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OBEC LIPŮVKA

LIPŮVKA

Rozkvetlý máj a válečné dunění
Milí spoluobčané,

krajského úřadu, charity a dalších neziskovek, díky velkému nasazení kolegů
z městského úřadu v Blansku a nespočetně hodin odsloužených v krajském
koordinačním centru. Díky jejich enormnímu nasazení jsme v našem kraji přivítali mnoho nešťastných a vystrašených
lidí a dali jim, věřím, dostatečně důstojné zázemí a hlavně pocit bezpečí. Jestli
v tomhle směru mohl stát dělat víc nebo
dělat to jinak, to posoudíme asi s odstupem času, ale tady na komunální úrovni
jsme opravdu udělali maximum.

jaro se nám pomalu blíží do své poslední fáze. Atmosféra letošních jarních
dnů byla jedinečná, že ani sebelepší
slova ji dokonale nezprostředkují. Fráze
o jaru, které vrací přírodě i člověku chuť
do života, si tentokrát klidně odpustíme,
i když jsou v jádru výstižné a pravdivé.
Většina lidí má jaro opravdu ráda. Vždyť
cesta takhle rozkvetlou přírodou jistě
má blahodárný vliv na naši náladu, a tím
pak i na naše další chování.
Jenže když se tak člověk prochází tou
pohodovou rozkvetlou krajinou a obcí
na jaře roku 2022, potkává velmi často
cizince, kteří tu ale nejsou v roli turistů.
V Lipůvce našlo dočasný domov (díky
obětavým lidem) několik desítek ukrajinských uprchlíků, většinou žen s dětmi,
školáků, studentů a seniorů. Po hektických březnových a dubnových týdnech
se v květnu situace pomalu stabilizovala. Zvládlo se to díky dobré koordinaci

Teď jsme v o něco poklidnější fázi
přijetí obětí ruské agrese. Desítky dětí
z Ukrajiny už chodí s českými kamarády
do školy nebo školky.
Dunění výbuchů bomb a raket je tedy
z východu pořád slyšet, já ale věřím, že
našim hostům snad přeci jen víc utkví
v srdcích naše pohostinnost a noví přátelé.
Ing. Ivo Pospíšil, starosta obce

Prezident republiky vyhlásil termín voleb na 23.–24. září 2022
Prezident republiky Miloš Zeman vyhlásil podle § 3 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb.
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, volby do zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech, a stanovil dny
jejich konání na pátek 23. září a sobotu 23. září 2022. Spolu s komunálními volbami
proběhnou volby do Senátu Parlamentu České republiky, které se uskuteční i v našem volebním obvodu č. 49.
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Co nás čeká
11. 6. 2022	Cimbál pod hvězdami se skupinou Grajcar z Dolních Bojanovic,
pozvánka dále ve zpravodaji.
11. 6. 2022	Závody v orientačním běhu proběhnou v lesích nad Lipůvkou. Zázemí závodníků bude na hřišti za školou a individuální starty začnou od 10.30 u hájovny na Chocholuši.
5. 7. 2022

Cyrilometodějská pouť ke Klimentu

8. 10. 2022	Polívkobranní – Spolek Lípa 2015 s podporou obce chystá další
ročník soutěže amatérských tříčlenných týmu ve vaření polévek.
V příštím zpravodaji vás seznámíme s třemi povinnými ingrediencemi, které polévky musí obsahovat, aby splnili podmínky Polívkobraní. Pokud se chcete zúčastnit příjemného odpoledne s hudbou u nás v parku u kostela, a zároveň nabídnout svůj kulinářský
um v soutěži o putovní pohár, dejte nám prosím vědět na email:
info@pavel-simon.cz ať víme, kolik cen potřebujeme. Děkujeme.

Co se v obci událo
• Pasování předškoláků proběhlo ve školce 16. 5. 2022
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Pasování předškoláků
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Pasování na čtenáře
Pasování předškoláků

