ZPRAVODAJ
OBEC LIPŮVKA

říjen 2021

LIPŮVKA

Oznámení
o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Starosta Obce Lipůvka podle §14c a §15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách
do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, v platném znění
oznamuje:
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční v
pátek 08. 10. 2021
od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a sobotu 09. 10. 2021
od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
V obci Lipůvka je jeden volební okrsek.
Místem konání voleb ve volebním okrsku Lipůvka je sál Obecního úřadu Lipůvka,
Lipůvka č. p. 146, okres Blansko.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost
a státní občanství ČR (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým
nebo služebním pasem ČR a nebo cestovním průkazem).

Informace pro voliče v karanténě / izolaci z důvodu onemocnění covid-19
Vzhledem k tomu, že ke dni 15. září 2021 trval stav pandemické pohotovosti, bude pro voliče v karanténě nebo izolaci z důvodu onemocnění covid-19 možné využít zvláštní způsoby hlasování.
Pro výše uvedenou skupinu voličů se zavádí tři možnosti zvláštního způsobu hlasování:
• H
 lasování ze silničního motorového vozidla u volebního stanoviště (tzv. drive-in hlasování)
– tato volební stanoviště budou zřízena pro každý okres. Stanoviště budou uzpůsobena pro
průjezd motorového vozidla. Takto může volič hlasovat ve středu ve volebním týdnu (6. října)
od 8 do 17 hodin.
• H
 lasování v pobytovém zařízení sociálních služeb, které bylo uzavřeno – pokud krajská hygienická stanice nahlásí uzavřená zařízení na svém území krajskému úřadu, ten do nich vyšle
speciální komisi pro hlasování. Takto hlasovat bude možné od čtvrtka (7. října) volebního týdne
od 8 hodin do pátku volebního týdne (8. října) do 18 hodin.
• H
 lasování do zvláštní přenosné volební schránky – pokud volič v nařízené karanténě či izolaci nemůže využít drive-in hlasování, může do čtvrtka volebního týdne (7. října) do 20 hodin
oznámit krajskému úřadu, že žádá příjezd speciální komise pro hlasování s přenosnou volební
schránkou. Toto hlasování bude probíhat od pátku volebního týdne (8. října) od 8 hodin do
soboty volebního týdne (9. října) do 14 hodin.
Zvláštní způsoby hlasování budou zajišťovat v rámci jednotlivých krajů speciální hlasovací komise
složené ze tří osob jmenovaných ředitelem příslušného krajského úřadu; také sčítání takto odevzdaných hlasů provede zvláštní sčítací komise u krajského úřadu. Umístění volebních stanovišť
a kontakty na krajské úřady pro zažádání o zvláštní přenosnou volební schránku zveřejní krajské
úřady 15 (umístění), resp. 10 dní před prvním dnem voleb. Uvedené informace budou též zveřejněny na webových stránkách MV.
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Vážení spoluobčané, milí čtenáři.

Končí nám září, dne 22. 9. byla podzimní rovnodennost a začal nám podzim, vlastně nás čeká poslední třetina
roku 2021.

se musíme cca. za 10 let naučit více jak
dvě třetiny odpadů třídit.
V době globálního trhu razantně přibrzděného pandemií koronaviru, nedostatkem materiálu, pracovních sil, omezených dopravních kapacit a zejména
nedostatkem kapacit pro využívání odpadů je toto obrovská výzva a v podstatě břímě, které města a obce ponesou.
Současné zastupitelstvo s mandátem do
podzimu 2022 musí obezřetně zvažovat,
jakou cestou se vydat.

