ZPRAVODAJ
září 2021

OBEC LIPŮVKA

LIPŮVKA

Vážení spoluobčané,
prázdniny pomalu končí, děti se nám již
vrátily z dětských táborů, většina z nás má
již po dovolené a co nevidět zde bude začátek školního roku.

mobilů, tabletů či notebooků. Ano, je to
rychlé, efektivní a operativní. Stejně jako si
žádá dnešní doba. Ale je vždy tak nezbytně
nutné podléhat aktuálnímu tempu?

S uvolňujícím se sevřením epidemických
opatření vás chceme pozvat na kulturní
a společenské akce. Jednou z hlavních akcí
obce Lipůvka v měsíci září budou oslavy
první písemné zmínky o obci Lipůvka. Ano,
letos oslavíme 650 let od první dochované
písemné zprávy o naší obci. Nyní se doba
zrychluje a spousta věcí se přesouvá do
on-line prostředí. Může nás napadnout, co
asi zbyde po současné generaci. Fotky se až
na výjimky netisknou, komunikace probíhá pomocí nejrůznějších komunikačních
platforem, poznámky, úkoly či připomínky
se taktéž čím dál častěji zaznamenávají do

Všemi deseti jsem pro rozvoj, růst a modernizaci naší obce. Ale s rozmyslem a uvážlivě. Právě proto, aby měly generace po nás
na co navazovat a aby měly důvod na nás
v dobrém vzpomínat.
Přeji vám z radnice příjemně strávené dny
babího léta a všem vzájemnou toleranci
a pochopení, když se standarty, na které
jsme byli zvyklí, teprve znovu usazují.
Svět už je jiný. Buďme i my trochu jiní. Třeba
více lidští.
Ing. Ivo Pospíšil, starosta

Z poznámek starosty
Možná se některým z vás zdá, že Lipůvka
trochu ustrnula. Že přešlapuje na místě. Že
se tu nic moc neposouvá, nic nového nevzniká. Každý obyvatel naší obce má své
priority, své zájmy, svůj pohled na různé
věci, preferuje určité oblasti a pohybuje se
většinou ve své sociální skupině.Souhlasím
s tím, že každý rok nevzniká velká stavba či
projekt, který by neušel pozornosti nikoho. Nemohu však souhlasit s tím, že se tu
nic neděje. Za posledních pár let tu vznikly
cyklostezky, zrenovovaly se tenisové kurty,
fotbalový areál včetně trávníkové plochy.
Další opravy, úpravy a výstavby se připravují a plánují. Budiž zmíněn projekt prostranství před základní školou, kde očekáváme
každou chvíli vydání stavebního povolení.
Dokončený projekt cyklostezky od hřbitova
přes Příhon ke křížku směrem na Nuzířov,
kde nyní jednáme s vlastníky a poskyto-

vatelem dotace, následně bude požádáno
o vydání společného povolení.
Byla dokončena stavba bytového domu
„na Radnici“. Nyní zajišťujeme potřebné
doklady a dokumenty, čekáme na stanovení dopravního značení, aby mohla proběhnout kolaudace a mohli se konečně
nastěhovat první nájemníci.
Po zpracované a schválené studii Přístavby základní školy v Lipůvce jsme vysoutěžili
projektanta a nyní se již zpracovává projekt
ke společnému územnímu a stavebnímu
řízení. Souběžně s tím se snažíme zajistit
potřebné finance, bez kterých se nám tuto
stavbu nepodaří dokončit.
Začali jsme přípravu vybudování technického dvora, zázemí pro komunální
techniku, kterou udržujeme obec.
Váš starosta Ivo Pospíšil
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Co nás čeká:
4. 9.2021	12. Ročník pochodu po dálničním tělese R43 – pozvánka dále ve
zpravodaji
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 zastavita přijdou s námi tento den oslavit.
18. 9. 2021	Podzimní Koloběh 2021, letos se startuje až v 15.00, pozvánka
dále ve zpravodaji
19. 9. 2021	Pouť na Vranov, sraz poutníků v 9.00 u kapličky ve Svinošicích, rozpisy všech poutí jsou dále ve zpravodaji.
26. 9. 2021	Farní den, akce se připravuje, podrobnosti již brzy na farních stránkách https://farnostlipuvka.wordpress.com/
8. 10. 2021	Drakiáda, sraz účastníků na školní zahradě, podrobnosti budou
zveřejněny na stránkách ZŠ Lipůvka

