ZPRAVODAJ
OBEC LIPŮVKA

březen 2022

LIPŮVKA

Vážení spoluobčané,
Zima v letošním roce zatím nic moc
neukázala, blíží se nám jaro a i současné počasí je takové jarní. O to víc se nám
ukazují více a více psí exkrementy na
chodnících a veřejných prostranstvích.
Máte psa? Pak jste už jistě zaznamenali, že kromě chlupaté radosti a roztomile uslintaného štěstí váš čtyřnohý miláček produkuje také exkrementy. Ano, je
až opravdu zarážející, jak moc společného s nimi máme. Otázkou je, jak se přiměřeně psího trusu zbavit. Protože zase
tak snadné to není.
Výmluvy, proč psí trus nesbírat, všichni
známe. Třeba že bobky jsou tak malé, že
vlastně nemá cenu je sbírat. Nebo jsou
tak s prominutím tekuté, že se ani nabrat
nedají. Bolí nás záda a kolena, takže se
k nim ani neohneme. A nakonec, není to
spíš povinností rychlé roty, tedy úklidové
čety obce? Zvlášť, když u odpadkových
košů kolem cestičky trestuhodně chybí
sáčky, viďte? Ne, je to opravdu jen naše
povinnost. A hlavně slušnost.
Sbírat a uklízet nepořádek po pejskovi,
ať už je to čivava nebo irský vlkodav, prostě musíme. Zákony jsou v tomto ohledu
velmi jasné a pokuty (ve městech – my
zatím nemáme obecní policii) za znečišťování veřejných prostranství více než
motivující. Pochopitelně, protože nikdo
si nechce po podrážce rozmáznout něco
psího, co už pak bude jenom jeho.
I když obec, v rámci vybíraných poplatků, zajišťuje prostředky na sběr psích
exkrementů, po obci jsou rozmístěny
schránky s pytlíky a odpadkové koše, tak
v naší obci nám to nějak nefunguje.
Znečištění od psích miláčků by si každý
měl uklidit!!! Slušní lidé to samozřejmě
vědí, dělají to a patří jim za tuto samo-

zřejmost velký dík. Ale máme tady i spoluobčany, kteří jsou bezohlední a neuklízí exkrementy. Je to nechutné a slušní
občané jen žasnou co za „pras…..“ u nás
chodí po ulicích……..
Nejde tu samozřejmě jen o estetické
hledisko. Vzhledem k psí stravě je jejich
trus docela solidní biologickou náloží,
která své okolí znehodnocuje. Bakterie,
viry a další cestující v psím trusu se nevyplatí brát na lehkou váhu: je to bohaté
naleziště adenovirů a parvovirů, giardií (střevních labmlií), hlístic, tasemnic,
kokcidií. Určitě je nechcete potkat volně
odložené vedle trávníku dětského hřiště
nebo v parku. Rozkládají se jen zvolna,
usazují se v půdě, může je rozmočit první déšť. Stanou se problémem, kterého
se dá zbavit jen obtížně. Platí, že každý
bobek se počítá.
Řekněme, že venčíte dvakrát za den.
To je 14 hromádek za týden, vcelku solidní minové pole. V Lipůvce, při evidovaných +/- 300 hafanech? To je kalamita.
Proto sbíráme.
A ze stejných důvodů bychom je neměli nechávat za sebou ani „v přírodě“.
Protože psí trus je prostě cizorodá záležitost, nadupaná parazity, se kterými
zvířecí obyvatelé lesa (a jejich imunitní
systém) nepočítají. Kromě šíření neviditelných bakteriálních prevítů je ve hře
třeba znečištění vodních a půdních zdrojů, eutrofizace…
Proto prosím sbírejte a uklízejte po
svých miláčcích.
Děkuji všem slušným, pěkný den
Ing. Ivo Pospíšil, starosta obce
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Co nás čeká
24. 3. 2022	Čistění komunikací proběhne od 8.00 do 15.00 po celé obci. Žádáme všechny občany i osoby zde žijící o uvolnění komunikací pro
průjezd čistícího vozu. V uvedenou dobu prosím neparkujte svá
vozidla na obecních komunikacích ani na místech vyhrazených pro
parkování.
9. 4. 2022	Sběr železného šrotu proběhne od 8.00. Naši dobrovolní hasiči,
kteří sběr po obci provádějí, si dovolují požádat občany, ať šrot před
domy uloží až v sobotu ráno. Předem děkujeme za součinnost.
11. 4. 2022