• P
 les rodičů a žáků IX. třídy –
odložený z důvodu covidových
opatření z února a dále kvůli
přípravám žáků na přijímací
zkoušky na střední školy, se v
květnu uskutečnila v pátek 27.
5. 2022. Žákům se obě jejich
taneční představení podařila, kapela Kanci paní nadlesní hrála skvěle. Žáci si ještě
jednou vystoupení zopakují ve
středu 8. 6. 2022, kdy jej zatančí našim seniorům na jejich
posledním předprázdninovém
setkání v sálu OÚ.
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Ples rodičů a žáků IX. třídy
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• Řemesla a povolání – v sobotu 28. 5. 2022 naši hasiči
a jejich spolupracovníci od
rána chystali stanoviště jednotlivých profesí, aby odpoledne přivítali cca 90 dětí na
letošním dni řemesel a povolání. Děti si opět mohly
vyzkoušet jaké je to asi být
např. zedníkem, horníkem,
pokrývačem, tesařem, pekařkou, cukrářkou, lékařem, chemikem, elektrikářem, hasičem… Děkujeme
organizátorům za píli a čas,
který přípravě i samotné
akci věnovali.
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Den řemesel a povolání
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• Farní den Lipůvské farnosti proběhl
v nedělím odpoledni 29. 5. 2022. Záměr organizátorů se myslím velmi
zdařil. Tím bylo setkání všech generací, farníků i ostatních občanů při
kulturním programu, o který se dokáží postarat sami. Taneční a divadelní
představení dětí a žáků ZŠ Lipůvka
střídala pěvecká vystoupení lipůvské
scholy a spolku Lípa 2015. Odpoledne zahájil pan farář Kotek. Role moderátora se zhostil pan Dušan Drápal,
který provedl všechny celým odpolednem a přivítal vzácné hosty jak z církevních řad, tak i z okolích samospráv
a senátu.
místostarosta Ing. Pavel Simon Ph.D.
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Farní den
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Zprávy z naší školy
K zápisu, který se konal 11. 4. 2022, přišlo 37 dětí, z toho tři požádaly prostřednictvím svých zákonných zástupců o odklad, dvě děti se později odhlásily a u jednoho
dítěte bylo přerušeno správní řízení. Znamená to, že do 1. ročníku nastoupí v příštím školním roce 31 dětí.
V úterý 26. 4. se uskutečnilo okrskové kolo fotbalové soutěže McDonald‘s Cup.
Naši žáci zde podali velice pěkné výkony. Ve skupinové fázi nenašli přemožitele
a postupně vyřadili týmy ze ZŠ Lipovec, ZŠ TGM Blansko a ZŠ Jedovnice. Jedinou
porážku našim žákům vystavila až ve finále ZŠ Dvorská. Naši žáci se tak umístili na
krásném druhém místě a vybojovali postup do okresního finále.
Tým žáků z IX. třídy ve složení Richard Nikel, Matyáš Hruška, Karolína Korniová a Dominik Příborský pod vedením učitelky dějepisu Marcely Antonovičové,
dosáhl mimořádného úspěchu, neboť po pětiměsíční práci v projektu Příběhy
našich sousedů dosáhl na vítězství se svojí prezentací pamětnického příběhu
paní Ludmily Plhoňové z Lažan. Prezentace práce a slavnostní vyhlášení vítěze
se konalo 27. 4. v Kuřimi za účasti dalších čtyř týmů a zástupců Post Bella (nejrozsáhlejší veřejně přístupná pamětnická databáze v Evropě) a starostů obcí,
které projekt spolufinancovaly, tedy včetně pana starosty Lipůvky Iva Pospíšila.
Odkaz na video naleznete na školním webu v článku „Úspěch v projektu Příběhy
našich sousedů“.
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V pátek 29. 4. se uskutečnilo okresní finále prestižní florbalové soutěže, kterého
se účastnilo 16 škol. Náš tým ve složení Jan Kubát, Lukáš Tesař, Marian Košťál, Ondřej Buchta, Jakub Beran a Lukáš Skoupý si vedl opravdu skvěle. Skupinovou fází
prošli naši žáci bez ztráty bodu a hladce postoupili do vyřazovacích bojů. Bez jediné
porážky došel náš tým až do finálového utkání. Ve finále nakonec naši žáci prohráli
5:6, když poslední gól do naší sítě padl 4 vteřiny před koncem. I tak si naši žáci
odvezli druhé místo a Jan Kubát byl dokonce vyhlášen za nejlepšího hráče celého
turnaje. Chlapci postoupili od krajského finále, které proběhne 7. 6. v Rousínově.
Ve středu 11. 5. se v Blansku konala tradiční atletická soutěž Pohár rozhlasu. Za
naši školu se zúčastnilo družstvo ve složení: Kateřina Rybová, Žaneta Hrušková,
Klára Podrazilová, Terezie Stejskalová, Lucie Švábenská, Magda Horáčková a Adéla
Hronová. Soutěžilo 31 atletických klubů a škol v několika disciplínách. V této veliké
konkurenci se našim děvčatům povedlo vybojovat krásné 8. místo. Kateřina Rybová
si dokonce odnesla dva diplomy za první místo v běhu na 60 m a v běhu na 600 m.
V okresním kole výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí obsadili 3. místa za
I. stupeň Šimon David a za II. stupeň Tereza Zorníková.
Mgr. Marcela Antonovičová