My na úřadě strávíme zbytek roku
přípravou rozpočtových výhledů, ve
kterých se musíme vypořádat s novými
právními předpisy, které přijala a ještě
přijme „dosluhující“ Poslanecká sněmovna. Zásadní změny zaznamenala
mj. odpadová legislativa v oblasti odpadů s účinností od 1. 1. 2022, resp.
od letošního srpna, kdy byla přijata
nová vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady. Pro nás to znamená
velmi rychle se zorientovat a nastavit
tomu odpovídající procesy a nástroje
na úřadě resp. vůči Vám obyvatelům.
Toto se ovšem v případě nakládání
s odpady nedá stihnout ze dne na den,
je to dlouhodobá záležitost. O nové
legislativě v odpadech se hovořilo
již léta, dlouhodobě zavedený trend
skládkování komunálních odpadů bez
dalšího využití je neudržitelný a zejména neodpovídá modernímu pohledu,
jak s odpady nakládat. Tento přístup
se v zákoně zhmotnil v konkrétních,
časem se zvyšujících, limitech třídění
a materiálového využití komunálních
odpadů odvozených od evropské směrnice nakládání s odpady z roku 2018.
Od roku 2020 se jedná o 50 % vytřídění
komunálního odpadu, zejména plastů,
papíru, skla, kovů a bioodpadu. K roku
2035 se váže nejzásadnější povinnost,
a to snížit skládkování na maximálně
10 % komunálních odpadů. Obce tak
čeká závod s časem, resp. s občany, kdy

My jsme již cestu zahájili. Zavedli
jsme systém „door to door“ (DTD neboli
dům od domu) s částečným a dočasným
využíváním velkoobjemových kontejnerů po obci.
A k těmto globálním aspektům přistupuje nový systém poplatků za odpady vybírané od občanů, který je pro nás
noční můra s ohledem na vysokou mobilitu obyvatel. Bohužel se třídící sleva
i ve vztahu k velkému počtu trvale neevidovaných obyvatel, jejichž produkce
odpadů výrazně zatěžuje rezidenty,
nevyplácí. Třídící sleva se „úplně“ nepovedla a nyní zvažujeme jiný systém.
Uvažujeme o systému, který nebude
závislý na lidském faktoru a poměr třídění bude evidován pro celou obec jako
komplet, tedy i slevy by byly paušální.
Přeji všem mnoho sil a pevné zdraví
do podzimní části roku.
Ing. Ivo Pospíšil, starosta obce
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Co se v obci událo:
• Oslavy 650 let od první písemné sbírky o obci
Proběhly v sobotu 11.9. 2021 po obci s odpoledním programem v parku u kostela.
• Farní kavárna
Po nedělní mši 12. 9. 2021 věnované Mons. Karlu Skoupému se farníci sešli na neformálním setkání s kávou a koláčky v parku u kostela. Zda z tohoto setkání po mši bude
tradice prověří čas, ale bylo příjemné vidět setkání spokojených Lipůvských farníků
všech generací.
• Vítání občánků
Proběhlo letos poprvé a hned pod širým nebem. Využili jsme postavený obecní stan
po oslavách v parku, abychom v něm přivítali naše malé občánky. Přivítali jsme 10 dětí,
z toho 7 dívek a 3 chlapce.
• Klub seniorů
Náš nepočetnější klub se již od září pravidelně schází ve středu v sále obecního úřadu. Kromě pravidelných setkání, spojených většinou s tematickými přednáškami, se
senioři letos již zúčastnili v sobotu 18.9. 2021 Prvního sportovního dopoledne pořádaného na sportovním areálu Klubem seniorů a Svazem tělesně postižených. Akce se
zúčastnilo 34 seniorů.
• Podzimní Koloběh
Letos se na start tratí 20 a 40 km postavilo celkem 25 cyklistů a běžců od dětí po seniory. Užili jsem si pěkného ale chladného odpoledne jak na blátivé trati u Lubě, tak poté
s občerstvením v cíli.
• Pouť do Vranova
V neděli 19. 9. 2021 se konala tradiční pěší pouť do Vranova.