Změna svozových dnů směsného komunálního odpadu od
1. 9. 2021
Od 1. 9. 2021 mění společnost KTS Ekologie, s.r.o. data svozových dnů komunálního odpadu v obci. Místo pátku v sudém týdnu se mění svozový den na středu
v týdnu lichém. Dle společnosti KTS je změna nezbytná z důvodu zavádění jiného
typy svozu v ostatních obcích, které přešly také na evidovaný typ svozu. Víme, že
tato změna není pro vás, naše občany příjemná, ale věříme, že se nám úspěšně
podaří na ni přejít bez komplikací. V horším případě budou vaše připravené popelnice čekat před domem od pátku do další středy.
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Pomoc postižené jižní Moravě
Na účtu obce č. 123-4552390287/0100 zřízeném pro vaše dary občanům postižené
Jižní Moravy po tornádu se k dnešnímu dnu nashromáždilo 42 300,- Kč. Všem dárcům
děkujeme za příspěvky. Zastupitelé obce na svém jednání 12. 7. rozhodli přidat k této
částce ještě 100 000,- Kč z prostředků obce Lipůvka.
Účet u komerční banky je stále otevřen. Jeho uzavření se uvažuje na konci záři. Během
měsíce září bude rozhodnuto o adresném využití jak prostředků od obce, tak vašich
darů.
Vím, že se kromě finanční pomoci vybrané Spolkem Lípa 2015 na Cimbálu pod hvězdami, vašimi osobními dary ve prospěch účtů jednotlivých postižených obcí či konkrétních rodin, sezapojila řada z vás i fyzickou prací přímo v postižených obcích. Vím,
že se naši hasiči s technikou vypravili dvakrát do Mikulčic, Hrušek a Moravské Nové Vsi.
Vím, že se tesaři a pokrývači ze společnosti ASA střechy Aleše Sáňky vydali i s materiálem na opravu střech ve dvou víkendech v osmi lidech. Hned v pátek po tornádu dva
dny odklízel autem s mechanickou rukou spoušť v Hruškách a Moravské Nové Vsi fotbalista ASK Radek Sedláček. Kluci z firmy Postav střechu, Vojta Pospíšil a Honza Strážnický pomohli rodinám k plachtové střeše v Mikulčicích a pak další dva dny pomáhali
s tesařskými pracemi v Moravské Nové Vsi. Bylo vás jistě více, kteří se přidali, pomohli,
a přesto zůstali v anonymitě.
Jménem zastupitelstva obce Vám všem děkuji a vážím si vaší solidarity a pomoci.
Ing. Pavel Simon, místostarosta

Materiál ASA střechy
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Hasiči z Lipůvky

Postav střechu v Mikulčicích
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Zaplachtovaný krov Mikulčice

ASA střechy

Skrápění prachu při bourání
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Občanům Lipůvky
Jsme manželé Julia a Ladislav
Diváckých z Mikulčic a 24. června 2021 jsme přišli o domov.
Tady je náš krátký příběh.
Domek postavili ve 40. letech
můj praděda a prababička. Můj
děda a babička odešli za práci
na Slovensko, na důchod se
vrátili zpět do Mikulčic. Já jsem
trávila každé prázdniny u nich
a vždy jsem si říkala, že tady
budu bydlet. Tak se i stalo a po
škole jsem odešla do Mikulčic.
Před šestnácti lety jsem poznala manžela, vzali jsme se a
nastěhovali se do našeho domečku.
Během několika let jsme se rozrostli a dnes společně vychováváme Sabinu, Patrika a Daniela.
Náš domeček jsme si celou
dobu podle finančních a časových možnosti opravovali
a předělávali. Moc pěkně se nám žilo až do osudného večera 24. června 2021, kdy se
nám během několika sekund změnil kompletně život. Zažili jsme dva šoky. Nejprve byl
náš dům značně poškozen tajfunem, který prošel Jižní Moravou, ale věřili jsme, že ho
budeme moci opravit.
Druhý šok bylo rozhodnutí statika, který rozhodl, že dům musí být kompletně zbořen.
Nikomu nic podobného nepřejeme, zhostila se nás bezmoc a zoufalství.
Ale díky pomoci mnoha lidí nám svitla naděje na lepší život. Rozhodli jsme se, že se
nevzdáme a náš domov vybudujeme znovu! Za pár dní u nás zaklepali Jirka a Honza z Lipůvky a nabídli fyzickou i finanční pomoc. To pro nás obrovsky moc znamená
a udělalo nám neskutečnou radost, že z obce, kterou jsme ani neznali, nám jsou ochotni pomáhat.
Chceme touto cestou poděkovat všem lidem a speciálně spolku Lípa 2015, kteří uspořádali benefiční akci “Cimbál pod hvězdami “ a věnovali nám za Vás všechny 48 500 Kč.
Pro nás je každá pomoc dobrá.
Jsme Vám všem vděčni, nejen za pomoc, ale i naději na lepši budoucnost!
Julia a Ladislav
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ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Zahájení školního roku 2021/2022
Ve středu 1. 9. 2021 v 8.00 zahájíme ve škole nový školní rok. Tak jako vloni jej žáci zahájí ve svých třídách se svými třídními učitelkami. Na všech 254 žáků se již velice těšíme,
zvláště rádi přivítáme 43 prvňáčků i s jejich rodiči. Začátek školního roku bude ještě
spojen s určitými epidemiologickými opatřeními (3x testování a roušky ve společných
prostorech), ale snad jeho pokračování proběhne bez dalších komplikací. Všem dětem
přejeme, aby se jim ve škole dařilo a líbilo.
Mgr. Marcela Antonovičová a kolektiv zaměstnanců ZŠ Lipůvka

