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Slovo místostarosty
akci – Cimbál pod hvězdami. Velkým lákadlem byla cimbálová muzika Grajcar z Dolních Bojanovic. Od pátečního odpoledne, kdy
se začalo chystat zázemí akce v parku, až po
nedělní úklid, nám na rozdíl od předešlých
dvou ročníků přálo počasí. Už v pátek ráno
jsme se rozhodli, že veškerý výtěžek z akce
věnujeme jedné z poničených vesnic, a to
konktrétně občanům obce Mikulčice. Kolik
finančních prostředků jsme díky vaši štědrosti
u dobrovolného vstupného a díky vaší útratě
za víno a občerstvení získali, není ještě v době
uzavírky zpravodaje jasné.

V minulém týdnu se toho stalo poměrně hodně. Noční bouřky a dusno, které nás trápily od
pondělí takřka každý den se mezi Břeclaví a
Hodonínem změnily ve čtvrtek odpoledne
v povětrnostní jev, který jsme vídali jen ve
zprávách z dalekého světa. Jen 70 km na jih
od nás se bouře změnila ve vzdušný vír, který ničil a zabíjel. Zpráva to pro vás jistě není
nová, každý z nás o situaci na jihu Moravy ví.
Mnoho z vás přemýšlí, či již koná ve prospěch
postižených obcí a spoluobčanů našeho Jihomoravského kraje.
Dohodli jsme se s panem starostou a vyhlašujeme dnes, kdy zpracovávám tento prázdninový zpravodaj, tedy v pondělí 28. 6. 2021
sbírku, jak finanční tak i věcnou. Byli jste o
ní již informováni mobilním rozhlasem a na
internetových stránkách obce. Proč vyhlašujeme sbírku i my jako obec, kdy je možností
jak přispět kolem nás více? Domníváme se, že
pokud předáme získané dary osobně, budete
mít vy, naši občané, větší jistotu, že se vaše
dary dostanou k potřebným přímou cestou.
Děkujeme vám předem za ně a postaráme se
o to, abychom vaši důvěru nezklamali.

Chtěl bych jménem nás všech, kteří se na
akci podíleli jak dobrovolnickou činností,
tak finančním příspěvkem, poděkovat. Poděkovat všem, kteří přišli a pomohli nám
vytvořit krásnou atmosféru během celého
odpoledne i večera. Snad se nám podaří
připravit a vytvořit společně s Vámi stejně
skvělou atmosféru i na oslavách 650 let od
první písemné sbírky o obci Lipůvka dne
11. 9. 2021.
Na Cimbálu v parku se nás sešlo kolem čtyř
stovek. Cestou do parku se mnoho z vás
zastavilo na prohlídku našeho nového bytového domu, který dokončujeme přestavbou bývalé Mánkovy hospody. „Na Radnici“
tak se tato hospoda jmenovala dříve a my
uvažujeme, že toto jméno použijeme i pro
nový bytový dům. Děkuji starostovi Ivoši
Pospíšilovi, který si vzal celou prohlídku na
starost a provázel vás nově zrekonstruovanými prostorami.

Transparentní účet Lipůvka – ve prospěch poškozeným obyvatelům a obcím jižní Moravy
zasažených tornádem dne 26. 6. 2021:
123-4552390287/0100
Vrátím se k životu v obci, který se rozjel a rozjíždí po omezeních vyvolaných coranavirem docela svižným tempem. Každý z nás se snaží dohnat to, co se za půl roku nashromáždilo. Naše
děti si už sotva vzpomenou na dobu distanční
výuky. Zrušené školní výlety a školu v přírodě si
mohly alespoň částečně vynahradit sportovními dny na hřišti za školou, kde byly pro všechny ročníky připraveny atrakce jako například
lezecká stěna, lanové centrum, biatlonová
střelnice, gymnastický pás, atd.