Co nás čeká:
8. – 9.10.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, viz info

8. 10. 2021	Drakiáda a Bramboriáda, pořádaná ZŠ Lipůvka se uskuteční od
15.00, viz pozvánka
6. 11. 2021

Strašidelná procházka, viz pozvánka

19. 11. 2021

Lampionový průvod sraz pod májí v 17:00

19. –21. 11.	Hody – podrobnější program bude zveřejněn v dalším čísle 11/2021
4. 12. 2021

Mikulášská nadílka 2021 – program v 11/2021
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Vážení spoluobčané,
Oslavy 650 let od první písemné zmínky
o naší obci máme za sebou. Chtěl bych
všem, kteří se na nich podíleli poděkovat stejně tak i vám, kteří jste si našli čas
a účastnili se jich.
Poděkovat se sluší nejen vystupujícím odpolední a večerní oslavy v parku u kostela,
ale také těm, kteří nám pomohli připravit
dopolední den otevřených dveří školky,
školy, hasičky, kostela a obecního úřadu.
Ve školce jsme si mohli prohlédnout všechny místnosti, nové vybavení a pobavit se se
všemi učitelkami, případně vyzkoušet interaktivní výchovné pomůcky. V kronikách
a na společných fotkách jsme mohli nalézt
své blízké, mnozí z vás i sami sebe.
Před hasičkou upoutala malé i velké výstava hasičské techniky SDH Lipůvka. V zasedačce zase filmová smyčka s jednou z prvních zdokumentovaných hasičských zabijaček.
V kostele byla umístěna výstava týkající se sv. Klimenta a jemu zasvěcených kostelů.
U nás na úřadě jste si mohli zalistovat kronikou jak obecní, tak zejména kronikami
sboru pro občanské záležitosti a vidět fotky z vítání občánků, významných životních
výročí. Ke zhlédnutí byly i originály nejstarších lipůvských kronik, zapůjčených z Moravského zemského archivu a z naší fary. Trvale jsme ve společných prostorách budovy úřadu umístili informační desky, které poukazují na historii a současnost obce,
vybraných staveb, spolků a osobností.
O tom, co bylo k vidění ve škole, si můžete přečíst dále, slovy paní ředitelky. Co mne
ale opravdu zaujalo, byly práce dětí na téma obce, místa kde děti žijí. O některé
z těchto prací bych se chtěl s vámi v průběhu tohoto a dalších zpravodajů podělit.
Přečtěte si, co mají naše děti rády, kam chodí, na co, či kohove svém útlém věku
vzpomínají.
Dále ve zpravodaji uvádíme pár řádků o Mons. Karlu Skoupém, který byl na oslavách
jmenován čestným občanem Lipůvky. Přetiskujeme také požehnání, které učinil
současný biskup brněnský, Mons. Vojtěch Cikrle. Dovolil jsem si uvést i zajímavosti
o první písemné zmínce o obci, jejíž pravost uváděnou v kronice p. Šilhana a dále
v knize o Lipůvce, jsem nechal ověřit v Moravském zemském archivu.
S přáním krásného podzimu
Pavel Simon, místostarosta obce
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Vedení SDH i obce
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Projev starosty Pospíšila

Projev biskupa brněnského
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Sbor CeciLika

Starostové Kuřimi, Malhostovic a Blanska
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Školní sbor

Tančení našich nejmenších dětí
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Country Kladivo

Limitkap
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Občerstvení od Zity

Interaktivní projektor ve školce
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Děti se baví s Wikiho show