Ohlédnutí za letními příměstskými tábory
Příměstský tábor „Alenka v říši divů“
Podivuhodný příměstský tábor se ze dne na den proměnil na Říši divů, do které jsme
propadli králičí dírou. Svět, kde se dalo vyrůst v obra i zmenšit do velikosti housenky, svět, kde hravost, údiv, fantazie, nápady a ztřeštěnosti měli prostor a také jsme ho
pomohli Alence zachránit před Tlachapoudem, získat zpět korunu Bílé královně a tím
nastal den „Nádherňajs“, který jsme si užili a vrátili se plní dojmů zpět do lidské říše.
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Příměstský tábor „Alenka v říši divů“
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Lovci pokladů
Celý příměstský tábor Lovci pokladů se nesl v duchu luštění, hádání, stopování a plnění zapeklitých úkolů. Rozluštěné indicie nás postupně zavedly na zajímavá místa
v Lipůvce a okolí až nakonec i k vytouženému pokladu.

10

Harry Potter
Známý příběh o Harry Potterovi nám
nabídl spoustu možností přenést
se do světa čar a kouzel. Stejně jako
v Bradavicích jsme i my byli rozděleni
do čtyř soutěžících kolejí. O vítězství
tu ale úplně nešlo, protože si spoustu zážitků i výrobků odnesli všichni
účastníci stejnou měrou.
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Kolem čtyř vrchů
Kdo by si myslel, že zná kolem Lipůvky
všechny cyklotrasy a není co víc objevovat, měl by se přidat k nám. Na dvou
kolech jsme se vydali poznávat bližší
i vzdálenější okolí. Objevili jsme například nový bike park na Vranově, projeli
zbrusu novou cyklotrasu z Kuřimi do
Moravských Knínic, našli jsme spoustu
nových kaluží, brodů, výmolů a boulí, které se nedají objet, ale musí se
projet. Své jezdecké schopnosti jsme
prověřili výměnou železného oře za
opravdového koně a i v této zkoušce
všichni odvážní sportovci uspěli.
Teď hurá do školy, ať se můžeme těšit
na další letní táborové zážitky.
Za organizátorky:
M. Baláčová, M. Skovajsová,
L. Kašparcová a G. Simonová
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Dětský tábor
Po roční pauze se opět konal tradiční tábor pro děti z Lipůvky a okolí. Tentokrát byl
zcela jiný díky novému tábořišti, které se povedlo získat. Naše nová táborová základna
se nachází za obcí Olšinky u Zvole a je vskutku nádherná. Mimo plně vybavené kuchyně je zde i bazén, který si děti v průběhu tábora náležitě užily. Zúčastnilo se ho 55 táborníků a z toho bylo dokonce několik předškoláků. I tito nejmladší si však se vším
hravě poradili a patří jim náš obdiv. Letošní téma celotáborové hry bylo osídlování
Nového světa - Ameriky. Děti se proměnily v mladé anglické dobrodruhy a zkusily si,
jaké to je, založit novou osadu v neznámém prostředí, které nikomu nedá nic zadarmo. Přes počáteční problémy s počasím, původními obyvateli a dokonce i zrádci ve
vlastních řadách se našim osadníkům začalo přece jen dařit. A to hlavně díky usmíření
s indiány, kteří jim ve výsledku pomohli v nouzi nejvyšší. Tábor byl zakončen oslavou
dne Díkůvzdání a myslím, že děti byly se svým dílem spokojené.
Poděkování opět patří všem vedoucím, kteří tábor zrealizovali ve svém volném čase
a také pracantům z kuchyně. Budeme se těšit zase příští rok.
Za organizační tým Šárka Janečková
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Gábina a Pavel Simonovi pořádají

2021

Kdy

18. září 2021

Místo startu:

Lipůvka, na cyklostezce do Lažan

Registrace:

Lipůvka 392, poslední dům v Lipůvce na cyklostezce do Lažan, od 14:30, uzavírá se
10 minut před startem

Přihlášky:

Dejte nám prosím na info@pavel-simon.cz nebo sociální sítě vědět, do čtvrtka 16.9.2021,
kdo se k nám chystáte, výrazně nám tak ulehčíte organizaci, děkujeme.

