ZPRAVODAJ
OBEC LIPŮVKA

leden/únor 2022

LIPŮVKA

Vážení občané naší obce,
dostává se vám do rukou spojené lednové a únorové číslo našeho zpravodaje s aktuálními informacemi o dění v naší obci.
Vážení a milí spoluobčané, přelom roku
je obdobím ohlédnutí a bilancování i časem nových plánů, přání a předsevzetí.
Podobně jako vloni jsme i nyní plni naděje a velkých očekávání. Zároveň se po
zkušenostech s koronavirovou epidemií
a v současné složité ekonomické situaci
trochu obáváme toho, co nás čeká a co
nám rok 2022 přinese. Uplynulý rok byl
po všech stránkách velmi náročný, přesto nebyl zase tak špatný, jak to na první
pohled možná vypadá. Přinesl řadu pozitivních zpráv o lidech i o naší společnosti.
A to není zase tak málo.
Opět se potvrdilo, že umíme pomáhat
a rozdělit se s těmi, kteří naši podporu
nejvíce potřebují. Nesmírně si vážím vaší
pomoci, ať finanční či materiální, kterou
jste věnovali lidem v moravských obcích
postižených tornádem. Mnozí z vás dokonce pomáhali s likvidací následků přímo na místě. Za to vše vám patří moje
poděkování.
Velkou úctu, obdiv a slova díků za obětavost a profesionální výkon v náročných
podmínkách často na hranici sil, hlavně
v prvních měsících loňského roku a na
podzim, si zaslouží především lékaři, zdravotní sestry a další zdravotníci. Zaslouží si
je také zaměstnanci sociálních služeb, hasiči, policisté a další, kteří pracují v první
linii. Patří mezi ně třeba také prodavačky,
pošťáci, kadeřnice i ti, kteří zajišťují fungování služeb v obci.
Složitá epidemická situace a související
vládní opatření přinesly nové výzvy i do
školství. Tou největší změnou byla distanční a na podzim i kombinovaná výuka. Děkuji učitelkám a učitelům v naší škole, ale
i rodičům žáků, že to zvládli a stále ještě
zvládají na jedničku, i když už jsou z toho
pořádně unaveni.

Protikoronavirová opatření dopadla vloni
tvrdě na podnikání. Lockdownem a omezení zasáhla hlavně obchody a stravování.
V neposlední řadě děkuji za výbornou spolupráci svým kolegům zastupitelům, členům
výborů a komisí i zaměstnancům obecního úřadu. Nebylo to vloni vždy jednoduché,
přesto mohou být se svojí prací spokojeni.
Koncem roku 2021 jsme se věnovali
přípravě rozpočtu na letošní rok. Příprava
rozpočtu v době energetické krize, nejisté predikce ekonomického vývoje hospodářství a nastupující epidemie koronaviru
byla asi nejsložitější za dobu, co pracuji na
radnici. K návrhu rozpočtu jsme přistoupili s opatrností, řádně jsme jej projednali
a byl předložen zastupitelům ke schválení na prosincovém jednání zastupitelstva.
Schválený rozpočet si můžete prohlédnout
na úřední desce.
Jak jistě všichni vnímáme, obec čeká
řada úkolů, věřím, že se je podaří v požadované kvalitě splnit a naše obec se bude
opět rozvíjet.
Dovolte mi, milí spoluobčané, abych vám
do příštích dnů popřál především pevné
zdraví a optimismus. Přeji vám všem šťastný a spokojený život v naší obci.
Buďme k sobě, prosím, navzájem i nadále vstřícní, tolerantní a ohleduplní.
S úctou Ing. Ivo Pospíšil, starosta
Tento zpravodaj je pojat převážně jako
informace k odpadovému hospodářství.
Zdvořile Vás žádám, aby jste tématu odpadové hospodářství věnovali Vaši pozornost
a vše si řádně pročetli.
Pokud bude zájem, nebráníme se zorganizovat veřejnou besedu za účasti zástupců svozové firmy, kde bychom si vše mohli
vzájemně prodiskutovat.
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Co nás čeká
4. 2. 2022

 les rodičů a žáku IX. Třídy se neuskuteční – je odložen na 27. 5. 5.
P
2022

Obecní ples – zatím to vypadá, že i letošní ples nebudeme moci pro
18. 2. 2022	
nás občany Lipůvky uspořádat, pokud se nezmění covidová situace
a nařízení vlády .
26. 2. 2022

 statky – sraz masek v 10.30 u úřadu, o případných změnách vás
O
budeme informovat

Zprávy ze školy
První měsíc nového roku bývá většinou ve škole ve znamení pololetních testů a uzavírání klasifikace. V letošním roce jsme toto náročné období proložili žákům naší
školy trochou zimních radovánek a zorganizovali jsme tři turnusy lyžařského výcviku. Umožnili jsme tak žákům 8. třídy absolvovat lyžařský kurz, o který kvůli covidovým opatřením vloni přišli. Na pravidelnou výuku sjezdového lyžování se právě
vypravili letošní sedmáci. První skupinou na horách byli čtvrťáci a páťáci, kteří si
i přes téměř jarní počasí užívali radovánek zimní školy v přírodě. V Ostružné v Jeseníkách byly sjezdovky i vleky připravené a našim hostitelům nedělalo problém ani
bezpečné ubytování s dodržením přísných hygienických podmínek.

Svah v Ostružné
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IV. a V. třída třída