Výstava SpOZ na OÚ
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Hasička

Můj praděda Jaroslav Plíska
Rozhodl jsem se napsat vám o svém pradědovi Jaroslavu Plískovi, který je druhý
nejstarší občan Lipůvky. Letos oslaví 95 let.
Narodil se 4. 10. 1926 v Senetářově.
Za 2. světové války je nuceně vystěhovali do Rajhradu. Vyučil se truhlářem
a za války musel pracovat pro německou firmu v Brně, kde vyráběl bedny
na granáty. Ve svých 24 letech se
oženil s Marií Hrnčířovou, rodačkou
z Lipůvky. Narodili se jim dva kluci
a holčička, moje babička. Praděda byl
v letech 1971–1981 předsedou Národního výboru.
Za pradědečkova starostování se
v Lipůvce postavila kanalizace, přivedl vodovod z Milonic, rozšířil se
hřbitov a stará školka. Vznikla požární nádrž a v části obce chodníky a postavil se dům služeb v místě
dnešní cukrárny.
Myslím, že se praděda svou měrou
podílel na historii naší obce, která letos oslaví 650 let od svého vzniku.
Josef Keberle, 4. třída
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Mé oblíbené místo Kopaniny
Mé oblíbené místo je u lesa na konci Lipůvky na oplocené louce. V dřevěných
stájích tam bydlí dva koníci Snoopy a Ryn. Jejich majitelce Natálce pomáhám
starat se o koně. Hřebelcuji je, uklízím stáje a připravuji krmení. Z domu jim nosím jablka, mrkev a starý suchý chléb. Největší odměnou je pro mě, když koně
po práci nasedláme, nauzdíme a vyvedeme ven z ohrady. Na nedaleké lesní cestě nasedneme a jedeme na vyjížďku.
Na toto místo chodím často a rád, protože se mně koně líbí.
15. 6. 2021
Michal Schwarz, 4. třída

Pouť na Vranov – v cíli
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Farní kavárna v parku

Hodnocení oslav obce
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Podzimní Koloběh

16

Sportovní seniorské dopoledne

17

Vítání občánků
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PRODEJPŘEDMĚTŮ
UPOMÍNKOVÝCH
J UPOMÍNKOVÝCH
OBCE PŘEDMĚTŮ OBCE
LIPŮVKA
LIPŮVKA na obecním
úřadě na obecním úřadě

šálek

Šálek a podšálek
1ks

110,-Kč

1ks

110,-Kč

j

Hrnek na 1čaj
ks

110,- Kč

1 ks

110,- Kč

1+1ks

250,- Kč

da v krabici

1+1ksv krabici 250,- Kč
Dárková sada

den šálek na kávu
s podšálkem
a jeden
na sčaj
Obsahuje
jeden
šálek hrnek
na kávu
podšálkem a jeden hrnek na čaj

ogem akce

á medaile akce

1 ks

50,- Kč

1 ks

100,- Kč

1 ks

300,- Kč

Sklenička s logem akce

1 ks

50,- Kč

Upomínková medaile akce

1 ks

100,- Kč

Tričko 650 let červené/ zelené

1 ks

300,- Kč

et červené/ zelené

erý porcelán i sklo je možné mývat v myčce, trička lze prát na 40°C

Veškerý porcelán i sklo je možné mývat v myčce, trička lze prát na 40°C
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Mons. ThDr. Karel Skoupý, čestný občan obce in memoriam
Mons. Karel Skoupý, 12. sídelní biskup
brněnský, se narodil 30. 12. 1886 v Lipůvce,
kněžské svěcení přijal 16. 7. 1911 v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla a jeho prvním
působištěm se staly Dyjákovice. Odtud byl
povolán zpět do Brna, aby se stal prefektem
chlapeckého semináře. Od roku 1923 byl
pak celých dvacet pět let jeho rektorem – až
do svého jmenování biskupem (1946). Roky
1953–1968 prožil v internaci.
V období Pražského jara se brněnští kněží
a věřící dožadovali jeho návratu do Brna, což
se po delším jednání podařilo. Dne 22. 6. 1968
za velké účasti věřících proběhlo jeho druhé
uvedení na biskupský stolec. Po srpnu 1968
však krátké období relativní svobody skončilo
a následovala normalizace a nový útlak církve.
Brněnský biskup Mons. Karel Skoupý zemřel
22. února 1972. Rozloučit se s ním přišlo přes padesát tisíc účastníků. Celý obřad se stal
tichou demonstrací proti totalitnímu režimu. Po jeho smrti zůstal brněnský biskupský
stolec osmnáct let neobsazen.
V roce 2021 bylo u příležitosti oslav 650 let od první písemné zmínky o naší obci
uděleno zastupitelstvem obce Mons. ThDr. Karlu Skoupému Čestné občanství
in memoriam. Alespoň takto chceme uctít odkaz jednoho z nejvýznamnějších
a nejznámějších lipůvských rodáků.