Psi a jejich volný pohyb v přírodě
Toto je dlouhá léta se opakující předmět sporů mezi chovateli psů a koček a myslivci, kteří mají ze zákona uloženou povinnost chránit zvěř a přírodu před negativními
vlivy prostředí.
Zákon č. 449/2001 ze dne 27. 11. 2001 část 3 – ochrana myslivosti, § 8, odst.1,2:
Odst.1: ochranou myslivosti se rozumí ochrana zvěře, před nepříznivými vlivy prostředí, nakažlivými nemocemi, před škodlivými zásahy lidí a před volně pobíhajícími domácími zvířaty, ochrana životních podmínek zvěře, zajištění klidu v honitbě
a ochrana mysliveckých zařízení.
Odst. 2: každý, kdo vstupuje se svou činností do přírody, si musí počínat tak, aby nedocházelo ke zbytečnému ohrožování nebo zraňování zvěře a k poškozování jejich
životních podmínek.
V § 9, odst.1 výše uvedeného zákona se doslova uvádí: je zakázáno plašit zvěř jakýmkoliv způsobem.
Vlastníci psů a koček si musí být vědomi ustanovení tohoto zákona, který jim bez
výjimky zakazuje psy a kočky nechat volně pobíhat v honitbě – musí být na vodítku.
Honitbou se v tomto případě rozumí i nehonební pozemky uvnitř, např. silnice. Možnost, aby se pes vzdálil z vlivu svého vedoucího jen přechodně, je dána jen u psů
loveckých, slepeckých, zdravotnických, vojenských a služebních.
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Názor, že se psy volně pobíhajícími lze chodit po veřejných cestách v honitbě (též
za účelem jejich pohybu, venčení a výcviku) je v rozporu s § 10, odst. 1 uváděného
zákona: „je zakázáno vlastníkům domácích zvířat, včetně zvířat ze zájmových a farmových chovů zvěře, je nechat volně pobíhat v honitbě mimo vliv svého majitele nebo
vedoucího“. Zákaz zde uvedený se vztahuje i na účelové komunikace, které jsou honebními pozemky. Zákaz volného pobíhání psů na silnicích procházejících honitbou
je uveden v předpisech o silničním provozu. Nelze tedy opak volného pobíhání psů
vyjádřit jinak, než že pes musí být veden na vodítku. Zatímco při venčení psů jde stačit
s vodítkem, nevystačí se s ním při výcviku. Výcvik všech druhů psů (včetně loveckých)
je možno provádět v honitbě jen s předchozím souhlasem uživatele honitby a za podmínek jím stanovených, tj. denní doba, místo s řídkým výskytem zvěře, periodicita
atd. Není-li toto povolení vydáno je jiný výcvik považován za volné pobíhání.
Omezování pohybu psů v honitbě (a jejich vlastníků s nimi) nemá nic společného se
základními právy pohybu a osobní svobody uvedenými v Listině základních práv a
svobod. Podle ní mohou být meze těchto práv a svobod upraveny zákonem a z této
úpravy není vyloučen zákon o myslivosti.
Porušování uvedeného zákona je tedy naplněním skutkové podstaty správního deliktu a může být za něj uložena pokuta ve správním řízení projednávaném orgánem
státní správy, v našem případě odborem životního prostředí v Blansku, nebo přímo
uložena mysliveckou stráží, pokud ona sama posoudí čin jako přestupek.
Myslivecká stráž – zákonem o myslivosti je orgánem Státní správy ustanovena
na každou honitbu po složení zkoušek ze zákonů a složení slibu. Při výkonu své
funkce požívá ochrany veřejného činitele a je oprávněna ke zjišťování totožnosti
osob, v případě potřeby si vyžádat součinnost policie. Rovněž je spolu s mysliveckým hospodářem oprávněna v honitbě usmrcovat psy a kočky, kteří se vzdálí
na vzdálenost větší než 200 m od posledního trvale obydleného stavení a zvěř
pronásledují a štvou. Myslivecká stráž je oprávněna vybírat blokové pokuty v přestupkovém řízení.
Závěrem bych chtěl požádat všechny majitele psů o porozumění a ohleduplnost
k přírodě a zvěři. Před námi je červen – doba kladení a odchovávání mláďat a v této
době je nutno se v přírodě chovat tak, aby nám přírodní bohatství, mezi které patří
i zvěř, vydrželo co nejdéle.
Ing. Ivo Pospíšil, starosta obce