VIII. třída
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VII. třída

Plavecký výcvik v ZŠ
Po roční nucené pauze se opět rozjela výuka plavání v plaveckém bazéně v Kuřimi. V prvním turnusu od listopadu do února začali s plaváním žáci 2. a 3. ročníku
a na jaře je vystřídají starší spolužáci, kteří o kurz v loňském roce kvůli covidu
přišli. Je vidět, že si děti s radostí užívají sportovní aktivity, které jim v loňském
roce chyběly.
Mgr. Gabriela Simonová, Základní škola Lipůvka
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Nový zákon o odpadech a dopady na obce a občany
Jak jistě všichni víte i z médií, od ledna letošního roku je v platnosti nový zákon
o odpadech, který zásadním způsobem mění pohlížení obcí na své odpadové hospodářství. Je také všeobecně známo, že množství odpadů každoročně roste, pokud
se zvyšuje životní úroveň obyvatel a státy ekonomicky prospívají. Proto EU i členské
státy přistupují k novým pravidlům, které budou mít dopad na nás všechny.
Cílem je minimalizace skládkování a přechod na oběhové hospodářství:
• Snaha o omezení vzniku odpadů
• Opakované použití výrobků
• Maximální využití odpadů jako zdrojů materiálu a energie
• Minimalizace skládkování
Všechny jmenované postupy povedou k nárůstu celkových nákladů na odpadové
hospodářství. Úspory nákladů v obcích lze dosáhnout pouze předcházením vzniku
odpadů v běžném životě obyvatel a v provozu obcí.
Pro docílení nastavených legislativních povinností bude nutné posílit:
• Systémy třídění odpadů
• Technologie na úpravu a zpracování odpadů
• Možnosti opětovného využití výrobků
• Osvětu veřejnosti s cílem omezení spotřeby
Povinnost obce ze zákona odděleně soustřeďovat recyklovatelné složky KO (tedy
vytřídit ze směsného komunálního odpadu):
• 2025 – 2029 alespoň 60 %
• 2030 – 2034 alespoň 65 %
• od roku 2035 alespoň 70 %
Což znamená, že v roce 2025 by měla obec mít z celkového množství odpadů pouze 40 % směsného komunálního odpadu (včetně velkoobjemového) a 60 % vytříděných složek jako je papír, plast, sklo, kovy, bio, oleje a textil. V současné době
tyto procenta splňuje pouze 20 % všech obcí ČR. Bez změn a především investic
do odpadového hospodářství každé obce a také bez snahy občanů, se obce v dalších
letech neobejdou.
Zákon především zdražuje uložení odpadu na skládky
Pokud obec přečerpá stanovený limit (který činí v roce 2021 na občana 200 kg za
rok, v příštím roce již jen 190 kg a každý další rok se tento limit snižuje o 10 kg) zaplatí skládce vyšší odvod za každý uložený kilogram odpadu. Tímto opatřením chce
stát motivovat obce k většímu třídění, protože směsný nevytříděný komunální odpad
bude nejdražší složkou odpadového hospodářství obcí. A týká se to i spaloven (odborně ZEVO), které také zvyšují ceny za energetické využití odpadů, protože stoupla
poptávka po jejich službě a nechtějí být výrazně levnější než skládky.
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Odpad od živnostníků a firem
Živnostníci a firmy nemají vždy úplně jasno, jaké nároky na jejich odpadové hospodářství kladou právní předpisy. Dokud nemají větší provoz nebo výrobu, či někoho, kdo jim poradí, co a jak, často se vůbec nezajímají, co je po nich požadováno.
Nový zákon zpřísnil požadavky na právnické osoby a podnikající fyzické osoby, neboť
i těmto subjektům vzniká velké množství odpadu a je třeba jeho tok sledovat, zabezpečit a případě omezit. Každý by si měl zajistit odvoz a likvidaci odpadů, které
vyprodukuje, a to včetně tříděných složek. Dnes hospodaření s odpadem místních
živnostníků a firem zajímá i starosty a obce, protože živnostníci často zneužívají
obecní síť kontejnerůnebo sběrné středisko odpadů, nebo odpad vyhazují prostě
„doma“. Obec pak investuje do svozu a likvidace z vlastní kasy, namísto toho, aby
si každá právnická osoba zajistila tuto službu u svozové společnosti sama. Mnohdy
však ani neví, že to takto není správně, a že hrozí vysoké sankce, pokud nebude
schopna prokázat, jak opad zlikvidovala. Doporučujeme všem podnikatelům přesně
si zjistit, co od nich legislativa požaduje a své případné prohřešky napravit. Na jejich
počínání si teď, po zavedení nového zákona, pravděpodobně došlápnou kontrolní orgány, starostové a možná i samotní občané.

SSO Lipůvka
Došlo ke změně sytému navážení odpadů na SSO Lipůvka.
Od počátku roku 2022 budou na náš sběrný dvůr vyvážet odpady pouze občané
Lipůvky. Doposud zavedený systém, že zde ukládali odpady i okolní obce již nebude
možný. Je to hlavně z důvodu nové odpadové legislativy, ale také z důvodu, že se
nám započítávali jejich odpady do naší zákonné kvóty a tak by jsme nikdy nemohli
dosáhnout požadovaných limitů třídění.
Rádi bychom vás požádali, aby jste vyváželi pouze Vaše odpady z domácností a nemovitostí v obci Lipůvka a ne odpady příbuzných z jiných obcí. Každá obec musí řešit
odpadové hospodářství pro své občany. Předem děkujeme za akceptování této výzvy.
Naši řemeslníci by si odpady ze své výdělečné činnosti měli řešit také sami. Ze
zákona je nesmí ukládat na sběrné středisko odpadů, ale řešit si to smluvně se
svozovou firmou! Tímto bych rád na vás, kterých se to týká apeloval, aby jste tak
činili sami a dříve než budeme muset přikročit k restrikcím my.
Obec nebude zavádět zpoplatnění ukládaných odpadů na SSO, to je pro občany
naší obce zdarma. Se zpoplatněním uvažujeme pouze v případě stavební suti, pokud se její ukládání na SSO neumravní a bude stále přesahovat běžný průměr obcí.
Předpokládáme, že jsou naši občané rozumní a v případě větší rekonstrukce si sami
objednají kontejner na stavební suť a nebudou chtít, aby jejich odpad hradila obec
potažmo všichni občané naší obce.
Jednou za měsíc směsný komunální odpad? Vždyť to bude smrdět! To nemůže
stačit!
Pokud budete dobře třídit bioodpad, tak by v nádobách se směsným odpadem nic
páchnout nemělo.
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V případě dětských plínek nebo inkontinenčních pomůcek je potřeba tyto věci dát
do igelitového sáčku a zavázat. Pro mladé rodiny s dětmi bude mít obec v záloze na vypůjčení černé popelnice. Až děti mít plínky nebudou, tak je rodina zase
vrátí obci. Abychom vyšli vstříc i těm, kteří nemají možnost doma uskladnit další
popelnici, tak budou v obci ještě přidány 7 ks velkých černých kontejnerů 1100 l
určených výhradě k uložení tohoto typu odpadu. Taktéž v SSO bude tento typ kontejneru. Kde bude možno ukládat dětské plíny a další inkontinenčních materiál.
Tyto kontejnery společně s odpady od bytovek budou sváženy ve 14denním cyklu.
I tam bude možné odpady, u kterých si myslíte, že vám budou znepříjemňovat život
zápachem, odevzdat v zavázaných sáčcích. Rozmístění nádob bude zveřejněno na
přehledné mapce na www stránkách obce.
Samosebou i kosti z vývaru, z kuřete příp. nějaké zbytky jídel je vhodné před vhozením do popelnice zavázat do sáčků. Zápach tím značně eliminujete! Předpokládáme,
že naši občané umí předcházet odpadům a zbytků jídel je zanedbatelné množství.
V obcích, kde tento měsíční svoz probíhá již od července roku 2019, tak nebyl problém ani při rozjezdu systému, kdy na některé obce vyšel první svoz až po pěti týdnech. Občané potvrdili svozové firmě, že když poctivě třídí bioodpad, který se sváží
častěji, tak jim tzv. černé popelnice nijak zvlášť nesmrdí.
Abychom dosáhli zákonem stanoveného třídění, tak se bez úpravy frekvence svozu neobejdeme. Většina našich domácností má doma nádoby na papír, plasty i bio.
Jde o velké kapacitní objemy. Bylo dokázáno, že pokud svoz směsného komunálního
odpadu byl stále po 14 dnech, tak se v nádobách nacházel bioodpad i další vytříditelný materiál. Zkrátka některé domácnosti poloprázdné nádoby pak dosypou především odpadem ze zahrad, což je nežádoucí.
Ve kterých obcích v okolí již tento měsíční svoz směsného odpadu funguje?
Od roku 2019: Borotín, Cetkovice, Úsobrno, Malá Roudka, Sudice, Vážany, Pamětice,
Uhřice, Bělá u Jevíčka, Bezděčí u Trnávky, Městečko Trnávka, Benešov, Ludíkov, Valchov, Chrudichromy, Vanovice, Žďárná
Od r. 2020 a 2021: Lysice, Šebetov, Jaroměřice, Svitávka, Protivanov, Sebranice,
Křetín, Doubravice n. Svit., Knínice
V těchto obcích zavedli barevné popelnice do domácností a ihned snížili vývoz směsného odpadu ze 14 dní na měsíc. V zimě domácnosti, které topí uhlím, tak si pořídily
ještě jednu nádobu na popel a přes zimu přistavují ke svozu dvě a v létě jen jednu.
Systém si obyvatelé těchto obcí osvojili hned od začátku a dnes mají jen 40–45 %
směsného komunálu z celkové produkce odpadů.
Lipůvka bohužel i při finančním motivačním systému má kolem 58 % směsného
komunálu! Něco tedy není v pořádku.
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Odpady jsou nás všech a tvoříme je my všichni. Evropská unie přitvrzuje, což je v
tomto případě v pořádku. České republice nezbylo než všechny povinnosti přenést
na obce a je pouze na každém z nás, zda začneme zodpovědně ke svým odpadům
přistupovat anebo se nechceme vzdát svého pohodlí a budeme hledat stále důvody,
proč to nejde! Pak ale budou následovat sankce obci od státu a tím pádem zvýšení
poplatků. A tomu chceme těmito opatřeními zabránit.
Všem, co chápou naléhavost situace a všem, co předchází odpadům anebo zodpovědně zachází se svými odpady a třídí, mnohokrát děkujeme a velmi si Vašeho přístupu vážíme!