Zápis prvňáčků do ZŠ Lipůvka (viz dále ve zpravodaji)

13. 4. 2022	Velikonoční dílna v ZŠ podrobnosti budou uvedeny v dalším zpravodaji a na webu školy
14. 4. 2022	Čistění komunikací – dokončení 8.00–12.00 tento termín bude využit pro případné dočistění obecních komunikací a parkovacích ploch.
Uvolněte prosím komunikace pro průjezd čistícího vozu, viz výše.

Co se v obci událo
• Ostatkový průvod
více než 40 masek prošel za střídavého počasí obcí. Lidé, kteří uvítali a uctili masky
ve svých domovech, byli velmi milí a pohostinní, chasa veselá a hudebníci pracovití.
Pochování basy, které proběhlo večer na sále, zakončilo tento veselý a dlouhý den.
Děkujeme všem, kteří se této tradiční akce zúčastnili. Vybrané prostředky poslouží
opět pro akce, či vybavení pro děti.
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Občerstvení u Simetingrů

Paní Mullerová, Švejk

U Pánků
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Průvod s basou

Ostatkové masky u úřadu

Plačky a pochování basy
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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.

Průjezdnost místních komunikací – stání na chodníku je přestupek
Za obec Vás upozorňuji, že nejen v poslední době se rozmohlo parkování na chodnících. Toto chování ohrožuje chodce, kteří musí při míjení vozidla vstupovat do vozovky. Jedná se hlavně o maminky s kočárky, invalidní občany, ale především o děti.
Dovoluji si Vás opětovně požádat o to, abyste v co největší míře svá vozidla parkovali na svých pozemcích, či na vyhrazených místech pro parkování a omezili
parkování na místních komunikacích a chodnících. Nenuťte chodce, aby vkračovali do jízdní dráhy na komunikaci. Na komunikaci nechejte vždy průjezdný profil pro objemnou techniku hasičů a zimní údržbu – jednotky IZS by měly projet
všude a vždy.
Řidič parkující na chodníku se však podle zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na
pozemních komunikacích /zákon o silničním provozu/ dopouští přestupku. Jiní
účastníci provozu na pozemních komunikacích než chodci nesmějí chodníku nebo
stezky pro chodce užívat, pokud není v tomto zákoně stanoveno jinak.
Děkujeme těm, kteří parkují nebo začnou parkovat na svých pozemcích či na
předzahrádkách a uvolní místní komunikace a hlavně chodníky jak pro běžný
provoz, tak i pro údržbu a pro průjezd složkám integrovaného záchranného
systému.
Děkujeme
Ing. Ivo Pospíšil, starosta obce
Ing. Pavel Simon, místostarosta obce
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Náklady na Odpadové hospodářství obce Lipůvka 2021
Ještě jednou se vrátím k odpadovému hospodářství naší obce. Jak jsem již dříve
předeslal, náklady na manipulaci a likvidaci odpadů rok od roku stoupají.
Je samozřejmé, že i rok 2021, kdy jsme se již druhým rokem potýkali s COVIDem
byl pro odpady opětovně extrémní.
TKO (Tuhý komunální odpad – POPELNICE 203,11 tuny
Tříděné komodity – popelnice, pytle kontejnery po obci
Papír		
Sklo		
Plasty
34,14 tuny
BIO
183,86 tuny
Celkové náklady za popelnice v roce 2021
Sběrné středisko odpadů Lipůvka – SSO 2021
Nebezpečný odpad
1,56 tuny
Objemný odpad
198,52 tuny
Stavební suť
183,20 tuny
BIO
26,26 tuny
Celkové náklady za ODPADY SSO LIPŮVKA 2021