Tratě:

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

start
start
start

15:00
15:00
15:00

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

zajištěno v cíli a jedenkrát na trase

Startovné:

dobrovolné, děti se účastní se na odpovědnost svých rodičů
Těšíme se na Vás
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Mapa a popis okruhu 20 km

zdroj: www.mapy.cz
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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.
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na

ETAPA
MORAVSKO
TŘEBOVSKÁ

Klub českých turistů Boskovice
ve spolupráci s dalšími partnery
pořádá v sobotu

12.

s návštěvou
MUZEA SILNIC
Vikýřovice
u Šumperka

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

4. září 2021

MĚSTEČKO TRNÁVKA

ETAPA
POD HUŠÁKEM

ročník
JEVÍČKO
VELKÉ OPATOVICE

trasa
Městečko Trnávka
– Jevíčko

SVĚTLÁ

ETAPA
MALOHANÁCKÁ
proběhla v roce 2020
z Boskovic a Světlé
do Velkých Opatovic

společné vycházky
S ODBORNÝM VÝKLADEM

MLADKOV

BOSKOVICE

KČT Boskovice v rámci dalších ročníků Pochodu po R43 bude realizovat
v prostoru dálnice několik etap. Účastníci postupně navštíví nejdůležitější
místa současné (nedostavěné) R43 i budoucí místa nové D43.
Všechny etapy zajišťujeme s odborným výkladem historiků, odborníků
z regionu, přírodovědců a partnerů z místních samospráv.

ETAPA „ČERNOHORSKÁ“
NUTNÁ REGISTRACE do úterý 31. srpna 2021

ČERNÁ HORA

pro účastníky budou v cíli
připraveny diplomy a malé dárky
s logem pochodu

ETAPA
ČERNOHORSKÁ

LUBĚ

4. 9. 2021
z Lubě a Černé Hory
kolem Chlumů
do Mladkova

na j.oldrich@centrum.cz
• Startovné: 50 Kč •

START Lubě /autobus. točna/8.30/20 km

(Odjezd autobusu v 8.00 z parkoviště u Zlaté růže, Boskovice.)
odborný výklad: Jiří Vymětalik, RNDr. Hynek Skořepa

START Černá Hora /u pivovaru/10.30/12 km
(Odjezd autobusu v 10.00 z parkoviště u Zlaté růže, Boskovice.)
odborný výklad: RNDr. Jaroslav Oldřich

KUŘIM

Další startovací místo může být i v jiné obci ČR (registrace v cíli).

CÍL: V MLADKOVĚ (místní část Boskovic)
na výletišti u školy

• 14–17 hod. • představení partnerů akce, reprodukovaná
hudba DJ Seth, občerstvení (pivo, limo, klobásy aj.)

ETAPA
Z BRNA KE KUŘIMI

Po oficiálním ukončení akce bude probíhat

AFTER PARTY DJ SETH

– diskotéka/rockotéka do nočních hodin
Informace o pochodu: RNDr. Jaroslav Oldřich,
tel. 774 408 399, j.oldrich@centrum.cz
Sledujte novinky na

BRNO

silniční stavby
u Ostopovic, Veselky,
Bystrce, Kuřimi aj.
Termíny dalších etap budou postupně zveřejňovány.