Výsledky přijímacích řízení žáků ZŠ
V letošním roce ukončilo základní vzdělání 27 žáků IX. třídy – 5 jde na gymnázium
(2 Blansko, 3 Brno), 20 žáků odchází na střední školy (Brno, Boskovice, Blansko),
pouze 2 žákyně jdou na učební 3letý obor (Brno).
Z páté třídy odchází 3 žáci na gymnázium do Blanska a 3 žáci do Brna.
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Černé skládky biologicky rozložitelného odpadu
Nejenom v posledních letech, měsících a dnech jsme zaznamenali, že se někteří
občané zbavují bioodpadu tak, že ho odkládají na různá místa v obci. Chceme Vás
tímto upozornit, že toto není povolený způsob likvidace bioodpadu. Zakládají se
tak černé skládky, které se vyskytují zpravidla u čtvrtí rodinných domů a obsahují
především posekanou trávu, listí, ořezané větve, zeminu apod. Pokud občan neoprávněně založí skládku odpadu nebo odkládá odpad mimo vyhrazená místa může
mu úřad udělit pokutu až do výše 50 000 Kč.
Lidé odkládají bioodpad často na sousední pozemky v dobré víře, že je rozložitelný a ničemu neublíží, ba naopak ještě přírodě prospěje. I sousední pozemky však
mají vlastníka, a tímto jednáním dochází k znečišťování cizích pozemků, zejména
ve vlastnictví obce a státu a často jde i o lesní pozemky. Následné odstranění skládky stojí nemalé finanční prostředky. Postupným navážením bioodpadu vznikají nevzhledné hromady a dochází zde ke špatnému kompostovacímu procesu. Zvláště
u skládek složených převážně z posekané trávy dochází k procesu zahnívání a následný zápach. V neposlední řadě skládka narušuje vzhled obce, a proto nebuďme
lhostejní k místu kde žijeme a k životnímu prostředí.
Obec Lipůvka nabízí pro své občany bezplatné odložení bioodpadu na sběrném
dvoře, provozní doba středa a pátek od 12.00 do 17.00 hodin a sobota od 8.00
do 12.00 hodin. Dále je možné využít pravidelný svoz bioodpadu, který je zajištěn
v rámci svozových dní firmou KTS Ekologie, s.r.o..
Vzhledem k zavedenému systému nemají občané města žádný důvod tvořit černé
skládky. Obec bude tyto známá místa monitorovat a následně přistižené občany
pokutovat!!