599.996,08 Kč
106.227,15 Kč
11.393,55 Kč
162.944,11 Kč
331.825,10 Kč
1.212.385,99 Kč

882.303,21 Kč

Celkové náklady na odpadové hospodářství obce Lipůvka za rok 2020 byl
1.622.270,- Kč a v roce 2021 činily náklady za odpadové hospodářství
2.094.689.20 Kč
Došlo k meziročnímu navýšení téměř o půl milionu korun.
Je to značná částka hrazená z obecního rozpočtu. Z toho důvodu jsme přistoupili
ke změně provozu ve sběrném dvoře, kam již v tomto roce budou vyvážet pouze
občané naší obce!
Taktéž jsme přistoupili i k úpravě počtu svozových termínů odpadů z domácností.
Doufejme, že tato opatření napomohou ke zvýšení třídění a snížení nákladů na odpadové hospodářství. V rámci evidence třídění resp. vyprodukovaných odpadů na
občana zdaleka nesplňujeme limity, které nám předepisuje nová legislativa. Pro rok
2022 činní limit 190 kg na občana a my jsme v roce 2021 měli 290 kg na občana,
takže máme co dohánět.
Veškeré komodity mohou stále občané naší obce na sběrné středisko odpadů ukládat bezplatně. Pokud se ale nezmění množství ukládané stavební sutě budeme nuceni přistoupit k jejímu zpoplatnění.
Ing. Ivo Pospíšil, starosta obce
7

8

Zprávy ze školy
Je za námi první pololetí školního roku 2021/2022. Ačkoliv nebyla epidemiologická
situace příznivá, podařilo se nám projít prvním pololetím relativně bez větších zásahů do prezenční výuky. V karanténě byly jen dvě třídy. Po dobu karantény se žáci
těchto tříd vzdělávali distančním způsobem. Určitou zátěží bylo také testování žáků.
Nicméně se námi tak podařilo alespoň uspořádat drakiádu a bramboriádu a vánoční
výstavu. Vánoční besídku jsme již pořádat nemohli, ale jednotlivá čísla byla natočena
a umístěna na školním webu. Svoji činnost mohlo vyvíjet také 16 zájmových kroužků.
Proběhlo několik soutěží na školní i okresní úrovni. Dosud největší úspěch zaznamenala Karolína Dočekalová z VI. B, která se v okresním kole Pythagoriády umístila na
2. místě a Richard Nikel z IX. tř., který obsadil 4. místo v okresním kole Matematické
olympiády. Jak již bylo uvedeno v minulém Zpravodaji, uskutečnily se dva lyžařské
kurzy a škola v přírodě na horách, také proběhl kurz plavání.
Situace se nám zkomplikovala v únoru z důvodu nepřítomnosti několika vyučujících,
takže jsem byla nucena vyhlásit na tři dny distanční výuku pro 2. stupeň. Věřím však, že
2. pololetí již proběhne bez potíží. Po třech letech by se měla uskutečnit velikonoční dílna (13. 4.) a zápis dětí do 1. třídy za jejich přítomnosti. Tímto bych chtěla podat stručné
informace k zápisu (podrobnější máme na školním webu), který se bude konat 11. 4.
2022 od 14 do 17 hodin. Zápis se týká dětí narozených 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016 a dětí
s odkladem povinné školní docházky. Od 28. 3. 2022 do 6. 4. 2022 bude zveřejněna na
webu školy tabulka, do které si budou moci rodiče zapsatpřesný termín zápisu. Přijmeme všechny děti, které splňují zákonem dané podmínky. Ve školním roce 2021/2022
bude naše škola otvírat jednu až dvě první třídy podle počtu přijatých dětí.
Mgr. Marcela Antonovičová

