotace v Programu EFEKT 2021
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad18) Žádost o vydání stanoviska Novostavba skladovací a administrativní haly
Firma Thermis spol. s r.o., jako investor stavby, požádala o vyjádření k projektu. Projektová dokumentace
řeší novostavbu administrativní a skladovací haly včetně připojení na dopravní a inženýrskou infrastrukturu.
Dále projekt řeší rozšíření stávající obslužné areálové komunikace (VECOM real s.r.o.) a stavbu dopravní
vnitroareálové komunikace včetně parkovacích stání. Záměr je v souladu s územním plánem obce Lipůvka
a zastupitelstvo OBCE nemá námitek k navrhované stavbě.
Ad 11) Diskuse
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Zápis č. 29/2021
z 29. zasedání Zastupitelstva obce Lipůvka ze dne 30. 3. 2021
Místo jednání:
sál Obecního úřadu v Lipůvce
Začátek jednání: 18.00 hodin
Konec jednání:
20.00 hodin
Přítomni:	
Ing. Ivo Pospíšil, Jiří Hloušek, Radovan Hodaň, Libuše Janků, Rostislav
Kořínek, Vlastimil Sehnal, Ing. Pavel Simon Ph.D., Jan Svánovský, Robert
Tesař, PharmDr. Dagmar Vintrlíková, Mgr. Libor Hoppe 18.20
Omluveni:
Veřejnost:

–
–

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
Audit Obce Lipůvka za rok 2021
Návrh Závěrečného účtu Obce Lipůvka za rok 2020
Žádosti o dotace z rozpočtu Obce Lipůvka, schválení Veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace
Žádost MŠ Lipůvka o čerpání rezervního fondu
Žádost ZŠ Lipůvka o navýšení kapacity školní družiny
výběrové řízení na administraci akce „Přístavba Základní školy v Lipůvce“
Manž. Sedláčkovi – smlouva o zřízení služebnosti na p.č. 820/2
GasNet, s.r.o. – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na p.č. 129/1, 130/1
TopProjekt s.r.o. – žádost o převzetí dešťové kanalizace
Kontrola faktur
Diskuze

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

rozpočtové opatření č.1/2021
GasNet s.r.o. – návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Žádost o vyjádření k projektu stavby Rekonstrukce a přestavba RD na BD, Lipůvka 35
EFEKT – výběrové řízení na dodavatele
Žádost o úpravu místní komunikace p.č. 72/1 k.ú. Lipůvka

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 : Vlastimil Sehnal, Rostislav Kořínek
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