Máme již zaveden intenzivní systém třídění odpadů tzv. „Door to door“
Mnoho obcí a měst z našeho regionu přistupuje k zavádění intenzivního třídění
odpadů přímo od domácností tzv. Door to door systému. V naší obci již tento systém funguje. Domácnosti obdrželi od obce barevné nádoby domů na tříděné složky
odpadů.

Shrnutí důvodů změn
Legislativní změny zdražily ukládání odpadu na skládky. Z 500 Kč na 850 Kč. A to
jen pro letošek. Během následujících devíti let se částka zvedne až na hodnotu 1 850
korun za tunu odpadu uloženého na skládku. To samozřejmě bude mít vliv na skladbu
místního poplatku za komunální odpad, neboť obcím, které svůj svezený odpad dávají
na skládky, citelně vzrostou náklady.
V Lipůvce již tento systém odpadového hospodářství zaveden. „Na území obce máme
síť sběrných míst, sběrné středisko odpadů a zaveden systém „Door to door“. Dle předložených tabulek (viz dále ve zpravodaji) jsme ale odpadů vyprodukovali i tam nadmíru.
Každý občan naší obce za rok 2021 vyprodukoval cca. 400 kg tuhého komunálního
odpadu, a to je doopravdy hodně. V letošním roce bychom se měli dostat na polovinu,
tj. ca. 200 kg/občan.rok.
Na odpadové hospodářství vydala obec v loňském roce 2 miliony korun a to je cca.
10 % našeho rozpočtu!
Proto se zastupitelstvo obce rozhodlo na rok 2022 zvýšit poplatek za odpady. Roční
sazba místního poplatku pro Lipůvku za komunální odpad je na hodnotě 700 Kč. Odpad z našich domácností je z většiny bezúčelně vyvážen na skládky. Tuto skutečnost
nejsme schopni ovlivnit, ale jsme schopni ovlivnit množství odpadu.
Letošní rok vyhodnotíme, a pokud se situace zlepší, budeme více třídit a klesne
množství tuhého komunálního odpadu, bude možné poplatek za odpady na další rok
zase upravit resp. snížit.
Obec buďto bude dotovat odpadové hospodářství nebo bude moci prostředky použít
k rozvoji obce.
9

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ OBCE LIPŮVKA
SBĚRNÉ STŘEDISKO ODPADŮ LIPŮVKA ( EKO Dvůr)

2021
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
Celkem

Stavební
odpad

Velko objemy

Nebezpečný odpad

BIO

skladka
tuny

spalovna
tuny

cihly
tuny

tuny

barvy
tuny

12,40
X
19,32
20,18
23,70
15,18

3,56
X
X
5,76
5,12
3,94

18,70
X
23,80
22,00
26,60
29,50

X
X
X
3,40
1,86
X

4,68
3,80
23,54
4,76
14,32
4,00
16,94
13,62
1,68
2,02
165,90
32,62
198,52 tun

11,20
9,00
15,70
9,80
16,90

6,90
2,20
2,70
4,60
4,60

183,20

26,26

obaly
tuny

1,00

0,56

1,56

vývoz a
likvidace
KTS

vývoz a
likvidace
GEMAT

Celkem v
měsíci

Kč

Kč

34 293,86

29 177,80

42 048,44
60 998,50
63 981,83
48 993,30
41 503,00
27 812,81
51 092,70
43 067,81
34 688,94
37 636,12
3 252,20
489 369,51

41 326,40
43 562,00
51 566,00
33 051,00
31 997,60
48 548,40
30 613,00
43 522,30
33 589,20
5 980,00
392 933,70

Kč
63 471,66
83 374,84
104 560,50
115 547,83
82 044,30
41 503,00
59 810,41
99 641,10
73 680,81
78 211,24
71 225,32
9 232,20
882 303,21

882 303 Kč

CELKOVÉ NÁKLADY

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ OBCE LIPŮVKA
SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU /POPELNICE /KONTEJNERY + TŘÍDĚNÉ KOMODITY

2021

SVOZ KOMUNÁLNÍHO
ODPADU

Tuny

spalovna
Tuny

skládka
Tuny

12,22
15,59
17,45
17,24
16,17
17,17

0,00

25,70
16,85
9,53
8,18
6,97
8,54
15,97
15,53
186,39
16,72
203,11 tun

leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
Celkem

SKLO

PAPÍR

PLAST

BIO

Tuny

Tuny

Tuny

Tuny

2,55
2,39
2,77
2,74
3,13
2,66

5,15
5,50
7,50
19,54
18,81
16,72

4,75
2,68
2,65
2,66
2,72
2,44
34,14

20,84
21,63
33,87
18,30
14,34
1,66
183,86

SKO, tříděné
odpady,
popelnice
Kč
95 814,12
99 654,83
104 916,03
112 239,51
111 324,11
110 204,30
126 839,91
112 992,19
121 658,59
109 302,70
107 439,70