Poradci Bílého kruhu bezpečí mohou nyní přijet až za vámi
Již 25 let pomáhá brněnská pobočka Bílého kruhu bezpečí obětem trestných činů,
pozůstalým i svědkům trestných činů. A od loňského rokudokonce není vázaná na
prostory brněnské poradny. Díky tomu, že pro svou činnosti získala vozidlo, mohou
poradci z Brna vyjet za klienty i mimo své domovské město.
Drtivá většina obětí kriminality, která se obrací pro pomoc na brněnskou poradnu Bílého kruhu bezpečí žije v Brně či okolí. Je však samozřejmé, že oběťmi se stávají i lidé
mimo tuto oblast. A pokud nebydlí v dojezdové vzdálenosti od Brna nebo je pro ně
zkrátka nemožné na pobočku přijít, zůstávali až do nynějškaodkázáni pouze na naši
bezplatnou non-stop linku pro oběti na čísle 116 006. Změnu v této situaci přináší
právě mobilní poradna. Díky ní se nyní právní a psychologická pomoc může dostat do
kteréhokoli kouta Jihomoravského kraje.
Obrátit se na Bílý kruh bezpečí mohou například oběti ublížení na zdraví, týrání, vydírání, znásilnění, porušování domovní svobody, loupeže, podvodu, krádeže a mnohých
dalších trestných činů. Poradci jim nabídnou především konzultaci, při které vyslechnou konkrétní příběh aposkytnou právní informace a psychickou podporu. Poradci
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pracují bezplatně a konzultace jsoudiskrétní. Setkat se s právníkem a psychologem
může klient prakticky na jakémkoli místě, a to i v mobilní poradně samotné. Je vybavena tak, aby konzultaci bylo možné vést přímo uvnitř. Klient tedy nemusí uvádět svou
adresu pro to, aby si poradce k sobě zavolal.
Přístup ke službám Bílého kruhu bezpečí je velice jednoduchý. Stačí jedno zavolání
na kontaktní telefonní číslo 732 842 664. Pracovnice bílého kruhu pak s volajícím domluví vše potřebné a dohodne konkrétní podobu a možnosti konzultace. Díky mobilní
poradně již není domluva vázaná pouze nakonzultační hodiny brněnské pobočky, tzn.
čas konzultace je domluven dle možností klienta. Přijít však stále může klient i osobně, a to každé úterý či čtvrtek. I v takovém případě je však lepší se objednat na uvedeném mobilním telefonním čísle.
V případě potřeby pomoci neváhejte Bílý kruh bezpečí kontaktovat.
www.bkb.cz | e-mail: bkb.brno@bkb.cz

