ZPRAVODAJ
OBEC LIPŮVKA

duben 2022

LIPŮVKA

Vážení spoluobčané,
březnové jarní vydání zpravodaje bych
chtěl zahájit optimisticky. Ne že by aktuální události k tomu dávaly zvláštní důvod,
ale právě proto musíme hledat to hezké
v běžných okamžicích dne, umět se radovat a těšit se.
Optimisticky nahlížím i na realizované
akce – rekonstrukce veřejného osvětlení
v naší obci, která byla zahájena koncem
loňského roku a letos bude pokračovat. Dle
smlouvy o dílo bude v letošním roce dokončeno a Lipůvka bude svítit v novém. V současné době je připravováno a bude zahájeno zadání výběrového řízení na zhotovitele
Stezky pro pěší a cyklisty směr Příhon. Její
stavbu bychom rádi v letošním roce zahájili. Těsně před dokončením je projektová
dokumentace Přístavby a modernizace
naší základní školy. Projektant již má téměř veškerá vyjádření, takže v nejbližší
době bude požádáno o stavební povolení,
resp. společné řízení. Taktéž je na spadnutí zahájení projektu chodníku podél silnice
II/379 směr na Blansko k areálu ASK Lipůvka, kde bychom chtěli řešit i místo pro
přecházení a veřejné osvětlení. Zastupi-

telstvo již schválilo nejvýhodnější nabídku
a projektant již brzy zahájí práce.
Co se týká dopravní situace v naší obci,
tak je připravována projektová dokumentace
MUK Lipůvka. V Souvislostí s tím vzniká možnost vymístit křižovatku (odbočení na Tišnov)
z centra naší obce na křižovatku (bývalý kruháč) a tranzitní dopravu řešit jihozápadním
obchvatem. Zastupitelstvo obce schválilo
objednání studie proveditelnosti. Krajský
úřad jsme požádali o dotaci na finanční pokrytí alespoň 50 % nákladů na studii proveditelnosti. Ve středu 30. 3. 2022 se uskuteční
na krajském úřadě s radním za dopravu Ing.
Jiřím Crhou jednání pod záštitou hejtmana
kraje Mgr. Grolicha, ohledně tohoto obchvatu
a vlastně celé dopravní situace v naší obci.
Jednání se bude taktéž týkat našeho zásadního požadavku na zachování světelné
signalizace na přechodu pro chodce.
Samozřejmě z pohledu obecního dění nás
toho čeká daleko více, ale i o těch dalších
Vás budeme určitě průběžně informovat.
Krásné jaro.
Ing. Ivo Pospíšil, starosta obce

LIPŮVKA POMÁHÁ UKRAJINSKÝM OBČANŮM
I Lipůvka aktivně pomáhá ukrajinským občanům s ohledem na válečný konflikt a migrační vlnu z válečné zóny.
Zastupitelstvo obce projednalo na svém 42. zasedání, že ze svého rozpočtu uvolní finanční částku na zajištění bezprostřední pomoci lidem válkou zmítané Ukrajiny. Obec poslala okamžitou finanční pomoc ve výši 50 tisíc korun na účet Člověk
v tísni, o.p.s.. Dále zastupitelé navrhli na pomoc pro občany Ukrajiny vyčlenit
v další fázi částku ve výši 250 tisíc korun. Plánujeme, že tyto finanční prostředky
budou použity například na přípravu prostor pro ubytování nebo zajištění nouzového ubytování pro uprchlíky, na náklady spojené s pobytem obyvatel Ukrajiny
v Lipůvce, nebo jako rezerva určená pro řešení aktuálních potřeb v souvislosti
s krizovou situací.
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Dle informace ministerstva vnitra je k 29. 3. 2022 počet osob s uděleným pobytovým
oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině v naší obci 28.
Data ukazují počty uprchlíků, kteří jsou nahlášení a získali oficiální oprávnění k pobytu.
To však neznamená, že se tito lidé v našíobcí skutečně zdržují.
Pro možnosti dočasného ubytování zatím připravujeme – upravujeme v současné
době prázdný byt v budově mateřské školy, ale jako další možnosti dočasného nouzového ubytování se jeví i ordinace dětské lékařky případně zatím uvolněné kanceláře
v I.NP obecního úřadu. Vše koordinujeme s krajským úřadem a naším ORP Blansko.
Občané, kteří by měli zájem a možnost materiálově pomoci s vybavením prázdného bytu nebo prostor na úřadě ať prosím kontaktují obecní úřad nebo přímo
starostu obce. Byt potřeba vybavit nábytkem, lůžkovinami a dále technickým vybavením (pračka, lednička,…..).
Taktéž 1. 4. 2022 zahajujeme materiální sbírku trvanlivých potravin a hygienických prostředků.
Občané mohou na podporu Ukrajiny a uprchlíků hledající bezpečí v našich regionech
přispívat i finančně. V případě možností můžete pomoci i s případným ubytováním
uprchlíků ve volných bytech nebo jiných svých ubytovacích zařízení. Podrobnější informace získáte na webových stránkách města Blanska.
Český národ byl vždy hrdý na to, že se v případě nouze snaží pomáhat nejen našim
lidem, ale i lidem z jiných zemí, ať už se jedná o regiony zasažené válečnými konflikty či přírodními pohromami. Věříme, že ani tato situace nebude výjimkou a celá
řada občanů dá svou materiální a finanční pomocí najevo, že jim není aktuální
katastrofická situace na Ukrajině lhostejná.
Všem za tuto solidárnost děkujeme.				
Zastupitelstvo obce Lipůvka