Biskup Karel Skoupý
Budu Vám vyprávět o svém příbuzném biskupovi Karlu Skoupém. Byl to jeden z nejvýznamnějších lipůvských rodáků.
Karel Skoupý se narodil 30. Prosince roku 1886 na Lipůvce. Byl to český římskokatolický duchovní a teolog. Papežem Piem XII. byl roku 1946 jmenován biskupem. Podařilo se mu roku 1947 dokončit novostavbu biskupského gymnázia v Brně. V roce 1950
mu bylo znemožněno vykonávat biskupský úřad. Od roku 1952 až do roku 1963 byl
naprosto izolován na různých místech. Roku 1968 se znovu krátce ujal svého úřadu.
Slavnou mší svatou roku 1968 oslavil svůj návrat do diecéze. Od začátku 70. let však
jeho působení bylo znovu omezováno. Zemřel roku 1972.
Jsem rád, že už nežijeme v takové době.
Marek Heinc, 4. třída
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Hledání nejstarší písemné zmínky o naší obci
Oslovili jsme Moravský zemský archiv, s dotazem: „Jaká je nejstarší zmínka o obci Lipůvka, kterou jde dohledat v zemských deskách a jaké další staré zmínky o naší
obci lze nalézt?“
Přetiskujeme část odpovědí odborníků z MZA.
…. Ve věci hledané první zmínky o obci Lipůvka, která je spojena s rokem 1371, Vám sdělujeme následující:
Zápis k roku 1371 týkající se sousedních Lažan se nachází zapsán jako vklad v páté knize brněnské řady moravských zemských desek. Moravské zemské desky jsou součástí
fondu A 3 Stavovské rukopisy. Ladislav Hosák ve svém Historickém místopisu země
Moravskoslezské na straně 224 v části věnované Lipůvce píše: „R. 1371 nabyl tu zboží
Bohuněk z Lipůvky“ a toto tvrzení zdrojuje ZDB V. 483
Pátá kniha brněnské řady Moravských zemských desek (Kniha Matouše ze Šternberka;
v literatuře dříve citována také jako ZDB V plus číslo zápisu v edici latinsky psaných
moravských zemských desek) uložená stejně jako další moravské zemské desky (národní kulturní památka) ve fondu A 3 Stavovské rukopisy, která je součástí inv. č. 120,
je jednou – pátou z prvních pěti knih svázaných v jeden celek (ZDB I-V: zemské desky
brněnské) a zápisy v ní se vztahují k létům 1368–1372.
Zápis v moravských zemských deskách k Lipůvce k roku 1371 – tvar Lypowkam (originál: tvar je v akuzativu): A 3 Stavovské rukopisy, inv. č. 120, 1368–1372, Kniha
Matouše ze Šternberka, fol. 27 recto b (druhý sloupec, druhý řádek shora); strana
dokumentu později označená v levém horním rohu razidlem číslem 265 však jméno Bohuňka z Lipůvky, jehož zmiňuje Ladislav Hosák, neobsahuje: “Petrus de Gurein
Katherine uxorisue in villaLaschanpropeLypowkam super Curia et omnibus, queibidemhabet, septuaginta marcasgrossorumnomine very dotalicijsecun-dum JusterreMorauiedeputauit super Curia munitacumlapidibus et suispertinencijs.”.
„Petr z Kuřimi určuje podle práva země moravské své manželce Kateřině jako věno sedmdesát hřiven na dvoře a na všem, co má ve vsi Lažanech, poblíž Lipůvky, na dvoře
ohrazeném kameny a na jeho příslušenství“ – to je překlad výše uvedeného latinského
zápisu z roku 1371 z páté knihy brněnské řady Moravských zemských desek.
Ukazatel jmen k latinským zemským deskám Brněnským a Olomouckým Františka Černého, Brno 1914, vydaný v době existence tišnovského a blanenského okresu rozlišuje
dvě Lipůvky: “1. Lipůvka (Lipowka), okr. Tišnovský: B. V. 483”, viz zápis k roku 1371
citovaný výše.
Bohuněk z Lipůvky je však v rejstříku výslovně uveden v zápisu k roku 1381 (šestá kniha brněnské řady moravských zemských desk: fond A 3 Stavovské rukopisy, inv. č. 121,
Kniha Ješka či Jana ze Šternberka, (1370) 1373–1384); viz strana 145 edice brněnské
řady latinsky psaných zemských desek: B. VI. 783, “Bohunco de Lippowka”. “Bohunco” je
ovšem ve vztahu k Lipůvce jmenován o něco dříve v zápisu k roku 1379, viz č. 655 na
straně 137 edice (“…BohunconiCuriam in Lippowkacumsuispertinencijs …, vendidithe22