Mistryně Moravy a Slezska z Lipůvky
V den pololetních prázdnin, v pátek 4. 2. 2022, Kačka Rybová reprezentovala Atletický
klub Ludvíka Daňka z Blanska na Mistrovství Moravy a Slezska v Ostravě. V kategorii
mladších žákyň se probojovala do finále běhu na 60 m, kde obsadila s časem 8,32 s první
místo, a stala se tak Mistryní Moravy a Slezska ve své kategorii. Navíc v závodu na 150 m
přidala krásné třetí místo v osobním rekordu 20,67 s, a odvezla si tak dvě medaile.
Za obec Kačce gratulujeme a přejeme zdraví a chuť do dalších závodů.
Ing. Pavel Simon, místostarosta
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Lehčí start do života
Spolek Lípa 2015 v pátek 25. 2. 2022
předal slečně Kateřině Čonkové, dívce
která již opustila dětský domov na Vranově a sama se snaží přejít ze života
v dětském domově do normálního života
notebook, který by jí měl pomoci ve výuce
anglického jazyka. Kateřina úspěšně složila státnice z Anglického jazyka a chtěla
by se výukou cizích jazyků jednou plnohodnotně živit, nejen si jí přivydělávat.
„Pro mládež, která je již moc stará na
to, aby mohla žít v dětském domově je
každá forma pomoci, které se jí dostane
v přechodu do běžného života cenná“ říká
vychovatelka Kristýna Vaňková, která nás
s kolegy o dar požádala.
Chceme poděkovat všem členům spolku,
našim přátelům, kteří nám pomáhají s organizací našich akcí i našim sponzorům,
že nám svou prací, podporou a finančními
dary umožnili předat tento dar.
za Spolek Lípa 2015
Liba Janků, Jiří Kovář, Pavel Simon
a Jan Svánovský
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Zápis č. 40/2022
ze 40. zasedání Zastupitelstva obce Lipůvka ze dne 15. 2. 2022
Místo jednání:
sál Obecního úřadu v Lipůvce
Začátek jednání: 18.00 hodin
Konec jednání:
20.00 hodin
Přítomni:	Ing. Ivo Pospíšil, Jiří Hloušek, Radovan Hodaň, Mgr. Libor Hoppe
– příchod 18.07 h, Libuše Janků, Vlastimil Sehnal, Ing. Pavel
Simon Ph.D., Robert Tesař, PharmDr. Dagmar Vintrlíková –
příchod 18.09 h
Omluveni:	Jan Svánovský, Rostislav Kořínek,
Veřejnost:

Štěpán Podhrázský, Jan Fikes, Lumír Fikes

Program jednání
1. Ustanovení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Informace starosty obce
4.	KTS Ekologie s.r.o. - Dodatek č.2 ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování
odpadu v obci Lipůvka a příloha č.2
5.	Forest Project, a.s. – smlouva o dílo – provedení pěstebních činností včetně
dodání materiálu
6.	Racek – projekční kancelář – nabídka, projektová dokumentace – chodník podél
silnice na Blansko
7.	Žádost o vyjádření k PD – rekonstrukce RD Lipůvka č.p. 116
8.	Žádost o vyjádření k územnímu souhlasu a návrh smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene s EG.D. a.s. – Lipůvka – úprava DS, 2RD PS Lipůvka
9. Žádost o vyjádření k přístavbě – Lipůvka č.p. 448
10. Kontrola faktur
11. diskuze
Na návrh starosty byl program doplněn:
12.	Svazek VaK, dodatek č. 1 ke smlouvě o účasti obce Lipůvka na financování díla
„Lipůvka, ul.Školní, rekonstrukce kanalizace a vodovodu“
13. Nabídka f.Alestra s.r.o. – dětské hřiště bytovky, revize dětských hřišť
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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 Jiřího Hlouška a Radovana Hodaně.
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
– stezka
	
pro pěší a cyklisty směr Nuzířov – probíhá společné řízení veřejnou
vyhláškou, výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací, zahájení prací, podání
žádosti v roce 2022 během výstavby (před dokončením stavby)
– Tělocvičná
	
jednota sokol Lipůvka – odměny pro cvičitelky veřejných cvičení.
Zastupitelstvo schválilo dohody o provedení práce pro paní Lenku Hrůzovou, paní
Janu Žákovou a paní Martu Muchovou
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
– Dopravní
	
řešení v obci – dopis JMK hejtmanovi a na ministerstvo dopravy
–K
 ontejnery, popelnice na inkontinenční materiál budou rozmístěny po obci
kontejnery 1100 l
– JMK
	
– bylo podáno ohlášení o poskytnutí dotace na podporu adaptace lesních
ekosystémů na klimatickou změnu a příspěvek na hospodaření v lesích
– JmK
	
– žádost o dotace pro JSDH na pořízení věcných prostředků- požární ochrany
– Přístavba
	