Výročí konce II. světové války
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Komunikace I/43 v území JMK
Plánované soubory staveb na období 2022–2027
Dne 4. 5. 2022 se uskutečnilo na ŘSD ČR, závod Brno jednání ve věci koordinace
staveb na silnici I/43 v území JMK. Předmětem jednání byla prezentace návrhů
koordinace staveb na silnici I/43 dotčeným obcím a správcům komunikací na objízdných trasách pro stavby v letech 2022–2027.
Zástupce ŘSD ČR vysvětlil význam chystaných staveb na sil. I/43 v návaznosti na
nutnost zkapacitnění komunikace I/43 a zabezpečení provozu. Představení koncepce koordinační studie a zdůvodnění koordinace staveb na I/43
Soubor staveb v oblasti „střed“
– V rámci provozních oprav byly potvrzeny následující stavby:
• I/43 – Sebranice – Sanační opatření – bude koordinováno se stavbou I/19
Sebranice Průtah
• I/43 Závist / Černá Hora – Sanační opatření
• I/43 Lažany Výměna povrchu
• I/43 Závist – Sanační opatření
• I/43 OK Černá Hora
• I/43 Voděrady – sanační opatření
• I/43 Zboněk – Letovice – výměna povrchu
– Stavba „I/43 Bořitov – Svitávka – OK Sebranice“ bude realizována za pomocí provizorní komunikace. Při napojení nové komunikace na stávající těleso se očekává
řízení provozu po dobu cca 1 týdne.
– Stavby „I/43 Lom Černá Hora, přeložka“ a „I/43 Závist – Stoupací pruh“ budou
koordinovány a realizovány společně. V rámci obou staveb nedojde v prvním roce
výstavby k omezení na I/43. V druhém roce výstavby budou vyžívány jednosměrné objízdné trasy pro osobní automobily:
• Směr Brno – Letovice: Lipůvka – II/379 – Šebrov – II/374 - Blansko – II/377
– Rájec – Jestřebí – Bořitov
• Směr Letovice – Brno: Černá Hora – II/377 – Žernovník – III/37715 –
Malá Lhota – I/43
Nákladní doprava bude ponechána na I/43 a bude řízena kyvadlově. Doba omezení
na I/43 je odhadována na cca 10 měsíců. V rámci objízdných tras budou provedena bezpečnostní opatření, jako je snížení rychlosti v obcích a zbudování provizorních přechodů pro chodce. V obeci Malá Lhota bude provedena opravu povrchu.
– Stavba „I/43 Perná – Krhov, bodová závada“ – výstavba z velké části prováděna
mimo stávající těleso I/43. Napojení na původní I/43 proběhne za kyvadlového
řízení dopravy.
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–S
 tavba „I/43 Krhov – Voděrady“ – jednosměrné vedení dopravy po I/43 ve směru
Svitavy – Brno. Ve směru Brno – Svitavy bude doprava svedena na objízdnou trasu
přes obce Krhov a Skalice nad Svitavou.
Soubor staveb v oblasti „jih“
–S
 tavby „I/43 Podlesí obchvat“ a „MUK Kuřim Východ“ budou realizovány v souběhu a jednou zhotovitelskou firmou. Pro realizaci přeložky potoka a sítí u stavby
Podlesí obchvat bude zbudována provizorní komunikace. Pro umožnění jejího
přecházení bude po dohodě využit poptávkový semafor, který by měl nejmenší
dopady na plynulost provozu.
– Stavba „MUK Lipůvka“ bude realizována mimo stávající I/43. V poslední etapě
bude doprava svedena na objízdnou trasu – Sil. II/379 – novou okružní křižovatku – nově zbudovanou větev MUK Lipůvka – zpět na I/43. Uzavírka I/43
je nutná při napojení MUK Lipůvka na stávající těleso I/43 kvůli rozdílným
niveletám silnice.
–S
 tavba „Lažany – odbočovací pruh“ je momentálně navržena k realizaci v roce
2027. Ze strany obce byl projeven zájem o dřívější realizaci a budou zahájeny
legislativní úkony pro získání stavebního povolení.
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Zápis č. 44/2022
ze 44. zasedání Zastupitelstva obce Lipůvka ze dne 26. 4. 2022
Místo jednání:
sál Obecního úřadu v Lipůvce
Začátek jednání: 18.00 hodin
Konec jednání:
19.55 hodin
Přítomni:	Ing. Ivo Pospíšil, Jiří Hloušek, Radovan Hodaň, Libuše Janků,
Rostislav Kořínek, Vlastimil Sehnal, Ing. Pavel Simon Ph.D. Jan
Svánovský, Robert Tesař, PharmDr. Dagmar Vintrlíková,
Omluveni:

Mgr. Libor Hoppe

Veřejnost:

Zita a Rostislav Kořínkovi, Ing. Bohumil Oplatek, Ing. Zdeněk Vetr

Program jednání
1. Ustanovení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Informace starosty obce
4.	ZŠ Lipůvka – žádost o poskytnutí finančních prostředků a převedení fin.
prostředků z rezervního fondu na zakoupení konvektomatu
5.	EG.D – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – Lipůvka –
přeložka NN, objekt č.p. 53
6.	GREEN Logistics CZ s.r.o. smlouva o výpůjčce části SSO za účelem zřízení místa
zpětného odběru odpadních pneumatik
7.	KTS EKOLOGIE s.r.o. – dodatek č. 2 ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování
odpadu v obci Lipůvka č. 28/21
8. Nebytové prostory – nabídky na pronájem prostor po květinářství
9. Bomavet, s.r.o. – Žádost o vyjádření k projektu „Objekt služeb Lipůvka“
10.	Vyjádření obce – stavební úpravy, přístavba a nástavba zahradního domku na
p.č. 725/2
11. Cenová nabídka na studii proveditelnosti MŠ
12. Kontrola faktur
13. diskuze
Na návrh starosty byl program doplněn:
14.
15.
16.
17.