Dětská lékařka v Lipůvce
Vážení občané, jak jste již asi zaznamenali, po dlouhé nemoci dne 1. 3. 2022 zemřela paní MUDr. Danuše Jarošová, dětská lékařka, která měla ordinaci v budově obecního úřadu na Lipůvce. Krajský úřad si převzal zdravotní dokumentaci, která je od
18. 3. 2022 uloženana odboru zdravotnictví krajského úřadu Jihomoravského kraje.
O zdravotnickou dokumentaci si může zažádat nový lékař přímo na krajském úřadu.
Touto nešťastnou situací došlo během letošního roku k ukončením praxe dětské lékařky v Lipůvce. Obsazování volných míst praktických lékařů a praktických dětských
lékařů v ordinacích měst, zejména těch menších, je tématem, které se na úrovni
státu a krajů řeší již delší dobu. Bohužel bez praktického výsledku. Jednáme ve spolupráci s krajem s VZP, která vypíše nové výběrové řízení na obsazení našeho zdravotního obvodu. Ale při zvyšujícím se nedostatku těchto lékařů i v dalších městech,
je však zásadní věcí fakt, že rozhodnutí o tom, zda bude vést praxi v naší obci, musí
učinit lékař sám, na základě svého rozhodnutí. Takže můžeme pouze doufat.
Ing. Ivo Pospíšil, starosta obce.
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Co nás čeká
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 pozvánka dále ve zpravodaji

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.
Velikonoční bohoslužby na Lipůvce:
Zelený čtvrtek 14. 4. v 18.30, Velký pátek 15. 4. v 18.30, Velikonoční vigilie 16. 4. ve
20.00 a Velikonoční neděle 17. 4. v 10.00.