www.kctboskovice.cz

Accord

BOSKOVICE
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Zápis č. 32/2021
z 32. zasedání Zastupitelstva obce Lipůvka ze dne 22. 6. 2021
Místo jednání:
sál Obecního úřadu v Lipůvce
Začátek jednání:
18.00 hodin
Konec jednání:
20.30 hodin
Přítomni:	Ing. Ivo Pospíšil, Jiří Hloušek, Radovan Hodaň, Mgr. Libor Hoppe (18.34)
Libuše Janků, Rostislav Kořínek, Ing. Pavel Simon Ph.D. Jan Svánovský,
Robert Tesař, PharmDr. Dagmar Vintrlíková,
Omluveni:
Vlastimil Sehnal
Veřejnost:
Tereza Štěrbová, Martin Světlík, manželé Šancovi, Adam Šanca
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. ZŠ Lipůvka – žádost o souhlas s přijetím daru
6. Z-BOX Sales Represervativ – výdejní box od Zásilkovny
7. Oslavy 650 let výročí obce Lipůvka – smlouva o dílo na zajištění akce – Pavel Šmarda,
8. Oslavy 650 let výročí obce Lipůvka – smlouva o realizaci uměleckého vystoupení – Petr Jablonský
9.	Žádost o pronájem plochy na obecním pozemku na parkovišti – pojízdný vozík na točenou zmrzlinu
10. Žádosti o zřízení trvalého parkovacího místa na p.č. 72/1 a 72/2
11.	VH atelier spol. s.r.o. – Svinošice – splašková kanalizace – usnesení ke změně územního plánu
rozvoje vodovodů a kanalizací JMK
12.	VH atelier spol. s r.o. – Svinošice – splašková kanalizace – vyjádření k PD pro územní rozhodnutí
a stavební povolení
13.	Projekce Thót, s.r.o. – žádost o vyjádření k územnímu souhlasu a návrh smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene na p.č. 820/2
14. Kontrola faktur
15. diskuze
Na návrh starosty byl program doplněn:
16. ZŠ Lipůvka – žádost o schválení odpisového plánu
17. ZŠ Lipůvka – nabídka neupotřebitelného majetku, ev. schválení odprodeje
18. Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. – žádost o individuální dotaci z rozpočtu Obce Lipůvka
19. Přístavba a modernizace ZŠ Lipůvka – zhotovení PD
20. E.ON Energie, a.s. – smlouva o sdružených dodávkách EE – objekt č. p. 53
21. VAS a.s. – smlouva souhrnná na odběrná místa
22.	ELEKTROWIN – smlouva o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného
odběru elektrozařízení
23. Úprava cen za těžební práce a výkupní cena dřeva
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 Jiří Hloušek, Jan Svánovský
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
–	Obec Lipůvka stala plátcem DPH - od 1. 7. 2021 z důvodu překročení limitu obratu v měsíci květnu
– Výročí Obce Lipůvka 650 let – grafický návrh, logo, propagace
– BD Lipůvka 53 – vjezd na parkoviště – osazení automatické závory
–	Firma Deratizace4D provedla opětovnou deratizaci v dubnu letošního roku s kontrolou v květnu
výskyt 60 % + 3 ohniska výskytu
– Alionet – výpis vyúčtování instalací souvisejících s kamerovým systémem
– Záměr vybudování dětského hřiště na pozemcích p.č. 1096/2 a 1105/6
– ASK – sanace travnatého hřiště byla provedena v měsíci červnu
– Pozemek p. č. 583/1 k.ú. Lipůvka – sanace svahu
– Sál obecního úřadu – prodejní akce smíšeného zboží – 29. 7. 2021
Ad4) odprodej pozemků p.č. 371 a 374
Usnesení č.1/32/2021 Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy na odprodej pozemku p.č. 371
o výměře 175 m2. Kupujícím bude Roman Škarohlíd. Kupní cena byla stanovena znaleckým posudkem
na 203 000,- Kč. Jedná se o cenu v čase a místě obvyklou. Náklady na převod pozemku hradí kupující.
Pozemek je v současné době užíván jako zahrada a nájemní smlouva mezi Obcí Lipůvka a nájemkyní
paní Škarohlídovou (matkou kupujícího) končí dohodou ke dni podpisu kupní smlouvy na výše
uvedený pozemek.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
18.34 příchod Mgr. Libor Hoppe
Pozemek p.č. 374 je užíván bez smlouvy o nájmu pozemku, uživatelům byl zaslán dopis s výzvou
k vyklizení pozemku. Na dotaz jestli existuje nějaký nabývací titul k užívání pozemku bylo sděleno
současnými uživateli, že neexistuje žádná smlouva ani nabývací titul.
Obec ustoupila od záměru prodeje pozemku, jedná se o strategické místo v těsné blízkosti vybudovaného
bytového domu a tuto plochu bude možné v budoucnu využít pro jiné účely – odpočinková zóna, dětský
koutek případně jiným vhodným způsobem.
Usnesení č. 2/32/2021 Zastupitelstvo obce odstupuje od záměru odprodej pozemku p.č. 374
zveřejněného dne 21. 4. 2021.
Hlasování: 9 pro, 1 proti, 0 se zdržel
Ad5) ZŠ Lipůvka – žádost o souhlas s přijetím účelově určeného daru
Usnesení č. 3/32/2021 Zastupitelstvo obce schválilo přijetí daru – stavebnice Teific v hodnotě
1 500,- Kč.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad6) Z-BOX Sales Represervativ – výdejní box od Zásilkovny
Se zástupcem firmy bude projednáno místo pro umístění výdejního boxu. Zastupitelstvo se rozhodlo
umístit výdejní box v blízkosti obecního úřadu na pozemku p.č. 298/1 nebo 6036/3 k.ú. Lipůvka. Po
projednání místa se zástupcem firmy pro osazení výdejního boxu Zásilkovny, bude vyvěšen záměr
bezplatného pronájmu plochy záboru.
Zastupitelstvo souhlasí s vyvěšením záměru bezplatného pronájmu na zřízení výdejního boxu.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad7) Oslavy 650 let výročí obce Lipůvka – smlouva o dílo na zajištění akce – Pavel Šmarda
Usnesení č.4/32/2021 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o zajištění akce 11. 9. 2021 mezi Obcí
Lipůvka a Pavlem Šmerdou.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad8) Oslavy 650 let výročí obce Lipůvka – smlouva o realizaci uměleckého vystoupení
Usnesení č. 5/32/2021 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o realizaci uměleckého vystoupení dne
11. 9. 2021 mezi Obcí Lipůvka a Petrem Jablonským, agentura ARAGON
Hlasování: 9 pro, 1 proti, 0 se zdržel
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Ad9) Žádost o pronájem plochy na parkovišti – pojízdný vozík na prodej točené zmrzliny
Zastupitelstvo projednalo žádost a odsouhlasilo umístění výdejního pojízdného stánku na točenou
zmrzlinu v místě za autobusovou zastávkou. Zabraná plocha bude dle vyhlášky o místních poplatcích.