Žádost o příjezdovou cestu přes pozemky obce p.č. 544/1 a 545/1 na p.č. 533/1
PROVO spol. s r.o. – rekonstrukce kanalizace a vodovodu – Lipůvka – ul. Školní
VH atelier, spol. s r.o. – Svinošice - obnova vodovodu
Změny ceny palivového dříví
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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 Jan Svánovský, Vlastimil Sehnal
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Předsedající se zeptal, zda má někdo návrh na úpravu nebo doplnění programu
dnešního jednání.
Přítomní souhlasí, aby se dnešní jednání řídilo navrženým programem.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad3) Informace starosty
– Ukončení nájmu na pronájem Blankytu – bude vyvěšen záměr pronájmu prostor
– Svazek VaK – vyhodnocení kalkulace vodného a stočného
–R
 ozšíření pojízdného chodníku p.č. 155/1 k.ú. Lipůvka. Obec uhradí stavební
materiál na rozšíření chodníku, obrubníky a opravu vpustí. Práci a přeložku dlažby
je v povinnosti stavebníka RD na pozemku p.č. 185/1 k.ú. Lipůvka dle dřívějšího
vyjádření obce.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
– Společenství
	
vlastníků bytů Lipůvka 325 – podali žádost o pronájem parkovacích
míst. Zastupitelstvo nemá námitek. Je potřeba v dané lokalitě řešit parkování
i u ostatních bytových domů. Budou osloveni i nájemníci ostatních bytových domů,
aby se parkování u bytových domů řešilo komplexně a shodně
– MŠ Lipůvka, změna rozpočtu provozních nákladů na rok 2022
– ŘSD – poškozená vpust a díra v komunikaci u RD č. popis. 30
– Dimatex CS, spol, s r.o. – souhrn svozu textilu za 1Q2022 – celkem 2,039 tuny
–P
 očet přihlášených osob z Ukrajiny s oficiálním oprávněním k pobytu v naší obci
je k dnešnímu dni 38
–M
 ultifukční hřiště za školou – renovace a vyčištění, bude objednáno u firmy
IZOTRADE s.r.o.
Ad4) ZŠ Lipůvka – žádost o poskytnutí finančních prostředků z rezervního fondu
na zakoupení konvektomatu
Obec podporuje záměr pořízení konvektomatu. Typ ale musí být takový, aby
se dal následně využít i v nové plánované kuchyni. Základní škola navrhovala
konvektomat plynový. Nové konvektomaty v rámci vybavení nové kuchyně budou
elektrické. Bude prověřen stav stávající elektroinstalace, výše hlavního jističe
a navrženo řešení provizorní přípojky. Následně bude dohodnuto a odsouhlaseno
navržené řešení.
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Ad5) EG.D, a.s. – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 1/44/2022 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene na p.č. 378, 72/1 v souvislosti se stavbou „Lipůvka –
přeložka NN, objekt č.p. 53“ mezi Obcí Lipůvka a EG.D a.s.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad6) GREEN Logistics CZ s.r.o. smlouva o výpůjčce části SSO za účelem zřízení
veřejného místa zpětného odběru odpadních pneumatik
Usnesení č. 2/44/2022 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o výpůjčce části SSO
(p.č. 936/10 v k.ú. Lipůvka) za účelem zřízení veřejného místa zpětného odběru
odpadních pneumatik mezi Obcí Lipůvka a GREEN Logistics CZ s.r.o. na dobu
neurčitou bez finančního plnění.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Ad7) KTS EKOLOGIE s.r.o. – dodatek č. 2 ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu v obci Lipůvka č. 28/21
Z důvodu enormního nárustu provozních nákladů (pohonné hmoty, energie, ...)
byl ze strany svozové firmy vznesen požadavek na navýšení sazby o 10 %. Firma
předložila návrh dodatku č. 2 s účinností od 1. 5. 2022.
Usnesení č. 3/44/2022 Zastupitelstvo obce schválilo dodatek č. 2 ke smlouvě
o sběru, přepravě a odstraňování odpadu v obci Lipůvka č. 28/21 mezi Obcí Lipůvka
a KTS EKOLOGIE s.r.o.
Hlasování: 7 pro, 2 proti, 1 se zdržel