Vážení spoluobčané, přeji vám krásné, ve
zdraví strávené prázdniny. Byl bych moc rád,
kdybychom se mohli všichni bezobav o zdraví společně potkat v září. Užijte si léto a po
prázdninách na shledanou!
S pozdravem Pavel Simon,
místostarosta obce,
v Lipůvce 28. 6. 2021

Uspořádali jsme pro vás, tedy Spolek Lípa
2015 s přispěním obce, první letošní kulturní
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Co nás čeká:
25. 7. 2021	Pouť ke Klimentu: Mše svatá bude v pondělí ve 14.30 na místě původního kostela sv. Klimenta. Průvod vyjde ve 14.00 od křížku.
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 na Den 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.

Pasování předškoláků
8. 6. 2021 jsme se rozloučili s našimi budoucími školáky. Na školní zahradě byl
pro všechny děti a rodiče připraven Hudební program se soutěžemi, písničkami, tancem a pasováním
předškoláků na školáky. Ti
dostali památeční trička
a dárkový balíček do školy.
Na závěr mohly děti využít
nabídku malování na obličej (paní Luňáčková a paní
Novotná).
Zápis do mateřské školy
pro školní rok 2021/2022
proběhl bez přítomnosti
rodičů i dětí. Bylo podáno
37 Žádostí o přijetí z Lipůvky i okolních obcí. Bylo
přijato 21 dětí z Lipůvky.
Provoz MŠ bude ukončen
v pátek 16. 7. 2021 a zahájení školního roku 2021/2022
bude ve středu 1. 9. 2021.
Hezké prázdniny dětem
i rodičům přeje kolektiv zaměstnanců MŠ.
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Předškoláci

Tetiny

4

Zábavný program pro děti

Přijímačky na střední školy
V tomto školním roce naši školu opustí 28 žáků 9. třídy. Po složitém distančním
období nastalo pro naše deváťáky přijímací řízení, kterému předcházela příprava
v menších skupinách z matematiky a českého jazyka. Začátkem května proběhly
dva termíny přijímacích zkoušek (testů). Žáci si letos mohli podat dvě přihlášky,
čehož využili všichni.
Z celkového počtu se hlásilo 19 žáků na Střední školu s maturitou (z toho čtyři na
gymnázia do Brna) a devět žáků na učební obory. Téměř všichni byli přijati aspoň
na jednu střední školu s maturitou. Čtyři žáci nebyli přijati na žádný učební obor,
ale následně byli na odvolání přijati všichni. Ze 7. třídy odchází tři žákyně na gymnázium (dvě do Brna, jedna do Rájce-Jestřebí)
Všem přejeme mnoho úspěchů v nové škole.
Mgr. Martina Černá, třídní učitelka 9. třídy
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Lezecká stěna
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Lanové centrum

Zvaní na Cimbál pod Hvězdami
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Naši someliéři

Cimbál pod Hvězdami – Sobotní odpoledne v parku

Cimbál pod Hvězdami – Vystoupení dětí
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Cimbál pod Hvězdami – Děti a jejich trenérky

Cimbál pod Hvězdami – Grajcaři
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Cimbál pod Hvězdami – Naše šenkéřky

Cimbál pod Hvězdami – Poslední a půjdeme
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Průvod Božího těla

Venkovní oltář průvodu Božího těla

11

První svaté přijímání
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Vstup do bytového domu

Zasvěcený výklad pana starosty

Typický pokoj s kuchyňským koutem
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BMW jen
kousek
od vás
Brno – Česká

y
Již b r z

renocar.cz
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Zápis č. 31/2021
z 31. zasedání Zastupitelstva obce Lipůvka ze dne 20. 5. 2021
Místo jednání:
Začátek jednání:
Konec jednání:

sál Obecního úřadu v Lipůvce
18.00 hodin
20.45 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 příchod 18.06,
Omluveni:
Veřejnost:

–
–

Program jednání:
1. Ustanovení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Informace starosty obce
4. Odprodej pozemků p.č. 371 a 374
5. BD Lipůvka 53, Kritéria, nájemní smlouva, domovni řád
6.	Bomavet s.r.o. – výzva k převzetí místní komunikace a dešťové kanalizace do majetku
obce
7. Nabídky na opravy místních komunikací
8. Rozpočtové opatření č. 2/2021
9. Rekonstrukce a přestavba RD na BD Lipůvka č.p. 35
10. Stavební úpravy RD č.p. 125
11. Novostavba RD Lipůvka p.č. 1098/16 a 1166/1
12.	Žádost o souhlas se změnou územního plánu – p.č. 1127/204, 1127/24, 1127/25,
1127/26, 1127/27
13. Kontrola faktur
14. diskuze
Na návrh starosty byl program doplněn:
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ZŠ Lipůvka – žádost o převod finančních prostředků
Spolek Lípa – žádost o příspěvek na Cimbál pod hvězdami
R. Košťál – žádost o zřízení parkovací plochy vedle č.p. 182
EG.D. a.s. – smlouva o přeložce – objekt č.p. 53
EG.D. a.s. – smlouva o připojení – objekt č.p. 53
MK Pod Horkama – dokončení, kolaudace