Neukrajuj Ukrajinu!
Dne 1. 3. 2022 zorganizovala kapela Limitkap za podpory OÚ Lipůvka charitativní
akci, jejímž cílem bylo vybrat finanční prostředky na pomoc lidem zasažených válkou na Ukrajině a vyslovit jednoznačný nesouhlas s invazí vojsk Ruské federace na
území nezávislé Ukrajiny.
Behěm této spontánní akce kapela Limitkap zahrála písničky s protiválečnou tématikou a s reminiscencí k roku 1968 (invaze vojsk Varšavské smlouvy do ČSSR).
Speciální host, ukrajinská studentka žijící v Brně Emma Hayduk zazpívala velmi
emotivně ukrajinské písně a hymnu. Akce byla zakončena živým přenosem benefičního koncertu České televize z Václavského náměstí v Praze.
Výtěžek akce:
• Kasička na vstupu a prodej samolepek Neukrajuj Ukrajinu: 59 458,- Kč
• Výdělek z občerstvení: 14 300,- Kč
• Celkem: 73 758,- Kč
Výtěžek zaslán:
• Nadace Člověk v tísni – SOS Ukrajině: 36 879,- Kč
• Velvyslanectví Ukrajiny v Praze – na okamžitou pomoc pro obranu Ukrajiny:
36 879,- Kč
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Kapela Limitkap děkuje: OÚ Lipůvka
a starostovi obce za součinnost při organizaci, Rosťovi Kořínkovi – Hospůdka
u Zity za zajištění občerstvení a darování veškerého zisku na podporu
Ukrajiny, firmě Reakce s.r.o. Kuřim za
bezplatnou výrobu samolepek Neukrajuj Ukrajinu a všem dobrovolníkům
– zajištění občerstvení: Kořínkovi, Filkovi, Vyskočilovi, Tesařovi, organizace
vstupu na akci a výroba ukrajinských
trikolor: Nella, Zuzka, Aleš.
VELKÉ DÍKY Vám všem kdo jste přišli,
finančně nebo morálně podpořili naši
sounáležitost s ukrajinským národem
v této přetěžké době.
Sláva Ukrajině!
Kapela Limitkap
(Aleš Sáňka, Jan Pospíšil,
Aleš Kuchař, Lukáš Zorník)
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Zprávy ze školy
Po delší pauze si děti ze Školní družiny ZŠ Lipůvka mohly užít oblíbený karneval.
A protože nám do ŠD chodí již 108 dětí, zaplnily a roztančily celou tělocvičnu. O zábavný program se postaralo Pohádkové divadlo Sandry Riedlové.
M. Skovajsová

Dne 23. 3. se žáci VII. třídy ZŠ Lipůvka vydali pomáhat se sadbou nových stromků
do Lesních školek Pod Babím lomem. Práce jim šla pěkně od ruky a za odměnu se
od pana lesníka dozvěděli zajímavé informace o chodu lesních školek. Na zpáteční
cestě si žáci prošli naučnou stezku s nově vysázenou poznávací alejí.
M. Skovajsová
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Tisková zpráva: Post Bellum, Příběhy našich sousedů, školní rok 2021/2022

Vzpomínky paní Ludmily Plhoňové z Lažan ožívají díky reportáži žáků
ze ZŠ Lipůvka
Ve středu 27. dubna od 17 hodin se ve Společenském a kulturním centru v Kuřimi
uskuteční slavnostní prezentace projektu Příběhy našich sousedů, kde žákovský
tým ze ZŠ Lipůvka, spolu s týmy z Drásova, Kuřimi a Lomnice představí vzpomínky pamětníků, jejichž životy ovlivnily dějinné události 20. století, regionální
i nadregionální.
Díky finanční podpoře obce Lipůvka se v letošním školním roce poprvé do projektu
Příběhy našich sousedů zapojila i místní základní škola. Pod vedením paní ředitelky
Antonovičové zaznamenali čtyři žáci 9. ročníku příběh paní Ludmily Plhoňové z Lažan.
Její příběh pak přeměnili na výslednou videoreportáž, na niž se můžete přijít podívat
na již zmíněnou slavnostní prezentaci v Kuřimi, nebo se s ní po prezentaci můžete
seznámit na webu projektu www.pribehynasichsousedu.cz.
V rámci slavnostního podvečera odborná porota posoudí všechny žákovské reportáže
i jejich prezentace před publikem a vybere vítězný tým. Prezentace, která bude probíhat ve Společenském a kulturním centru Kuřim na adrese nám. Osvobození 902/1, je
přístupná veřejnosti.
O PROJEKTU:
V roce 2021 se do projektu Příběhy našich sousedů po celé ČR zapojilo 537 českých
škol s více jak 3000 žáky a studenty, kteří pod vedením 604 učitelů zdokumentovali v 737 žákovských dokumentaristických týmech téměř 750 pamětnických příběhů.
Cílem přitom nebylo zapojit jen elitní školy a nejnadanější žáky, ale zpřístupnit touto
formou moderní dějiny co nejširšímu okruhu žáků a studentů. Žákovské dokumenty
jsou dostupné na webu www.pribehynasichsousedu.cz.
PR a média:
Bc. Michaela Szkála, michaela.szkala@postbellum.cz, (+420) 603 841 422
Regionální koordinátorka:
Martina Fabian Sanders, martina.fabian.sanders@postbellum.cz,
(+420) 721 755 671
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Žáci ZŠ v projektu POST BELLUM