reditarie …”). Jde tedy spíše než o tiskovou chybu snad o sloučení dvou událostí do
jedné, datované 1371; možná překlep v podkladech pro Hosákovu práci vzhledem
k podobnosti dat (?).
Druhou Lipůvkou je: “2. Lipůvka, okr. Blansko: B. V. 368”: zápis rovněž k roku 1371, viz
strana 88 edice: “DominusBokko de Holnstain … super villissitis sub Cas-troHolnstainvidelicetvillaOstrow media, …, Lypowka, …”, kdy však tato Lipůvka není podle autora
rejstříku totožná s Lipůvkou v tehdejším okrese Tišnov.

Den otevřených dveří v základní škole
Při příležitosti oslav 650 let od první písemné zmínky o Lipůvce a 60 let od otevření budovy základní školy jsme 11. 9. 2021 otevřeli školu pro veřejnost. Této
příležitosti využilo mnoho návštěvníků z Lipůvky a okolí, někteří mně sdělili, že
přišli do školy po 50 letech. Prohlédnout si mohli fotografie ze života školy, video
o škole a Lipůvce (můžete je zhlédnout na webu školy ve videogalerii), výtvarné
a slohové práce, vyzkoušet svoje znalosti o Lipůvce na kvízové stezce a odnést si
vlastnoručně upravenou kšiltovku z výtvarné dílny. Připraveno bylo též pohoštění v podobě několika druhů koláčů. Do školy zavítala taktéž ministryně financí
České republiky Alena Schillerová, kterou jsme s panem starostou a místostarostou seznámili se studií přístavby školy. Paní ministryně nastínila možnosti, jak
získat dotace na tento projekt.
Mgr. Marcela Antonovičová
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Zápis č. 34/2021
z 34. zasedání Zastupitelstva obce Lipůvka ze dne 19. 8. 2021
Místo jednání:
sál Obecního úřadu v Lipůvce
Začátek jednání: 18.00 hodin
Konec jednání:
19.20 hodin
Přítomni:	Ing. Ivo Pospíšil, Radovan Hodaň, Libuše Janků, Ing. Pavel Simon
Ph.D. Jan Svánovský, Robert Tesař,
Omluveni:	Jiří Hloušek, Mgr. Libor Hoppe, Rostislav Kořínek, Vlastimil Sehnal,
PharmDr. Dagmar Vintrlíková
Veřejnost:

Marie Vrbová, Milan Novotný, Bohumila Krátká, Jana Červáková

Program jednání:
1. Ustanovení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Informace starosty obce
4. Smlouva o nájmu – ordinace v budově obecního úřadu
5.	S-Invest CZ s.r.o. - Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě – inženýrská činnost „Bytový
dům č. p. 53“
6. Žádost o zpevněné stání na pozemku obce před č. p. 404
7. Žádost o parkovací stání na pozemku obce p. č. 130/1
8. Žádost o vydání stanoviska k příjezdové komunikaci na p. č. 662/108 k RD č. p. 346
9. Žádost o vyjádření k územnímu souhlasu „Lipůvka – úprava DS, Hoppe“
10. Rozpočtové opatření č. 4/2021
11. Kontrola faktur
12. Diskuze
Na návrh starosty byl program doplněn:
13.	Žádost o vyjádření ke stavbě, souhlas se stavbou do 50 m od lesa, souhlas se
stavbou na pozemcích obce – vodovodní přípojka k č. p. 323
14. Česká pošta, s.p. – dodatek č. 9 ke smlouvě o zajištění služeb pro ČP, s.p.
15. KS Kladivovi – pozemek p. č. 976/415 k.ú. Lipůvka
16. Lipůvka – rozšíření VaK Pod bytovkou, rozšíření vodovodu Pod Habřím“
17. Pozemek p. č. 374 k.ú. Lipůvka revokace usnesení
18. Lesní hospodářství těžební činnost
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 Roberta Tesaře a Jana Svánovského
Hlasování: 6 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: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad3) Informace starosty
– Schůzka s členy Sokola ohledně pozemku v lokalitě Příhon pro cyklostezku
– 	Komunikace pod Horkami má finální povrch, po doložení potřebných stanovisek
a vyjádření bude požádáno o kolaudaci stavby
– Sběrný dvůr – provozní řád, zpoplatnění stavební suti a zpoplatnění podnikatelů
a fyzických osob podnikajících ukládající odpady na SSO Lipůvka
– pozemky p.č. 1127/190 a část pozemku p.č. 1127/20 k.ú. Lipůvka pod hřištěm budou
vypovězeny z pachtovní smlouvy s AGRODRUŽSTVEM Brťov – Lipůvka
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad4) smlouva o nájmu – ordinace v budově obecního úřadu
Nájemce ordinace uhradil pouze část dlužného nájemného. Bude opětovně vyzván
k doplacení dlužného nájemného. Ohledně ukončení nebo zachování ordinace
(nájmu) bude jednáno na příštím zastupitelstvu
Ad5) S-Invest CZ s.r.o. – dodatek č.1 k příkazní smlouvě – inženýrská
činnost „Bytový dům č.p. 53“
Usnesení č.1/34/2021 Zastupitelstvo obce schválilo dodatek č.1 k příkazní smlouvě
mezi Obcí Lipůvka a S-Invest CZ s.r.o. – zajištění inženýrské činnosti „Bytový dům
č.p. 53“.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad6) žádost o zpevněné stání na pozemku před č.p. 404
Obecní zastupitelstvo nemá námitek s vybudováním zpevněného stání na pozemku
p.č. 550/1, ale bez finanční výpomoci obce.
Ad7) žádost o parkovací stání na pozemku obce p.č. 130/1
Na základě původní dohody z roku 2001 bude parkování zachováno jako trvalé
parkovací místo.
Ad8) žádost o vydání stanoviska k příjezdové komunikaci na p.č. 662/108
k RD č.p. 346
Obecní zastupitelstvo nemá námitek, aby jako příjezd k nemovitosti byla využívána
původní zpevněná účelová komunikace.
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Ad9) žádost o vyjádření k územnímu souhlasu „Lipůvka – úprava DS
Hoppe“
EG.D – smlouva o zřízení věcného břemene na p.č. 892/1 v k.ú. Lipůvka
Usnesení č. 2/34/2021 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o zřízení věcného
břemene na p.č. 892/1 v souvislosti s realizací akce „Lipůvka – úprava DS Hoppe“.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad10) rozpočtové opatření č. 4/2021
Usnesení č. 3/34/2021 Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 4/2021.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad11) kontrola faktur