Zahájení provedl Ing. Ivo Pospíšil, přivítal přítomné členy zastupitelstva a veřejnost.
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Zapisovatelkou z dnešního jednání stanovil Libuši Janků, za ověřovatele zápisu z dnešního
jednání zastupitelstva navrhl: PharmDr. Dagmar Vintrlíkovou, Roberta Tesaře
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
Ad7) nabídky na opravy místních komunikací
Obec plánuje pomístné opravy místních komunikací.
Usnesení č. 1/31/2021 Zastupitelstvo obce schválilo nabídku firmy Oprava silnic
Bukal s.r.o. s cenovou nabídkou ve výši 202 191,- Kč vč. DPH a pověřuje starostu
vystavením objednávky. Opravy budou rozděleny do třech etap.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Na pozemku p.č. 72/1 k.ú. Lipůvka je místní účelová cesta, přístup k nemovitosti č. popis.
378 a č. popis. 2. Jedná se o štěrkový úsek, který navazuje na nyní opravovanou komunikaci
– příjezd k BD Lipůvka 53, která se nově buduje ze zámkové dlažby. Obec oslovila firmu
provádějící přístupovou komunikaci a parkoviště u BD na předložení nabídky na zpevnění
stáv. štěrkové cesty – nově zámkovou dlažbou.
Usnesení č. 2/31/2021 Zastupitelstvo obce schválilo nabídku firmy JIS-Sta s.r.o.
s cenovou nabídkou ve výši 212 135,41 Kč vč. DPH a pověřuje starostu vystavením
objednávky
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 2 se zdržel
Ad3) Informace starosty
– Proběhlo veřejné projednání změn ÚP Lipůvka
– ZŠ Lipůvka – obdržela rozhodnutí o přijetí dotace na Vybavení odborné učebny IT
– ObÚ oprava podlah v II. NP – byla provedena oprava podlah v chodbě a kanceláři
v jižní části, dále bude provedena oddělující příčky a bude přistoupeno k rekonstrukci
sociálních zařízení
– Zahájení příprav oslav 650. výročí první písemné zmínky o obci Lipůvka, termín konání
11. 9. 2021
– Kulturní akce Cimbál pod hvězdami se bude konat 26. 6. 2021
Ad4) odprodej pozemků p.č. 371 a 374
Zastupitelstvo obce předložilo návrh na odprodej pozemků žadatelům o obecní pozemky
parc. č. 371 a č. 374, které užívají jako zahrady. Kupní cena byla stanovena znaleckým
posudkem. Jedná se o cenu v čase a místě obvyklou. Náklady na převod pozemků hradí
kupující. Na základě žádosti je zájemce o pozemek p.č. 371 o výměře 175 m2 pan Roman
Škarohlíd a zájemce o pozemek p.č. 374 o výměře 127 m2 paní Dagmar Šancová.
Po diskusi a předložení návrhu max. přijatelné kupní ceny ve výši 400–500,- Kč za m2 panem
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Janem Šancem byl bod stažen z programu jednání zastupitelstva. Bod bude projednán na
dalším zastupitelstvu
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Ad6) Bomavet s.r.o. – výzva k převzetí místní komunikace a dešťové kanalizace
do majetku obce
Firma Bomavet s.r.o., která realizuje výstavbu rodinných domů, komunikace a inženýrských
sítí předložila výzvu na odkup komunikace a dešťové kanalizace, které jsou vybudovány
v rámci I. etapy a jsou již zkolaudovány a v užívání.
Usnesení č. 3/31/2021 Zastupitelstvo obce schválilo kupní smlouvu s firmou Bomavet s.r.o.
na odkup dešťové kanalizace na p.č. 1126/49, 1126/68 a p.č. 900 v k.ú. Lipůvka za cenu
1000,- Kč.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Usnesení č. 4/31/2021 Zastupitelstvo obce schválilo kupní smlouvu s firmou Bomavet
s.r.o. na odkup pozemku p.č. 1126/49 o výměře 1568 m2 a komunikace na p.č. 550/1
a 1126/49 v k.ú. Lipůvka za cenu 1000,- Kč.
Hlasování: 10 pro, 1 proti, 0 se zdržel
Ad8) rozpočtové opatření č. 2/2021
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2021,
které bylo schváleno starostou obce dne 15. 4. 2021.
Ad9) rekonstrukce a přestavba RD na BD Lipůvka č.p. 35
Zastupitelstvo obce po předložení projektové dokumentace a požadovaných dokladů
nemá připomínek se záměrem přestavby rodinného domu č. popis. 35 na bytový dům se
sedmi BJ.
Hlasování: 6 pro, 1 proti, 4 se zdrželi
Ad10) stavební úpravy RD č.p. 125
Zastupitelstvo obce nemá námitek k uvedenému stavebnímu záměru přestavby
a rekonstrukce RD č. popis. 125
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad11) novostavba RD Lipůvka p.č. 1098/16 a 1166/1
Zastupitelstvo obce nemá námitek k uvedenému stavebnímu záměru a předloženému
projektu novostavby RD
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad12) žádost se změnou územního plánu – p.č. 1127/204, 1127/24, 1127/25,
1127/26, 1127/27
Projekční kancelář M2AU s.r.o. předložila v zastoupení stavebníků výrobních a skladovacích
objektů na pozemcích 1127/204 ¨/23, ¨/24¨/25, ¨/26, ¨/27 žádost o souhlas obce se změnou
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územního plánu. Navrhovaná změna řeší požadavek změny části plochy dopravní
infrastruktury 41_Ds/v na plochy smíšené výrobní 30-SV resp. zvětšení této plochy SV.
Důvodem záměru zvětšení plochy SV je zpřesnění rezervy pro dopravní infrastrukturu,
jejíž projekt ve stupni DUR zpracovává pro ŘSD firma PK Ossendorf s.r.o. a v projektu došlo
k posunu hranice záboru pro vybudování této plánované krajské komunikace na Blansko.