1 212 385,99

1 212 386 Kč

CELKOVÉ NÁKLADY
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Vánoce ve školce
11

Zima ve školce

Tříkrálová sbírka na Lipůvce
12

Tříkrálová koleda na Lipůvce a ve Svinošicích
Pod patronátem Oblastní charity Tišnov proběhla
v naší obci v sobotu 8. 1.
tříkrálová sbírka. Letos jsme
mohli zase tradičně obejít
s koledou celou vesnici dům
od domu. Naši malí i větší
koledníci s nadšením zpívali a přáli štěstí, zdraví v Novém roce 2022. Odměnou
jim bylo milé přijetí, spousta
sladkostí a také občerstvení, které jsme s vděčností
v mrazivém počasí uvítali. To největší překvapení
ale přišlo až po rozpečetění a sečtení všech pokladniček. Celkem se letos z vaší štědrosti podařilo vybrat
70 044 Kč (Lipůvka 51 558 Kč, Svinošice 18 558 Kč) což je rekordní suma převyšující o víc než 10 000 Kč předloňskou sbírku. Podrobnosti o využití sbírky najdete
na: https://tisnov.charita.cz/codelame/trikralova-sbirka/
Všem dárcům za jejich štědrost i vlídné přijetí koledníků děkuje organizátorka
sbírky v Lipůvce, Kristýna Hloušková.
Kéž Tříkrálová sbírka a její poselství přinese mezi nás více světla lásky a pokoje.
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Místní poplatky za rok 2022
K úhradě místních poplatků přednostně využívejte bezhotovostní převod na účet
Obce Lipůvka č. účtu: 1361457369/0800
Variabilní symbol – uveďte číslo domu (v případě bytových domů uveďte za číslo
domu číslo bytu)
Specifický symbol – 1341 (u poplatku za psa) – sazba 200,- Kč/pes
1345 ( u poplatku za odpady)
Základní sazba poplatku za odpad činí 700,-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.
V hotovosti můžete poplatky uhradit na pokladně obecního úřadu v pondělí a středu
8.00–11.30 a 12.30–17.00 hodin.

Statistické údaje roku 2021
Statistika obyvatel
Celkem

Průměrný
věk

Datum narození Datum narození
nejstarší
nejmladší

Osoby

1407

41,63

05. 09. 1925

24. 12. 2021

Muži

680

40,63

04. 10. 1926

12. 11. 2021

Ženy

727

42,57

05. 09. 1925

24. 12. 2021

Děti do 15 let

276

Děti do 18 let

319

Starší 60 let

372

Možní voliči

1087

V obci je přiděleno 509 čísel popisných (32 rekreačních domů, 437 rodinných a bytových domů, 41 ostatní objekty a neobsazená čísla popisná) a 53 čísel evidenčních
(chaty, garáže).
V roce 2021 se narodilo v naší obci 20 dětí, 18 občanů zemřelo, 41 občanů se do naší
obce přistěhovalo a 36 odstěhovalo.
V matričním obvodu Lipůvka bylo uzavřeno 50 manželství, z toho 18 manželství bylo
uzavřeno před orgánem církve.
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Vážení spoluobčané,
začali jsme nový rok. Všichni si přejeme to nejlepší, aby ten nový rok byl lepší.
Říkáme, co nový rok přinese??? Ptáme se také a zamýšlíme se nad tím, co mohu
přinést já? Mám někdy pocit, že až příliš se necháváme vléct tím, co je kolem
nás. Velice mnoho nás ovlivňují média, která se snaží nás častokrát strhnout
kam chtějí. Je to snazší jít s „davem“.
Já bych přál každému, aby šel vlastní cestou. Abychom neříkali, co nám to přinese, ale co mohu já přinést, co mohu já udělat dobrého, aby se nám všem dobře
žilo.
Proto chci poděkovat brigádníkům, kteří 8. ledna přišli osekávat sokl u kostela.
Je třeba, aby vyschnul a následně byl opraven.
Chci také poděkovat tříkrálovým koledníkům, kteří obcházeli domy. Každoročně
peníze jsou využity pro ty nejpotřebnější. Na stránkách Charity se zveřejnuje, jak
jsou vybrané peníze upotřebeny.
Vám všem žehnám, Václav Knotek, farář

Otázky a odpovědi k systému „Door to door“ na Lipůvce i obecně
Proč obce a města zavádí „Door to door“ a proč bych měl víc třídit?
Jak bylo již napsáno v předešlém textu, tak do intenzivního třídění odpadů nás
nutí předpisy EU, nová legislativa a také stav našeho životního prostředí. V neposlední řadě je to také kvůli Vašim peněženkám.
Odpadů, jak jste si jistě všimli, narůstá geometrickou řadou. Čekat, že budou
všichni zodpovědní, nelze. Evropská unie i náš stát tedy legislativně přitvrdil. Znamená to, že obce, které nebudou dělat nic, se vystaví razantnímu zdražení odpadového hospodářství v obci a následně velkému zvýšení poplatků za odpad pro občany.
V budoucnu je budou čekat i sankce za nedodržení předepsaných procent vytřídění
směsného komunálního odpadu.
Dle nového zákona mají obce v roce 2025 mít povinnost třídění komunálních odpadů na obci 60 % a v roce 2030 již 65 %. Bohužel takto vysokých hodnot vytříděnosti s pár sběrnými místy na obci nelze dosáhnout. Dále směsný komunální odpad
bude tou nejdražší složkou. Už teď se zvyšují poplatky za skládkování, ale zdražila
i spalovna. Nezbývá tedy než zodpovědně třídit odpady. Vedení obce tak tímto občanům zvýšené třídění umožnilo přes nové systémy svozů a zavádění barevných
nádob a úprav frekvence svozů. Stát by zase měl rychle podpořit nové technologie
na zpracování a recyklaci těchto vytříděných složek.
Zastáváme názor že občany nestačí do třídění motivovat pobídkami a jen dokola
vysvětlovat finanční stránku. Mnohem lepší způsob, jak dotlačit lidi ke třídění opadů
je udělat jim tuto činnost co nejjednodušší a nejpohodlnější, a to lze právě za pomocí
barevných nádob u každého domu.
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Díky zvýšenému třídění plastů, papíru i skla, pak obec dostává i odměny za třídění
od autorizované obalové společnosti EKO-KOM a.s., která hradí obalovou složku (tedy
ne úplně všechny vytříděné materiály), ale i to je významná finanční pomoc obcím.