Vážení spoluobčané,
začíná pomalu jaro a začínáme se těšit z hezkých dní. S jarem jsou neodmyslitelně
spojeny velikonoční svátky.
Nedávno jsem viděl film o Ježíšovi. Ďábel Ježíše pokoušel a ukazoval mu všechno zlo, války a hrůzy, kterých je člověk schopen. Ďábel ho zrazoval od jeho cesty
na kříž, aby zemřel za takového tvora, jakým je člověk. Ježíš se smutně díval na
všechny ty hrůzy, ale pak se zvedl vzal kříž a šel, zemřel, a pak vstal z mrtvých.
V ten okamžik ďábel prohrál. My jsme bohužel svědky v této době také hrozného
zla, kterého je člověk schopen.
Na druhou ale vidíme obrovské dobro a pomoc, které ho je člověk také schopen.
Jak někdo řekl je to tsunami dobra. Dobro a zlo prochází lidským srdcem. Záleží na
každém z nás, co vychází z mého srdce. Za to jsme každý z nás zodpovědní, a pak
svět kolem nás bude podle toho vypadat.
Velikonoce jsou svátky toho, že nakonec zvítězí dobro – Bůh.
Zvu vás na velikonoční bohoslužby, které budou na Zelený čtvrtek 14. 4. v 18.30,
Velký pátek 15. 4. v 18.30, velikonoční vigilie 16. 4. ve 20.00 a Velikonoční neděle
17. 4. v 10.00.
S přáním, aby v naších srdcích vítězilo dobro
a s požehnáním Václav Knotek, farář
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Zápis č. 41/2022
ze 41. zasedání Zastupitelstva obce Lipůvka ze dne 1. 3. 2022
Místo jednání:
Začátek jednání:
Konec jednání:

sál Obecního úřadu v Lipůvce
18.00 hodin
19.05 hodin

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

Mgr. Libor Hoppe, Vlastimil Sehnal,

Veřejnost:

–

Program jednání
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ustanovení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu
Schválení programu jednání
Informace starosty obce
Opatření obecné povahy – územní plán obce Lipůvka – změny Lip 2 – Lip 14
Adaptační studie na změny klimatu Kuřimska
diskuze