Návrh je řešen v rámci připravované stavby mimoúrovňové křižovatky MUK Lipůvka.
Záměr investorů je na této ploše a na výše uvedených pozemcích vybudovat objekty pro
výrobu a skladování.
Obec nemá námitek k navrhované změně územního plánu, ale bude požadovat, aby se
změna týkala celé plochy 30-SV. Plochu je nutno řešit jako celek, kde by minimálně ve
stupni studie mělo být řešeno dopravní napojení a přístupnost v celé ploše a ne jenom
v její severní části. Dále bude obec preferovat podél komunikace ochranný pás zeleně,
který by odclonil hluk a prašnost směrem k plochám bydlení.
Ad13) kontrola faktur
Paní Libuše Janků seznámila zastupitelstvo obce s proplacenými fakturami č. 117 – 146
Ad15) ZŠ Lipůvka – žádost o převod finančních prostředků
Usnesení č. 5/31/2021 Zastupitelstvo obce schválilo převod 125 214,69 Kč z rezervního
fondu do fondu investic a čerpání investičního fondu ve výši 262 074,69 Kč na investiční
část projektu schválené dotace č. CZ.06.4.59/0/0.16_075/0015255 z programu IROP
o pořízení bezbariérového záchodu. Zastupitelstvo schválilo poskytnutí finanční
výpomoci na neinvestiční část dotace ve výši 361 331,35 Kč, která bude vrácena na účet
Obce Lipůvka do 15 dnů po obdržení dotace poskytnuté ZŠ Lipůvka.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad16) Spolek Lípa – žádost o příspěvek na Cimbál pod hvězdami
Usnesení č. 6/31/2021 Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek na akci formou úhrady
faktury za vystupující kapelu do výše 25 000,- Kč.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Ad17) R. Košťál – zřízení parkovací plochy vedle RD 182
Usnesení č. 7/31/2021 Zastupitelstvo obce souhlasí s vybudováním zpevněné plochy
vedle domu č.p. 182 na náklady žadatele a se zřízením trvalého parkovacího místa dle
vyhlášky obce.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad18) EG.D, a.s. – smlouva o přeložce
Usnesení č. 8/31/2021 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o přeložce zařízení
distribuční soustavy , objekt č.p. 53 s EG.D. a.s.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 1 se zdržel
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Ad5) BD Lipůvka 53
Usnesení č. 9/31/2021 Zastupitelstvo obce schválilo kritéria pro výběr nájemců obecních
bytů, vzor nájemní smlouvy a domovní řád BD č.p. 53.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 2 se zdržel
Ad19) EG.D, a.s. – smlouva o přeložce
Usnesení č. 10/31/2021 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o připojení , objekt č.p. 53
s EG.D. a.s.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad20) MK Pod Horkama – dokončení, kolaudace
Místní komunikace Pod Horkama byla vybudována v loňském roce. Inženýrské sítě
(vodovod a kanalizace, umístěné v její severní části jsou zkolaudovány. Komunikace je
v předčasném užívání, které neumožňuje vystavěným RD zkolaudovat. Obec dokončí
stavbu komunikace uzavřením povrchu – finální vrstva postřik emulzí se zadrcením
jemným kamenivem. Dojde tak k uzavření povrchu resp. dokončení komunikace a bude
umožněno komunikaci zkolaudovat. Výhledový záměr umístění inženýrských sítí v její
jihovýchodní části bude řešen v budoucnu, až bude záměr aktuální (současný projekt toto
vůbec neřešil)
Pro dokončení komunikace byly osloveny firmy k podání nabídky. Jako nejvýhodnější
předložila nabídku firma STAVBA A ÚDRŽBA SILNIC ZŘEBÍČ OBCHODNÍ ČINNOST s.r.o. Obě
nabídky řešili jednovrstvý emulzní nástřik s kamenivem.
Usnesení č. 11/31/2021 Zastupitelstvo obce schválilo nabídku firmy STAVBA A ÚDRŽBA
SILNIC ZŘEBÍČ OBCHODNÍ ČINNOST s.r.o. s cenovou nabídkou ve výši 90 860,- Kč bez
DPH a pověřuje starostu vystavením objednávky.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 2 se zdržel
Ad14) diskuze
– Příjezdová komunikace do lokality Kopaniny – podnět k jednání
– Ustájení koní – bude řešeno na základě podnětu od občanů
– Přístup do nové lokality směrem ke Kuřimi – dotaz Martin Jakubec
– 	Noc kostelů – doprava starších občanů na tuto akci zajistí SDH novým DA (dopravním
automobilem)
– Oslava 650. výročí Lipůvky
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srdečně Vás zveme

11. září 2021
na oslavu 650 let obce Lipůvka

1371–2021

Sobota 11.9.
09:00

Den otevřených dveří v základní a mateřské škole,
kostele sv. Cecílie, hasičské zbrojnici a OÚ Lipůvka.
(Omezeno do 12.00.)

14:00 Zahájení oslav - projev starosty obce a hostů.
Hudební pásmo školního sboru ZŠ Lipůvka.
Udělení čestného občanství in memoriam
významnému rodákovi Mons. ThDr. Karlu Skoupému,
projev biskupa brněnského, hudební pásmo
sboru lipůvské farnosti CeciLika.
Taneční vystoupení dětí z Lipůvky.
Wikiho zábavná show s programem pro děti.
17:00 Imitátor Petr Jablonský.
18:00

Hudební zábava za doprovodu místních kapel
Country Kladivo a Limitkap.

Neděle 12.9.
10:00

Děkovná mše svatá za Mons. ThDr. Karla Skoupého,
dvanáctého sídelního biskupa brněnského.

16:00

Mistrovské utkání ASK Lipůvka - vstup zdarma.

Během celého programu bude zajištěno občerstvení,
skákací hrad pro děti a možnost zakoupení
upomínkových předmětů.