Co to tedy znamená pro občany?
Jednoznačně velkou změnu. Změnu v organizaci i přemýšlení nás všech. Pokud nebude obec reagovat na novou legislativu a lidé budou lpět jen na svozu
směsného komunálního odpadu, kdy do popelnice nahází vše a nemusí nad tím
příliš přemýšlet, tak mohou počítat v budoucnu s nejvyššími poplatky, které určuje
zákon (dnes je to 1200,- Kč/občan/rok). Obec nebude schopna zvýšené náklady
na odpadové hospodářství nadále doplácet z rozpočtu, jako tomu je již nyní. Nejde
totiž jen o popelnice od občanů, ale jsou zde i nebezpečné odpady, velkoobjemové
odpady nebo sběrný dvůr a místa určená pro odkládání odpadů. Likvidace odpadů
bude v budoucnu drahou záležitostí a je potřeba, aby všichni přiložili ruku k dílu
všude tam, kde to jen jde. Mysleme nejen na nás, ale i na budoucí generace, jež
budou potřebovat zdravé životní prostředí ke svému rozvoji.
V kalendáři jste obdrželi termíny svozů, kde jsou barevně vyznačené konkrétní dny svozů papíru (modrá barva), plastů (žlutá), směsného odpadu (fialová)
a bioodpadu (hnědá).

Jak často budou svážet jednotlivé nádoby?
To záleží na nás občanech.Většinou jsme dodali téměř do všech domácností
všechny tři nádoby (žlutou, modrou a hnědou). Bioodpad mohou občané odevzdat do
velkoobjemového kontejneru, uvažujeme i o pořízení kompostérů.

Proč se nejvíc osvědčil systém všechny nádoby (modrá, žlutá a hnědá) do
všech domácností?
Jednoduše řečeno, doba si to žádá zcela jasně a jde o nejjednodušší způsob, jak
snížit objem směsného komunálního odpadu o polovinu a zásadně zvýšit množství
tříděné složky.
V obcích, kde systém door to door již funguje většinou lidé před zaváděním tvrdili, že dostatečně třídí už nyní, ale čísla svezeného směsného komunálního odpadu
říkala něco jiného. Na obcích se pak nestačili divit, jak se jim tříděný odpad skokově
zvýšil a směsný odpad klesl pod polovinu. Dnes plní procenta třídění dle zákona
s přehledem.Toho však nedocílíte, když necháte svoz směsného komunálu ve stejném režimu jako je teď, tedy svoz 1x za 2 týdny, někde dokonce 1x za týden. Občané
pak mají tendenci stále plnit nádobu na směsný odpad. Snížení frekvence svozu
směsného odpadu znamená, že pokud nebudu dobře třídit, černá nádoba na směsný
odpad mi nebude stačit.
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Pokud obec zavádí naplno systém Door to door a domácnosti obdrželi nádoby na papír, plast a bioodpad, tak nejčastější dotazy jsou:
Jednou za měsíc směsný komunální odpad? Vždyť to bude smrdět! To nemůže stačit!
Pokud budete dobře třídit bioodpad a nebudete jej dávat do směsného odpadu,
kam nepatří, tak by v nádobách se směsným odpadem nic páchnout nemělo. V případě dětských plenek nebo inkontinenčních pomůcek je potřeba tyto věci dát do
igelitového sáčku a zavázat. Na kosti a malé zbytky jídel nemáme v České republice,
na rozdíl od okolních států, vhodnou legislativu, a tak mají správně přijít do směsného komunálního dopadu. Občané okolních států tyto zbytky dávají do biopopelnic
k ostatnímu odpadu, odkud putují do kompostáren.
Nejlepších výsledků dosahují obce, které pořídily všechny nádoby do všech domácností a snížily frekvenci svozů směsného odpadu na svoz jednou za čtyři týdny.
Tyto obce se nemusí bát sankcí za nedodržení procent třídění odpadů, které by se
následně promítly do poplatků občanům.
Může se stát, že nebude moje popelnice vyvezena?
Může se to stát v případě, že bude nádoba obsahovat něco, co tam nemá být. Např.
v bioodpadu budou sáčky, plasty nebo v papíru a plastech bude směsný komunální odpad apod. Příliš těžká nádoba se směsným komunálním odpadem je také špatně, protože většinou tyto těžké nádoby obsahují bioodpad, který do směsného odpadu nepatří!
Jednoduše i při likvidaci vašich odpadů platí určitá pravidla a je třeba je dodržovat.
V případě že zaměstnanec svozové firmy otevře nádobu a uvidí, že něco není
v pořádku, nevysype ji do svozového auta a nechá vzkaz s popisem problému jejímu majiteli.
Jak těžká může být hnědá nádoba s bioodpadem přímo z domácností?
V případě bioodpadu jsou nádoby vyrobeny na max. váhu 90 kg (vyrobeny jsou
na tuto hmotnost všechny barevné nádoby 240 l, ale plast ani papír není tak těžký). Pokud se stane, že je nádoba přetížená nad limit nosnosti (např. plná shnilých
jablek, upěchované mokré trávy ze sečení zahrady apod.), tak se při výsypu může
ulomit plastový lem nádoby. Není to tedy způsobeno výklopem do vozidla, ale nesprávným užíváním nádoby. Domácnost si tak si bude muset pořídit novou nádobu
na svoje náklady.
A jak poznám, že je nádoba přetížená přetížená?
Pokud plnou nádobu jedna osoba ani nenadzvedne a kolečka sotva jedou, tak je
přetížená!Kolečka se pod tíhou také často vylomí. Musíte tedy odsypat! Plast není
kov, který vydrží téměř vše. Také je potřeba si uvědomit, že s nádobami manipulují
lidé, takže nepřetěžovat nádoby je slušnost vůči pracovníkům svozové společnosti.
Předem děkujeme všem, kteří se takto chovají k lidem i k nádobám!
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Jak a kdy připravit správně nádobu ke svozu?
Každá domácnost, která si přeje mít svoji nádobu vyprázdněnou, by se měla
řídit určitými pravidly. Je jich třeba k tomu, aby svoz odpadu probíhal hladce, v určených termínech a v souladu se zákonem. Pracovníci svozové společností nesmí
vstupovat na soukromé pozemky občanů, proto je třeba mít nádobu nachystanou
v tomto smyslu. Nejlépe by měla stát co nejblíže ke komunikaci a postavená tak,
aby bylo jasné, že ji pracovníci mají vyprázdnit (neměla by tedy být za brankou,
v ohrádce, ve výklenku apod.) Úplně ideální je, pokud ji otočíte kolečky k silnici,
usnadníte tak našim zaměstnancům manipulaci. Popelnice nesmí být uzamčená,
přivázaná či jinak zajištěná. Svozový den začíná od 6 hodin ráno a může trvat např.
do 22 hodin večer, proto je nejlepší připravit popelnici ke svozu již večer před svozovým dnem a uklízet ji opět až k večeru (resp. po vyvezení). Z prvního pohledu na
nádobu by také mělo být patrné, jaký odpad obsahuje. Pokud z nějakého důvodu
není možné respektovat zavedené barevné rozlišení (černá/tmavě zelená/plechová pro SKO; modrá pro papír; žlutá pro plast atd.) doporučujeme popelnici označit
jiným zřetelným způsobem (pokud potřebuje poradit, obraťte se na nás).
Žiji sám, tolik nádob nenaplním každý měsíc. Musím popelnice vydělávat před dům,
když je z poloviny zaplněná?
Pokud nemáte plnou nádobu, nemusíte ji přistavovat ke každému svozu. Zvláště
téměř prázdné nádoby na bioodpad v zimě, kdy často tento odpad přimrzne na dno
nádoby.
Pokud mám připravit modrou i žlutou nádobu v jeden den, tak se budou svážet dohromady?
Pokud bude v jeden den vyznačeno více barev, tak osádka vždy nejdříve vyveze
například. papír z celé obce, jede na koncové zařízení a pak se vrátí například pro
plast. Je potřeba tedy nechat nesvezené nádoby stát před domem do doby, než je
svozová auta vyvezou. Rozhodně nesvážíme do jednoho auta papír i plast dohromady, jak si někteří obyvatelé myslí, protože každá komodita se odevzdává jinde
a rozdílné jsou i náklady na její další využití.
Popel v zimním období
Často se stává, že do nádoby ukládají občané ještě teplý popel (zvlášt do těch plechových). Osádky jsou vybaveny laserovými teploměry a v žádném případě nesmí
teplou nádobu vyvézt, protože by se mohl vznítit ostatní odpad v autě a shořet poté
celé svozové auto v hodnotě 5 milionů Kč a ohrozit tak celou osádku nebo okolí.
Situace, kdy občan teplý popel zaleje večer vodou a ráno není možné zamrzlou
popelnici vyklopit, jsou také v zimě bohužel časté.
Popel z uhlí vydrží žhavý velmi dlouho a nyní jsou časté i situace, kdy se nádoba
vznítí spolu s odpadem i přímo u domů.
20
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Co
Co tedy
tedy do
dokteré
kterénádoby
nádobypatří?
patří?
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Zápis č. 38/2021
z 38. zasedání Zastupitelstva obce Lipůvka ze dne 7. 12. 2021
Místo jednání:
sál Obecního úřadu v Lipůvce
Začátek jednání: 18.00 hodin
Konec jednání:
20.10 hodin
Přítomni:	Ing. Ivo Pospíšil, Jiří Hloušek, Radovan Hodaň, Mgr. Libor Hoppe,
Libuše Janků, Jan Svánovský, Robert Tesař, PharmDr. Dagmar
Vintrlíková (odchod 18.55 hod.),
Omluveni:	Rostislav Kořínek, Vlastimil Sehnal, Ing. Pavel Simon Ph.D.
Veřejnost:

–

Program jednání:
1. Ustanovení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Informace starosty obce
4. Schválení rozpočtu Obce Lipůvka na rok 2022
5. Schválení střednědobého výhledu Obce Lipůvka na roky 2023-2024
6.	Schválení rozpočtu příspěvkových organizací ZŠ Lipůvka a MŠ Lipůvka na rok
2022
7.	Schválení střednědobého výhledu příspěvkových organizací ZŠ a MŠ Lipůvka
na roky 2023–2024
8. Změna rozpočtu MŠ Lipůvka na rok 2021
9. Schválení odpisového plánu MŠ Lipůvka na rok 2021
10. Jmenování inventarizačních komisí
11. Schválení uzavření smluv o provedení práce a pracovní činnosti na rok 2022
12. Smlouvy na odkup pozemků na výstavbu cyklostezky směr Nuzířov
13. Dodatek č. 5 smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK
14.	Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo s Urbanistickým střediskem Brno, spol. s r.o. –
vypracování změny č. 2 ÚP Lipůvka
15. Rozpočtové opatření č. 6/2021
16. Kontrola faktur
17. diskuze
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Na návrh starosty byl program doplněn:
18. smlouva o zřízení věcného břemene na p.č. 129/1 a 130/1
19. Město Blansko – smlouva na spolufinancování sociálních služeb na rok 2022
20.	KTS EKOLOGIE s.r.o. – smlouva o sběru, přepravě a odstraňování odpadu v obci
Lipůvka č. 28/21
21.	Žádost o vyjádření k územnímu souhlasu a schválení smlouvy o smlouvě
budoucí s EG.D, a.s. na akci Lipůvka – úprava DS,Prosecký
22.	Žádost o vyjádření k PD pro dodatečné povolení stavby – dvorní objekty RD
Lipůvka č.p. 133
23. Lesní hospodářství, úprava ceny dřeva
24. Návrh na zrušení měsíčního svozu komunálního odpadu
25. Smlouva o spolupráci při zajištění projektu Příběhy našich sousedů
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 Radovana Hodaně, Jiřího Hlouška
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Předsedající se zeptal, zda má někdo návrh na úpravu nebo doplnění programu
dnešního jednání. Mgr. Libor Hoppe navrhl bod týkající se zrušení měsíčního svozu
SKO, bod 24.
Přítomní souhlasí, aby se dnešní jednání řídilo navrženým programem.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad3) Informace starosty
– kolaudace bytového domu Lipůvka 53 byla vydán souhlas dne 29. 11. 2021
– obecní kalendáře
– s tezka po pěší a cyklisty Příhon – podána žádost o společné řízení – územní
a stavební povolení
Ad4) rozpočet obce Lipůvka na rok 2022
Na základě žádosti Římskokatolické farnosti Lipůvka o poskytnutí individuální
dotace bude upraven návrh rozpočtu obce ve výdajích §3330 z částky 121 100,- Kč
na částku 200 000,- Kč a sníženo bude ve výdajích §6171 o částku 78 900,- Kč.
Z důvodu přijetí dotace pro ZŠ Lipůvka v roce 2021 bude vrácena finanční výpomoc
v hodnotě 361 331,35 Kč, z tohoto důvodu bude upraven schválený rozpočet
v příjmech snížen §3113 a ve výdajích snížen §6171 o částku 361 400,- Kč.
Z důvodu zvýšení příspěvku obce na spolufinancování sociálních služeb bude
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upraven návrh rozpočtu ve výdajích §4379 na částku 69 500,- Kč a snižujeme ve
výdajích §6171 o 8 000,- Kč.
Usnesení č. 1/38/2021 Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet Obce Lipůvka na rok
2022 – příloha č.1.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad5) střednědobý výhled Obce Lipůvka na roky 2023–2024
Usnesení č. 2/38/2021 Zastupitelstvo obce schválilo střednědobý výhled Obce
Lipůvka na roky 2023–2024 – příloha č. 2.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad6) rozpočty příspěvkových organizací
Usnesení č. 3/38/2021 Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet Mateřské školy
Lipůvka, příspěvkové organizace na rok 2022 – příloha č. 3
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č. 4/38/2021 Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet Základní školy
Lipůvka, příspěvkové organizace na rok 2022 – příloha č. 4
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad7) střednědobé výhledy příspěvkových organizací
Usnesení č. 5/38/2021 Zastupitelstvo obce schválilo střednědobý výhled Mateřské
školy Lipůvka, příspěvkové organizace na roky 2023–2024 – příloha č. 5
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č. 6/38/2021 Zastupitelstvo obce schválilo střednědobý výhled Základní
školy Lipůvka, příspěvkové organizace na roky 2023–2024 – příloha č. 6
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 8) změna rozpočtu MŠ Lipůvka na rok 2021
Usnesení č. 7/38/2021 Zastupitelstvo obce schválilo změnu rozpočtu Mateřské
školy Lipůvka, příspěvkové organizace na rok 2021 – převedení částky 41 342,- Kč z
provozních výdajů do fondu investic z důvodu zakoupení nové myčky.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 9) odpisový plán MŠ Lipůvka
Usnesení č. 8/38/2021 Zastupitelstvo obce schválilo odpisový plán MŠ Lipůvka od
12/2021.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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Ad10) jmenování inventarizačních komisí
Zastupitelstvo obce schválilo plán inventur za rok 2021.