Umístění stánku bude sezónní s termínem do konce října roku 2021.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Ad10) žádosti o zřízení trvalého parkovacího místa
Obec Lipůvka jako vlastník pozemků p.č. 72/1 a 72/2 bude jednat o zřízení parkovacích míst pro č.p. 15
a 375 dle podaných žádostí.
Projednání bodu se posouvá do příštího zastupitelstva. .Žadatelé o parkovací místa budou vyzváni
k místnímu šetření.
Ad12) VH atelier spol. s r.o. – Svinošice – splašková kanalizace – vyjádření k PD
Zastupitelstvo obce nemá námitek k uvedenému stavebnímu záměru.
Ad13) Projekce Thót, s.r.o. – žádost o vyjádření k územnímu souhlasu a návrh smlouvy o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na p.č. 820/2
Zastupitelstvo obce nemá námitek k uvedenému stavebnímu záměru.
Usnesení č. 6/32/2021 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na p.č. 820/2 v souvislosti s realizací akce „Lipůvka – DP Stará“.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad14) kontrola faktur
Paní Libuše Janků seznámila zastupitelstvo obce s proplacenými fakturami č. 147–188.
Ad16) ZŠ Lipůvka – žádost o schválení odpisového plánu
Usnesení č. 7/32/2021 Zastupitelstvo obce schválilo odpisový plán Schodolezu pásového LIFTKAR
PTR 130 předloženého ZŠ Lipůvka.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad17) ZŠ Lipůvka – nabídka neupotřebitelného majetku
Usnesení č. 8/32/2021 Obec Lipůvka nemá zájem o neupotřebitelný majetek – počítačové sestavy
z roku 2011 a souhlasí s jejich odprodejem.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad18) Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s – žádost o individuální dotaci
Bod se odkládá na příští zastupitelstvo, na které bude přizván zástupce Centra pro představení rozsahu
činností v obci Lipůvka.
Ad19) přístavba a modernizace základní školy – Lipůvka
Firma Timoris Projekt a.s. na základě objednávky provedla výběrové řízení na veřejnou zakázku –
Zpracování projektové dokumentace DUR/DSP akce „Přístavba a modernizace základní školy Lipůvka“.
Hodnotící komise vyhodnotila předložené nabídky a doporučila vybrat za dodavatele veřejné zakázky
jako nejvýhodnější nabídku firmy WellnetDesign s.r.o. IČ 02660296 a uzavřít s ní smlouvu na realizaci
zakázky za celkovou nabídkovou cenu 1.934.590,- Kč vč. DPH.
Usnesení č. 9/32/2021 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o dílo na zhotovení projektové
dokumentace „Přístavba a modernizace základní školy – Lipůvka“ se zhotovitelem WellnetDesign s.r.o.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad20) E.ON Energie, a.s. – smlouva o sdružených dodávkách EE
Realizace stavby bytového domu bude ukončena. Obec Lipůvka převezme od dodavatele staveništní
přípojku na dodávku el. energie pro objekt BD. Jedná se zatím o jediný zdroj el. energie. Smlouva o
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trvalé připojení s firmou E.ON a.s. je podepsána, ale termín dokončení je dodavatele v řádech měsíců. Pro
zajištění dostatečného příkonu obec požádá o „Krátkodobé připojení“, které bude provizorní do doby,
než bude provedeno trvalé připojení a než bude provedena přeložka vzdušného vedení, na které je
smlouva o přeložce také podepsána.
Usnesení č. 10/32/2021 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o sdružených dodávkách EE, objekt
č.p. 53
ZO pověřuje starostu obce k jednání s E.ONem o připojení.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č. 11/32/2021 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podáním žádosti o krátkodobé
připojení a pověřuje ho podpisem smlouvy o krátkodobé připojení objektu č. popis. 53
ZO pověřuje starostu obce k jednání s E.ONem o připojení.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad21) VAS a.s. – smlouva souhrnná
Usnesení č. 12/32/2021 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o souhrnnou č. 4/132 s VAS a.s. na
objekty – hřbitov, požární zbrojnice, obecní úřad, Příhon, parku kostela, sběrný dvůr
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad22) ELEKTROWIN a.s. – smlouva o využití systému odpadového hospodářství a zajištění
zpětného odběru elektrozařízení
Usnesení č. 13/32/2021 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o využití systému odpadového
hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení s ELEKTROWIN a.s. která nahrazuje dřívější
smlouvu ze dne 14.3.2011.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad23) Úprava cen za těžební a pěstební práce, úprava výkupních cen dřeva
Na základě předložené žádosti OLH a informací ohledně celorepublikové úpravy ceny dřeva schválilo
zastupitelstvo úpravu ceny kůrovcové dřevní hmoty. K úpravě ceny dřeva dochází i vlivem skutečnosti,
že se obec Lipůvka stává plátcem DPH.
Na další zastupitelstvo bude pozván lesní hospodář pan K. Dufek, aby předložil zprávu o stavu lesního
hospodářství a prováděných pracích
Usnesení č. 14/32/2021 Zastupitelstvo obce schválilo s účinností od 1. 7. 2021 novou cenu za těžební
a pěstební práce a úpravu cen dřevní hmoty. Výkupní cena palivového dříví jehličnatého bude
435,- Kč/m3 bez DPH a listnatého 1 200,- Kč/m3 bez DPH
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad11) VH atelier spol. s.r.o. – Svinošice – splašková kanalizace – usnesení ke změně
územního plánu rozvoje vodovodů a kanalizací JMK
Usnesení č. 15/32/2021 Zastupitelstvo obce schválilo navrhovanou změnu PRVK JMK spočívající nově
s vybudováním splaškové stokové sítě v obci Svinošice a odváděním splaškových odpadních vod do
stávající čerpací stanice nacházející se na východním konci obce Lipůvka k.ú. Lipůvka. Odtud budou
odpadní vody čerpány do povodí stokové sítě v Lipůvce a vedeny dále směrem na Kuřim. Čistění
odpadních vod bude probíhat na ČOV Brno-Modřice.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad15) diskuze
		 – Kontejner na sklo od bytovek bude přemístěn za Základní školu
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Zápis č. 33/2021
z 33. zasedání Zastupitelstva obce Lipůvka ze dne 12. 7. 2021
Místo jednání:
Začátek jednání:
Konec jednání:

sál Obecního úřadu v Lipůvce
18.30 hodin
20.00 hodin

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

–

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

Ustanovení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu
Schválení programu jednání
Informace starosty obce
udělení čestného občanství Mons.ThDr. Karlu Skoupému
transparentní účet na pomoc Moravě
trvalá parkovací místa
EG.D – smlouva o zřízení věcného břemene na p.č. 892/1 v k.ú. Lipůvka
Kontrola faktur
diskuze

Na návrh starosty byl program doplněn:
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK – Podpora jednotek SDH obcí JMK pro rok 2021
rozpočtové opatření č.3/2021
žádost o vyjádření – novostavba RD na p.č. 1126/110
Žádost o vyjádření – nástavba RD č. popis. 424 na p.č. 1111/54
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. – žádost o individuální dotaci z rozpočtu Obce Lipůvka
BD Lipůvka – smlouva o napojení na el. Energii , smlouva o výpůjčce
Lesní hospodářství, Odborný lesní hospodář

Zahájení provedl Ing. Ivo Pospíšil, přivítal přítomné členy zastupitelstva.
Zapisovatelkou z dnešního jednání stanovil Libuši Janků, za ověřovatele zápisu z dnešního jednání
zastupitelstva navrhl Ing. Pavel Simon Ph.D., Radovan Hodaň
Hlasování: 7 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: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel

25

Ad3) Informace starosty
		 – výkup pozemků na cyklostezku Příhon, projekt na cyklostezku byl dokončen a předán obci. Nyní
je potřeba vyřešit vlastnické vztahy – výkupy pozemků pro stavbu stezky pro pěší a cyklisty.
Usnesení č.1/33/2021 Zastupitelstvo obce schválilo záměr odkupu pozemků na stezku pro pěší
a cyklisty a pověřuje starostu obce jednáním s vlastníky ohledně odkupu dotčených pozemků
s finančním krytím max. do 800,- Kč za m2.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Ad4) udělení čestného občanství Mons. ThDr. Karlu Skoupému
V rámci připravovaných oslav 650 let první písemné zmínky o obci Lipůvka projednalo zastupitelstvo
obce, že bude uděleno vyznamenání „ čestné občanství“ in memoriam Mons.ThDr. Karlu Skoupému
Usnesení č. 2/33/2021 Zastupitelstvo obce schválilo udělení čestného občanství Mons. ThDr. Karlu
Skoupému in memoriam.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad5) transparentní účet na pomoc Moravě
V červnu tohoto roku poničil přírodní úkaz několik obcí na jižní Moravě. Obec Lipůvka založila
transparentní účet, na který mohou občané ukládat finanční dary, které budou využity ve prospěch
postiženým. Zastupitelstvo projednalo taktéž finanční částku, kterou poskytne obec Lipůvka.
Usnesení č. 3/33/2021 Zastupitelstvo obce schválilo převedení částky 100.000,-Kč na transparentní
účet zřízený Obcí Lipůvka na pomoc obcím Jižní Moravy postižených tornádem. Účet bude otevřen
do 15.9.2021. Rozhodnutí na co a komu budou vybrané peníze převedeny, bude projednáno na jiném
zasedání dle aktuálních potřeb postižených.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad6) trvalá parkovací místa
Zastupitelstvo na základě žádostí projednalo umístění a stanovení parkovacích stání na pozemcích
p.č. 72/1 a 72/2 k.ú. Lipůvka. Dle kapacitních možností daného prostoru budou zřízeny čtyři trvalá
parkovací míst. Každé jedno vždy pro danou nemovitost resp. číslo popisné. Pakovací stání budou
v souladu s vyhláškou obce o místních poplatcích.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad7) EG.D – smlouva o zřízení věcného břemene na p.č. 892/1 v k.ú. Lipůvka
Usnesení č. 4/33/2021 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene na p.č. 892/1
v souvislosti s realizací akce „Lipůvka – úprava DS, 3RD Pospíšil“.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad8) kontrola faktur
Paní Libuše Janků seznámila zastupitelstvo obce s proplacenými fakturami č.189–220 .
Ad10) smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK
Usnesení č. 5/33/2021 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK –
Podpora jednotek SDH obcí JMK pro rok 2021
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad11) rozpočtové opatření č. 3/2021
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2021, které bylo schváleno starostou obce
dne 12. 7. 2021
Ad12) žádost o vyjádření – novostavby RD na p.č. 1126/110
Zastupitelstvo obce nemá námitek k předloženému projektu na novostavbu RD na p.č. 1126/110.
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Ad13) žádost o vyjádření – nástavba RD č. popis. 424 na p.č. 1111/54
Zastupitelstvo obce nemá námitek k předloženému projektu na novostavbu RD na p.č. 1126/110.
Ad14) Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s – žádost o
Společnost požádala obec o individuální dotaci z rozpočtu obce na sociální terénní službu rané péče,
kterou poskytuje občanům naší obce.
Dne 12.7.2021 navštívila na základě výzvy zástupkyně společnosti, která provádí činnost na bázi
sociálních služeb v naší obci. Jedná se o společnost, která je financovaná státem za přispění obcí. Pomáhá
rodinám při překonávání následků sluchového postižení jejich neslyšících a nedoslýchavých dětí a dětí s
kombinovaným postižením. Snaží se přispět k tomu, aby se mohly děti co nejlépe uplatnit ve vetšinové,
slyšící společnosti.
Příspěvek bude využit na částečnou úhradu provozních nákladů nezbytných k poskytování služby rané
péče.
Usnesení č. 6/33/2021 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o individuální
dotaci z rozpočtu obce ve výši 10 000,- Kč.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad15) BD Lipůvka – smlouva o napojení na el. Energii , smlouva o výpůjčce
Stavba BD Lipůvka 53 je dokončena. V současně je řešeno napojení na el. Energii, protože stávající
staveništní přípojka je nekapacitní a na trvalé připojení E.ON zpracovává projektovou dokumentaci.
Termín trvalého napojení je dle smlouvy cca. 14 měsíců.
Z daného důvodu požádala obec o krátkodobé napojení na el. Energii. Práce spojení s přípravou
odběrného místa provede firma, která prováděla celkovou elektroinstalaci budovy. Cenová nabídka je
do výše 50 tis.Kč vč. DPH.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Pro krátkodobé připojení bude využit upravený stávající staveništní rozvaděč, který je v majetku stavební
firmy MTC- stav s.r.o.. O výpůjčce bude sepsána bezúplatná smlouva.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad16) Lesní hospodářství, Odborný lesní hospodář
Z důvodu zajištění odborné péče o lesní hospodářství v majetku obce Lipůvka, zastupitelstvo obce
pověřuje starostu obce jednáním a zajištěním pozice OLH a odbornou firmu provádějící těžební
a pěstební činnosti v lesích.
Ad9) diskuze
–	projekční příprava IS – plynovodu v místní komunikaci směr Lažany (cyklotrasa), nyní se zajišťují
podpisy vlastníků sousedních nemovitostí, kam zasahuje ochranné pásmo navrženého plynovodu
–	Obec Lipůvka se stala plátcem DPH od 1.7.2021. Zastupitelé budou podrobněji informováni
ohledně plátcovství DPH
–	Silnice I/43 – poškozený (pokleslý) kanalizační poklop při vjezdu na parkoviště, dešťová vpust
u zastávky autobusu a poškozený povrch u RD č. popis. 30. správce komunikace ŘSD bude opětovně
vyzván k zajištění opravy.
–	Digitalizace historických fotografií – dohoda o provedení práce Tomáš Filka
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel

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: 25. 8. 2021
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