12

Ad3) Informace starosty
– Změna č.2 Územního plánu obce Lipůvka Lip2 – Lip14 byla předána na Městský úřad Blansko, který svolá
veřejné projednání
– Úřední elektronická deska - venkovní panel
– Obecní úřad, CN projekt elektroinstalace
– Obecní úřad, CN opravy podlahy v kancelářích 2.NP Pro: 10
– Místní komunikace Habří (nad skálou) CN projekt komunikace Pro: 10
– Nádoby na tříděné odpady – další etapa nákupu
– Prodloužení smlouvy na dodávku energií v obecních objektech
– Záměr VN Kopaniny k.ú. Malhostovice – bez připomínek
– Opravy místních komunikací, asf. recyklát
– Výroba kuchyní – bytový dům č. 53, byla zadána
18.20 Příchod Mgr. Libor Hoppe
Ad4) audit Obce Lipůvka na rok 2021
Jihomoravský kraj provedl audit hospodaření obce Lipůvka za rok 2020, který byl z důvodu vyhlášené
pandemie prováděn elektronicky, s výsledkem bez výhrad.
Usnesení č.1/29/2021 Zastupitelstvo obce schválilo objednání provedení auditu hospodaření Obce
Lipůvka za rok 2021 u Krajského úřadu JMK.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad5) návrh závěrečného účtu Obce Lipůvka za rok 2021
Zastupitelstvo se seznámilo s návrhem závěrečného účtu Obce Lipůvka za rok 2020, který bude vyvěšen na
úřední desce.
Ad6) žádost o dotace z rozpočtu Obce Lipůvka na rok 2021
Usnesení č.2/29/2021 Zastupitelstvo obce schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č.1
s Římskokatolickou farností Lipůvka o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 121041,-Kč z
rozpočtu Obce Lipůvka na rok 2021.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č.3/29/2021 Zastupitelstvo obce schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č.2 s SH
ČMS – Sborem dobrovolných hasičů Lipůvka o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 150.000,Kč z rozpočtu Obce Lipůvka na rok 2021.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č.4/29/2021 Zastupitelstvo obce schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č.3 s
ASK Lipůvka o poskytnutí účelové dotace ve výši 220.000,-Kč z rozpočtu Obce Lipůvka na rok 2021.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č.5/29/2021 Zastupitelstvo obce schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č.4
s ČSV, z.s., základní organizace Šebrov o poskytnutí účelové dotace ve výši 4.000,-Kč z rozpočtu Obce
Lipůvka na rok 2021.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č.6/29/2021 Zastupitelstvo obce schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č.5 s MS
Lipůvka o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 15.000,- Kč
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č.7/29/2021 Zastupitelstvo obce schválilo na základě žádosti Klubu seniorů financování
činnosti Klubu z rozpočtu Obce Lipůvka do výše 35.000,-Kč.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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Ad7) žádost MŠ Lipůvka o čerpání rezervního fondu
MŠ Lipůvka dokončuje částečnou rekonstrukci elektroinstalace budovy spočívající v navýšení hlavního jističe
a přemístění včetně instalace nového rozvaděče na přístupném místě (venkovní fasáda) a rekonstrukce
stávajícího vnitřního rozvaděče za vchodovými dveřmi s novými jističi. Dále žádá o souhlas s nákupem
čističek vzduchu do dětských ložnic.
Usnesení č.8/29/2021 Zastupitelstvo obce souhlasí s investicemi spočívajícími v komplexní opravě
el. rozvaděčů a dále souhlasí s pořízením čističek vzduchu. Zastupitelstvo souhlasí s vynaložením
nákladů z vlastních provozních prostředků MŠ.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad8) ZŠ Lipůvka, žádost o navýšení kapacity školní družiny
Usnesení č.9/29/2021 Obec Lipůvka, jako zřizovatel Základní školy Lipůvka, příspěvkové organizace,
se sídlem Lipůvka 283, souhlasí se změnou počtu žáků ve školní družině z 80 na 108 žáků a se zápisem
změny zápisu v rejstříku škol a školských zařízeních.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad9) výběrové řízení na administraci akce „Přístavba Základní školy v Lipůvce“
Usnesení č.10/29/2021 Zastupitelstvo obce schválilo nabídku firmy TIMORIS PROJEKT a.s. jako
nejvýhodnější a pověřuje starostu objednáním administrace výběrového řízení na výběr projektanta.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad10) manž. Sedláčkovi – smlouva o zřízení služebnosti na p.č. 820/2
Usnesení č.11/29/2021 Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrských sítí na
p.č. 820/2 mezi Obcí Lipůvka jako povinnou a manž. Sedláčkovými jako oprávněnými. Návrh na vklad
do KN podají na vlastní náklady oprávnění.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad11) GasNet, s.r.o. smlouva o zřízení věcného břemene
Usnesení č.12/29/2021 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene s GasNet, s.r.o.
na p.č. 550/1.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad12) TopProjekt s.r.o. – žádost o převzetí dešťové kanalizace Lipůvka
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k jednání s firmou TopProjekt s.r.o. týkající se převzetí dešťové
kanalizace a komunikace do majetku obce Lipůvka včetně pozemků za finanční kompenzaci
Ad13) kontrola faktur
Paní Libuše Janků seznámila zastupitelstvo obce s proplacenými fakturami č. 46 - 84
Ad15) rozpočtové opatření č.1/2021
Usnesení č.13/29/2021 Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č.1/2021.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad16) GasNet s.r.o. – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na p.č. 129/1
a 130/1.
Usnesení č.14/29/2021 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na p.č. 129/1 a 130 s GasNet s.r.o.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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Ad17) žádost o vyjádření k projektu stavby Rekonstrukce a přestavba RD na BD, Lipůvka 35
Na obecní úřad byla datovou schránkou dne 26.3.2021 doručena žádost o vyjádření k záměru přestavby RD
č. popis.35 na bytový dům se 7-ti bytovými jednotami.
Vzhledem ke skutečnosti, že tento bod nebylo možno zveřejnit na úřední desce v zákonné lhůtě,
zastupitelstvo se pouze seznámilo se záměrem a žádost odložilo do doby než investor předloží doplňující
údaje týkající se převážně dopravního napojení a parkování nájemníků.
Ad18) EFEKT – výběrové řízení na dodavatele
Obec obdržela příslib dotací na rekonstrukci veřejného osvětlení. Pro vydání rozhodnutí o dotaci je nutno
provést výběrové řízení na dodavatele.
Usnesení č.15/29/2021 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu vystavením objednávky na administraci
výběrového řízení na zhotovitele v souladu s programem EFEKT II – výzva č.2/2021, 1A – Opatření ke
snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení (VO).
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 19) Žádost o úpravu místní komunikace p.č. 72/1 k.ú. Lipůvka
Zastupitelstvo před zahájením zasedání uskutečnilo prohlídku prováděné stavby bytového domu Lipůvka
č-popis.53 a současně se seznámilo se stavem místní komunikace na pozemku p.č. 72/1, která přímo
navazuje na budované komunikační napojení u prováděné stavby.
Stav komunikace projednala osobně se žadateli na místě, se závěrem, že bude osloven dodavatel k
předložení nabídky na provedení zpevnění předmětného úseku místní komunikace. Po předložení cenové
nabídky bude dále rozhodnuto.
Současně byly vzneseny žádosti na odkup pozemků parc.č. 374 a p.č. 371, které mají jednotliví vlastníci
dlouhodobě pronajaty.
Bude zveřejněn záměr prodeje obecních pozemků par.č. 374 a p.č. 371.
Ad 14) Diskuze
Diskuse probíhala během jednání zastupitelstva k jednotlivým konkrétním bodům.
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Publikačně připravil a vytiskl: REPROPRESS Brno, tel. 541 589 401
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