ZŠ – projektová dokumentace ke stavebnímu povolení, vyjádření
dotčených orgánů, organizací a správců IS, rozpočet bude zpracován do cca.
6 týdnů, taktéž bude podána žádost o společné povolení
–M
 Š – uvolnění bytu paní Krátkou, bude jednáno s projektantem ohledně zpracování
studie
–p
 arkovací stání u bytovky č.p.325
18:07 příchod Mgr. Hoppe Libor
18:09 příchod PharmDr. Dagmar Vintrlíková
– ž ádost ASK o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce
Usnesení č. 1/40/2022 Zastupitelstvo obce schválilo dotaci na provozní výdaje
sportovního areálu ASK Lipůvka ve výši 220000,-Kč a schválilo veřejnoprávní
smlouvu č.1/2022 o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lipůvka.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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– ž ádost Mateřského a Rodinného centra KuřiMatTa o poskytnutí finanční daru
z rozpočtu obce
Usnesení č. 2/40/2022 Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek ve výši 3.000,- Kč
Spolku KuříMaTa z.s. a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad4) KTS Ekologie s.r.o. – dodatek č. 2 ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování
odpadu v obci Lipůvka č. 28/21 ze dne 9. 12. 2021 a příloha č. 2
Usnesení č. 3/40/2022 Zastupitelstvo obce schválilo dodatek č.2 ke smlouvě o sběru,
přepravě a odstraňování odpadu v obci Lipůvka č. 28/21 ze dne 9. 12. 2021 a přílohu
č. 2 s KTS Ekologie s.r.o.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Ad5) Forest Project, a.s. smlouva o dílo
Usnesení č. 4/40/2022 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o dílo 5003 o provedení
pěstebních činností včetně dodání materiálu.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad6) Racek projekční kancelář – projektová dokumentace – Chodník podél silnice
na Blansko
Zastupitelstvo obce schválilo nabídku firmy RACEK – projekční kancelář jako
nejvýhodnější
Usnesení č. 5/40/2022 Zastupitelstvo obce pověřilo starostu obce objednáním
projektové dokumentace na akci Chodník podél silnice na Blansko u f. Racek –
projekční kancelář dle předložené nabídky.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad7) žádost o vyjádření k projektu – Rekonstrukce RD Lipůvka 116
Zastupitelstvo obce nemá námitek k předloženému projektu. Ve vyjádření obce
bude podmínka, že chodník bude stále průchozí
Ad8) žádost o vyjádření k územnímu souhlasu a návrh smlouvy a smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene
Zastupitelstvo obce nemá námitek k předloženému projektu Lipůvka – Úprava DS,
2RD PS Lipůvka.
Usnesení č. 6/40/2022 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene na p.č. 298/1 s EG.D, a.s.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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Ad9) žádost o vyjádření k přístavbě - Lipůvka č.p. 448
Zastupitelstvo obce nemá námitek. Přístavba se týká pouze pozemku stavebníka.
Ad10) kontrola faktur
Paní Libuše Janků seznámila zastupitelstvo obce s proplacenými fakturami č. 442469 a 1-31.
Ad12) dodatek č. 1 ke smlouvě o účasti obce Lipůvka na spolufinancování díla
Usnesení č. 7/40/2022 Zastupitelstvo obce schválilo dodatek č. 2 ke smlouvě
o účasti obce Lipůvka na spolufinancování díla „Lipůvka- ul. Školní, rekonstrukce
kanalizace a vodovodu“ – projektové a inženýrské služby se Svazkem VaK měst a
obcí Boskovice.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Ad13) nabídka f.Alestra s.r.o. – dětské hřiště Bytovky, revize dětských hřišť
Usnesení č. 8/40/2022 Zastupitelstvo obce pověřilo starostu obce objednáním
revize dětských hřišť a objednáním obnovy dětského hřiště u bytovek.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad11) Diskuze
– chodníky – p. Podhrázský – průchodnost, průjezdnost, parkování aut na chodnících
a na zelených plochách, parkování automobilů na chodníku u obecního úřadu –
zpracování studie (především chodníky), zvážit možné reálné opatření a nápravu
stavu
– zametací vůz – objednat jarní úklid po obci
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