Z důvodu dovolených komise nebyla provedena kontrola faktur. Kontrola se uskuteční
před dalším zastupitelstvem.
Ad13) vodovodní přípojka k č.p. 323
Zastupitelstvo obce nemá námitek k předloženému projektu vodovodní přípojky
k č.p. 323 dle předložené situace.
Obec Lipůvka, jako vlastník lesních pozemků p.č. 1077/7, 11055/1,1113/6 souhlasí
s umístěním stavby vodovodní přípojky do 50 m od hranice lesních pozemků.
Obec Lipůvka, jako vlastník pozemků p.č. 1105/4 a 1166/2 v k.ú. Lipůvka souhlasí
s umístěním vodovodní přípojky na tyto pozemky. Z důvodu možného pojezdu bude
požadováno, aby šachta byla únosná pro pojezd včetně vstupního poklopu.
Ad14) Česká pošta s.p. – dodatek č. 9
Usnesení č. 4/34/2021 Zastupitelstvo obce schválilo dodatek č. 9 ke smlouvě
o zajištění služeb pro ČP s.p..
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad15) KS Kladivovi – pozemek p.č. 976/415 k.ú. Lipůvka
Zastupitelstvo obce souhlasí pro realizaci záměru vybudování cyklostezky
s požadavkem vlastníků odprodat celý pozemek. Pozemek bude možno v budoucnu
využít pro realizaci dopravní křižovatky (dle ÚP) případně i k dalším záměrům v dané
lokalitě.
Usnesení č. 5/34/2021 Zastupitelstvo obce schválilo kupní smlouvu na pozemek
p.č. 967/415 k.ú. Lipůvka a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad16) Lipůvka – rozšíření VaK Pod bytovkou, rozšíření vodovodu Pod
Habřím“
Zastupitelstvo obce nemá námitek k navrhované stavběvodovodu akanalizace
v lokalitě Pod bytovkou a části vodovodní sítě v lokalitě Pod Habřím.
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Usnesení č. 6/34/2021 Zastupitelstvo obce souhlasí se stavbou a pověřuje starostu
obce k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti liniové stavby se
„Svazkem vodovodů a kanalizací“ měst a obcí.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad17) Pozemek p.č. 374 k.ú. Lipůvka revokace usnesení
Obec oslovil právní zástupce protistrany, kde informuje, že paní Šancová má zájem
o odkup pozemku p.č. 374 k.ú. Lipůvka za cenu stanovenou znaleckým posudkem,
která byla předložena obcí na 31. ZO dne 20.5.2021.
Usnesení č.7/34/2021 Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č. 2/32/2021 ze zasedání zastupitelstva konaného dne 22. 6. 2021 ustoupit od záměru odprodeje pozemku p.č. 374 k.ú. Lipůvka
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Bude vyvěšen nový záměr odprodeje pozemku p.č. 374 k.ú. Lipůvka
Ad18) Lesní hospodářství těžební činnost
Z důvodu úmrtí pana Karla Dufka, který pro obec zajišťoval činnost OLH a zajišťoval
na základě smlouvy o dílo pěstební a těžební činnost obec osloví další zájemce, aby
bylo zajištěna koordinace a pokračování prací v lesním hospodářství obce Lipůvka.
Činnost odborného lesního hospodáře bude zajišťovat státní správa resp. Lesy ČR, s.p..
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu vystavením objednávky. Na provádění těžební
činnosti bude vystavena objednávka panu Františku Koláčkovi, Milonice IČ 47879734.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Prováděním těžební činnosti na pozemku p.č. 1077/7 bylo dojednáno s firmou Tilian
s.r.o.
Usnesení č.8/34/2021 Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo včetně ceníku na
provedení těžební činnosti s firmou Tilian, s.r.o., IČ 075 48 931 a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad12) Diskuse
– Přípravy oslav 650 let založení obce – koordinuje místostarosta obce

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: 29. 9. 2021
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