Ad8) nebytové prostory – nabídky na pronájem prostor po květinářství
Na základě zveřejněného záměru na pronájem prostor v budově služeb na náměstí,
nikdo ve stanovené lhůtě nepřeložil nabídku. Záměr bude opětovně vyvěšen.
Ad9) Bomavet s.r.o. – žádost o vyjádření k projektu „Objekt služeb – Lipůvka“
Firma Bomavet s.r.o. doručila projekt objektu služeb se žádostí o vyjádření. Na
jednání zastupitelstva přítomní zástupci firmy osvětlili cíle záměru. V navrhovaném
objektu jsou v I. P ubytovací prostory včetně dvou komerčních atelierů a v II. NP
navrženy bytové jednotky. Zastupitelstvo se dohodlo vyzvat žadatele o doplnění
informací a podkladů pro vydání vyjádření.
Ad10) stavební úpravy, přístavba a nástavba zahradního domku
Zastupitelstvo obce nemá námitek ke stavebnímu záměru úpravy, přístavby
a nástavby zahradního domku a ostatních vedlejších staveb na p.č. 725/2 v k.ú.
Lipůvka u čp. 227.
Ad11) cenová nabídka na studii proveditelnosti MŠ
Na základě osobního jednání a výzvy byla projektantem předložena cenová
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nabídka na vypracování studie proveditelnosti přestavby budovy mateřské školy,
se záměrem zvýšení kapacity. Zastupitelstvo vzalo nabídku na vědomí.
Ad12) kontrola faktur
Předsedkyně finanční komise seznámila zastupitelstvo obce s proplacenými
fakturami č. 84–123
Ad14) žádost o příjezdovou cestu přes pozemky obce p.č. 544/1 a 545/1 na p.č.
533/1
Zastupitelstvo obce souhlasí s umístěním přístupové cesty k pozemku 533/1 k.ú.
Lipůvka. Umístění bude v souladu se záměrem vybudování objektu pro seniory
dle zpracované studie proveditelnosti. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce
jednáním s geodety a zadáním geodetického vytýčení komunikace a přípravy
podkladů pro vytvoření nové parcely místní účelové komunikace.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Ad15) PROVO spol. s.r.o. – rekonstrukce kanalizace a vodovodu – Lipůvka – ul.
Školní
Zastupitelstvo obce nemá k předloženému projektu námitek.
Ad16) VH atelier, spol. s r.o. – Svinošice – obnova vodovodu
Vodárenská akciová společnost a.s. resp. Svazek VaK připravuje projekt obnovy
vodovodu týkající se přeložky části přívodního vodovodního řadu směrem na
Svinošice. Jedná se vymístění přivaděče ze soukromých pozemků na veřejné
prostranství. Trasa je navržena v komunikaci na pozemku p.č. 550/1– k.ú. Lipůvka.
Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem a pověřuje starostu obce k jednání s
investorem, ohledně minimalizace zásahu do povrchu komunikace. V případě
nezbytného zásahu do povrchu komunikace bude požadováno obnovení povrchu
min. v šířce jízdního pruhu.
Ad17) Změny ceny palivového dříví
Na základě předloženého návrhu OLH a informací ohledně celorepublikové úpravy
ceny dřeva schválilo zastupitelstvo úpravu ceny palivového dřeva s účinností od
1. 5. 2022. Cena za měkké dřevo 800,- + DPH bez, cena za tvrdé dřevo 1 200,- + DPH.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 1 se zdržel

Zpravodaj obce Lipůvka, periodický tisk územního samosprávného celku,
vydavatel: Obecní úřad Lipůvka, IČ 00280569, adresa redakce: Lipůvka 146, www.lipuvka.eu
Odpovědný: místostarosta obce Ing. Pavel Simon, Ph.D., registrováno: MK CR E 11384
Publikačně připravil a vytiskl: REPROPRESS Brno, tel. 773 800 445
Náklad: 580 ks, Distribuce: zdarma, Vydáno dne: 1. 6. 2022
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17.00
V LIPŮVSKÉM PARKU
hraje cimbálová muzika GRAJCAR

Můžete se těšit na prodejní stánky s nabídkou moravských vín,
bohatým občerstvením a nově venkovním grilováním.
Součástí programu je i taneční vystoupení dětí.
hlavní pořadatel:

partner akce:

OBEC
LIPŮVKA