Ad11) schválení uzavření dohod o provedení práce a pracovní činnosti na rok
2022
Usnesení č. 9/38/2021 Zastupitelstvo obce schválilo uzavření dohod o provedení
práce a o pracovní činnosti na rok 2022 – příloha č. 7
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č. 10/38/2021 Zastupitelstvo obce schválilo uzavření dohody o provedení
práce s členkou zastupitelstva obce Libuší Janků na kulturní akce v roce 2022.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Ad 12) smlouvy na odkup pozemků na cyklostezku směr Nuzířov
p.č. 968 – Tělocvičná jednota Sokol Lipůvka – ohledně tohoto pozemku je nutno
dalších jednání, bylo konzultováno s ústředním orgánem ČOS
Usnesení č. 11/38/2021 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvy na odkup pozemků
pro výstavbu cyklostezky směr Nuzířov s majiteli jednotlivých pozemků – p.č.
975/1, 976/397 – JUDr. V. Kristýn, p.č. 976/413 – L. Homolka, p.č. 976/459 – manž.
Svánovští, p.č. 976/414 – MTC – invest s.r.o.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad13) dodatek č. 5 smlouvy o zajištění financování IDS JMK
Usnesení č. 12/38/2021 Zastupitelstvo obce dodatek č.5 smlouvy o financování IDS
JMK s Jihomoravským krajem
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Odchod 18.55 PharmDr. Dagmar Vintrlíková
Ad14) dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo
Usnesení č. 13/38/2021 Zastupitelstvo obce schválilo dodatek č. 3 ke smlouvě o
dílo na vypracování změny č. 2 územního plánu Lipůvka s Urbanistickým střediskem
Brno, spol. s r.o.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad15) rozpočtové opatření č. 8/2021
Usnesení č. 14/38/2021 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozpočtové opatření
č. 8/2021.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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Ad16) kontrola faktur
Paní Libuše Janků seznámila zastupitelstvo obce s proplacenými fakturami č. 384–
417
Ad18) smlouva o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 15/38/2021 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o zřízení věcného
břemene s GasNet, s.r.o. na p.č. 129/1 a 130/1 v souvislosti s akcí REKO MS Lipůvka
– 104,141,243.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad19) Město Blansko – příspěvek na spolufinancování sociálních služeb na rok
2022
Usnesení č. 16/38/2021 Zastupitelstvo obce schválilo předložený návrh smlouvy
s Městem Blansko na spolufinancování sítě sociálních služeb – schválená částka
na služby sociální prevence ve výši 48 500,- a služby sociální péče ve výši 21 000,Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad20) KTS EKOLOGIE s.r.o. – smlouva
Usnesení č. 17/38/2021 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu s KTS EKOLOGIE
s.r.o. – o sběru, přepravě a odstraňování odpadu v obci Lipůvka č. 28/21
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad21) žádost o vyjádření k územnímu souhlasu a smlouva o smlouvě budoucí
Zastupitelstvo obce nemá námitek k plánované akci Lipůvka – úprava DS, Prosecký
Usnesení č. 18/38/2021 Zastupitelstvo obce schválilo návrh smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene na p.č. 892/1 v souvislosti se stavbou Lipůvka –
úprava DS, Prosecký s EG.D, a.s.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad22) žádost o vyjádření k PD pro dodatečné povolení stavby
Tento bod se bude řešit v příštím zastupitelstvu z důvodu, že nebyl vyvěšen v rámci
programu na jednání zastupitelstva.
Ad23) Lesní hospodářství, úprava výkupních cen dřeva
Vzhledem k celorepublikové cenám dřeva schválilo zastupitelstvo úpravu ceny
dřevní hmoty.
Usnesení č. 19/38/2021 Zastupitelstvo obce schválilo s účinností od 1. 1. 2022 novou
cenu dřevní hmoty. Výkupní cena palivového dříví jehličnatého bude 500,- Kč/m3 bez
DPH a listnatého 1 200,- Kč/m3 bez DPH
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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Ad24) Návrh na zrušení měsíčního svozu komunálního odpadu v roce 2022
a ponechání současné 14denní periody svozů směsného komunálního
odpadu.
Hlasování: 1 pro, 6 proti, 0 se zdržel
Ad25) Smlouva o spolupráci při zajištění projektu Příběhy našich sousedů
Post Bellum, z.ú. pobočka Paměť národa Jižní Morava IČ26548526 předložila
smlouvu na vzdělávací projekt Příběhy našich sousedů, který dokumentuje příběhy,
na které se zapomnělo, nebo mělo zapomenout a vypráví je dál. Projekt zapojuje
žáky i studenty.
Usnesení č. 20/38/2021 Zastupitelstvo obce schválilo vzdělávací projekt Příběhy
našich sousedů a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o spolupráci při
zajištění projektu.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Zápis č. 39/2021
z 39. zasedání Zastupitelstva obce Lipůvka ze dne 22. 12. 2021
Místo jednání:
sál Obecního úřadu v Lipůvce
Začátek jednání: 17.00 hodin
Konec jednání:
17.55 hodin
Přítomni:	Ing. Ivo Pospíšil, Jiří Hloušek, Radovan Hodaň, Mgr. Libor Hoppe,
Libuše Janků, Rostislav Kořínek, Vlastimil Sehnal , Ing. Pavel
Simon Ph.D. Jan Svánovský, Robert Tesař, PharmDr. Dagmar
Vintrlíková,
Omluveni:	–
Veřejnost:

–

Program jednání:
1. Ustanovení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Informace starosty obce
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4. Nabídka – elektronická úřední deska
5. Rozpočtové opatření č.9/2021
6.	Žádost o vyjádření k PD pro dodatečné povolení stavby – dvorní objekty RD
Lipůvka č.p. 133
7.	Žádost o vyjádření k projektu – garáž, domácí dílny a sklad, zastřešené stání na
p.č. 869
8. Žádost o vyjádření k RD DUR „I/43 MUK Lipůvka“
9. Kontrola faktur
10. diskuze
Na návrh starosty byl program doplněn:
11.	dodatek č. 2 ke smlouvě o účasti obce Lipůvka na financování díla „Lipůvka,
rozšíření VaK Pod bytovkou, rozšíření vodovodu Pod Habřím“
12. dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci VO Lipůvka – EFEKT 2021
13. dodatek č. 1 ke smlouvě s firmou TILIAN s.r.o.
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: Robert Tesař, Mgr. Libor Hoppe
Hlasování: 11 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: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad3) Informace starosty
–O
 dprodej pozemku p.č. 371 pan Škarohlíd Roman požádal o odložení odkupu
pozemku. V roce 2022 bude pokračovat nájemní smlouva
– Územní
	
plán, Změny Lip2 - Lip14 – verze pro opakované veřejné projednání, byla
zpracována, veřejné projednání se uskuteční 25.1.2022
–S
 právce objektu obecního úřadu a bytového domu bude provádět paní Škarohlídová
Emilie. Zahájení funkce bude od 1. 1. 2022
– Efekt
	
2021 – zahájeny práce na rekonstrukci VO. V letošním roce udělána první
část – okruh rozvaděče RVO č. 5 v příštím roce budou práce pokračovat dle SoD
a dodatku č. 1
–P
 rojekt přístavby Základní školy Lipůvka byl předán v tištěné a elektronické
podobě. Dokumentace pro vyjádření orgánů st. Správy a správců inženýrských sítí
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Ad4) nabídka – elektronická úřední deska
Obec informace zveřejňuje na úřední desce fyzicky vyvěšováním tištěných
dokumentů, další info je na webových stránkách. Firma Galileo, která nám spravuje
webové stránky nyní předložila nabídku na elektronickou úřední desku, která
by byla umístěna zvenku na obecním úřadě. Elektronická úřední deska umožní
automatické zveřejňování dokumentů i z modulu spisové služby a 100% nahrazuje
kamennou úřední desku. Vyvěšování i několikastránkových dokumentů je velmi
jednoduché, vlastně to co je na webových stránkách se automaticky umístí i do
elektronické desky.
Elektronickou desku lze pořídit jednorázově a měsíčně uhradit servisní poplatek
nebo v rámci pronájmu a konečného odkoupení.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k oslovení dalších firem pro srovnání
cen na pořízení elektronické desky a její provoz.
Ad5) rozpočtové opatření č. 9/2021
Usnesení č. 1/39/2021 Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 9/2021.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad12) dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo VO Lipůvka – EFEKT 2021
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo řeší změnu termínu dokončení díla, která byla
zapříčiněna planovaným rozdělením realizace s ohledem na termín poskytnutí
Rozhodnutí dotace a zahájení prací s přihlédnutím k rozsahu díla a stále probíhající
covidové situace a problémy s dodávkami materiálu.
Usnesení č. 2/39/2021 Zastupitelstvo obce schválilo dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
VO Lipůvka – EFEKT 2021 s f. DATmoLUX a.s.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad6) žádost o vyjádření k PD pro dodatečné povolení stavby – dvorní objekty RD
Lipůvka č.p. 133
Zastupitelstvo obce nemá námitek k předloženému projektu.
Ad7) žádost o vyjádření k projektu – garáž, domácí dílna a sklad, zastřešené
posezení Lipůvka, p.č. 869
(objekty na pozemku se stávajícím RD)
Zastupitelstvo obce nemá námitek k předloženému projektu.
Ad8) žádost o vyjádření k PD DUR „I/43 MUK Lipůvka“
Zastupitelstvo obce nemá námitek k předloženému projektu.
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Ad9) kontrola faktur
Paní Libuše Janků seznámila zastupitelstvo obce s proplacenými fakturami č. 418–
441
Ad11) dodatek č. 2 ke smlouvě o účasti obce Lipůvka na spolufinancování díla
Z důvodu navýšení rozsahu projekčních prací došlo k navýšení ceny, který řeší
dodatek č. 2 smlouvy o dílo.
Usnesení č. 3/39/2021 Zastupitelstvo obce schválilo dodatek č. 2 ke smlouvě
o účasti obce Lipůvka na spolufinancování díla „Lipůvka, rozšíření VaK Pod bytovkou,
rozšíření Pod Habřím“ se Svazkem VaK měst a obcí Boskovice.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad13) dodatek č. 2 ke smlouvě s firmou TILIAN s.r.o.
Firma Tilian, s.r.o. provádí těžbu dřevní hmoty v lese pod hájenkou. Dřevní hmoty
se zde nachází mnohem více než se původně odhadovalo. Těžební činnost bude
pokračovat i v roce 2022.
Usnesení č. 4/39/2021 Zastupitelstvo obce schválilo dodatek č. 1 se smlouvou
TILIAN, s.r.o. týkající se prodloužení termínu a pověřuje starostu obce k podpisem
dodatku smlouvy
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad10) Diskuze
– porost u Krésů zasahuje do chodníku – dopis od starosty, aby byl obnoven průchozí
profil a byla umožněna zimní údržba chodníku
– vytvoření trvalé zpevněné plochy a zázemí v parku pro konání akcí
– štěrk na cestu k cyklostezce směr Lažany
– výlepová plocha – na parkovišti – poptat dodavatele

Zpravodaj obce Lipůvka, periodický tisk územního samosprávného celku,
vydavatel: Obecní úřad Lipůvka, IČ 00280569, adresa redakce: Lipůvka 146, www.lipuvka.eu
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Publikačně připravil a vytiskl: REPROPRESS Brno, tel. 541 589 401
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Nabídka bytů, ateliérů a komerčních prostor
v Lipůvce
Rádi bychom vám představili plánovaný projekt výstavby dvoupodlažního polyfunkčního domu, který navazuje na novou rezidenční výstavbu ve východní části Lipůvky směrem na obec
Svinošice.
V prvním podlaží se nachází dva komerční prostory, které lze
případně spojit v jeden větší komerční prostor. Dále se v prvním
podlaží nachází ateliéry vhodné k ubytování a dlouhodobému
pronájmu či jako investiční byt. Ateliéry jsou dispozičně 3 x 1+ KK
a 1 x 2+ KK. Ve druhém podlaží se nachází 5 bytových jednotek
– 2x 1+KK a 3x 2+KK. Součástí každého bytu je lodžie, sklep a
parkovací stání. Dům je navržen v nízkoenergetickém standardu
vč. řízeného větrání - rekuperace tepla.
Začátek výstavby je plánovaný na druhou polovinu roku 2022,
dokončení v roce 2023.
Informace o projektu a rezervace:
Ing. Andrea Kuncová
Tel.: 725 794 162, e-mail: andrea.kuncova@bomavet.cz
Bomavet, s.r.o., Böhmova 1, Brno Řečkovice