Na návrh starosty byl program doplněn:
7. stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro další volební období
8. směna částí pozemků p.č. 956/29 a 956/4 v k.ú. Lipůvka
9.	zprávy o výsledku hospodaření příspěvkových organizací ZŠ a MŠ Lipůvka za rok 2021
ZŠ Lipůvka – převod nevyčerpaného příspěvku zřizovatele do rezervního fondu
10. ZŠ Lipůvka – žádost o finanční příspěvek na Jarní dílničku
11. Sprchový kout a zástěna do sprchy v bytech 1E a 1F – BD 53
12. NEXTBIKE – zřízení 2 stanic na zapůjčení kol na zkušební provoz 6 měsíců
13. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lipůvka
14. Manž. Šancovi – žádost o informaci – zpevnění obecní cesty
15. Pomoc Ukrajině – finanční dar obce
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 Rostislav Kořínek, Ing. Pavel Simon Ph.D.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Předsedající se zeptal, zda má někdo návrh na úpravu nebo doplnění programu dnešního
jednání.
Přítomní souhlasí, aby se dnešní jednání řídilo navrženým programem.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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Ad3) Informace starosty
– 	KS v Brně – zamítl žalobu na zrušení ZUR, rozsudek v pondělí 28.2.2022, jednalo se již
o třetí soudní zamítnutí ZUR
– 	Doprava – Lipůvka – studie přeložky silnice II/379 směr Tišnov. Dopisy na osobní projednání
a zahájení projekční přípravy byly odeslány na hejtmanovi na JmK a na Ministerstvo dopravy.
– 	Obec Lipůvka podá na Jihomoravský krajský úřad žádost o mimořádnou dotaci na pokrytí
50 % nákladů na zpracování prvního stupně projektové přípravy – Studie proveditelnosti
přeložky krajské komunikace
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
– Inventury majetku obce proběhly v pořádku bez závad
– Veřejnosprávní kontroly příspěvkových organizací MŠ a ZŠ byly také provedeny. Zjištění bez
závad, čerpání finančních prostředků od zřizovatele probíhá v souladu s návrhem rozpočtů.
Ad4) Opatření obecné povahy – územní plán – změny Lip 2 – Lip 14
Usnesení č.1/41/2022 Zastupitelstvo obce Lipůvka ověřuje, že změny Lip2, Lip3, Lip4, Lip5,
Lip6, Lip8, Lip10, Lip11, Lip12, Lip13 a LiP14 Územního plánu Lipůvka nejsou v rozporu
s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky
dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu, souhlasí s předloženými změnami
a výsledky jejich projednání, a vydává změny Změn Lip2, Lip3, Lip4, Lip5, Lip6, Lip8, Lip10,
Lip11, Lip12, Lip13 a LiP14 Územního plánu Lipůvka formou opatření obecné povahy.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad5) Adaptační studie na změny klimatu Kuřimska
Usnesení č.2/41/2022 Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou Adaptační strategii na
klimatickou změnu regionu zpracovanou společností ASITIS – Atregia, se sídlem Vážného
99/10, 621 00 Brno, IČ 07836686. Tento projekt je podpořen grantem z Norských fondů
(registrační číslo projektu: 3194400022).
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad7) Stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro další volební období
Usnesení č.3/41/2022 Zastupitelstvo obce stanovuje počet členů zastupitelstva obce pro
volební období 2022 – 2026 na 11 členů.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad8) Směna části pozemků p.č. 956/29 a 956/4 v k.ú. Lipůvka
V souladu se závěry ZO č. 36/2021 ze dne 20.10.2021 nechal vyhotovit žadatel geometrický
plán na rozdělení pozemků a zažádal o souhlas s dělením pozemků. Znalecký posudek
nebude požadován z důvodu, že oba pozemky na sebe přímo navazují a mají stejnou kulturu.
Záměr obce - Směna části pozemků- bude vyvěšen na úřední desce.
Ad9) Zpráva o výsledku hospodaření příspěvkových organizací ZŠ a MŠ Lipůvka a žádost
ZŠ Lipůvka o převod nevyčerpaného příspěvku zřizovatele do rezervního fondu
Příspěvkové organizace obce Lipůvka Mateřská škola a Základní škola předložili
k odsouhlasení výsledky hospodaření za rok 2021
U obou příspěvkových organizací jsou plánovány investice, které bude muset zřizovatel
vynaložit. Z toho důvodu budou částky použity na hospodaření v roce 2022.
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Usnesení č. 4/41/2022 Zastupitelstvo obce schválilo výsledek hospodaření ZŠ Lipůvka,
příspěvkové organizace za rok 2021 se zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši
161 817,58 Kč z toho 156 360,58 Kč z hlavní činnosti a 5 457,- Kč z hospodářské činnosti.
Převod příspěvku od zřizovatele na provoz ZŠ v roce 2022 bude ponížen o částku 161 817,58 Kč.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č. 5/41/2022 Zastupitelstvo obce schválilo výsledek hospodaření MŠ Lipůvka,
příspěvkové organizace za rok 2021 se zlepšeným výsledkem hospodaření ve výši 254 712,44 Kč.
Převod příspěvku od zřizovatele na provoz MŠ v roce 2022 bude ponížen o částku 254 712,44 Kč.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad10) Žádost ZŠ Lipůvka o příspěvek na jarní dílničku ve výši 3 500,-Kč
Zřizovatel, Obec Lipůvka již v minulosti upozornilo ZŠ Lipůvka, příspěvkovou organizaci,
že všechny aktivity pořádané školou budou na příště hrazeny z provozních prostředků
zaslaných zřizovatelem na účet příspěvkové organizace.
Ad11) Sprchový kout a zástěna do sprchy v bytech 1E a 1F – BD č.53
Uvedené byty byly naprojektovány jako bezbariérové bez zástěn. Obec nebude financovat
úpravy a vybavení nad rámec standardu. V případě ukončení nájemního vztahu musí být
bytové jednotky uvedeny do původního stavu.
Ad12) NEXTBIKE – zřízení 2 stanic na zapůjčení kol na zkušební provoz 6 měsíců
ZO souhlasí s prověřením záměru na zkušební dobu 6 měsíců. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu
obce jednáním s Městem Kuřim ohledně smlouvy na provoz půlročního zkušebního provozu.
Ad13) veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lipůvka
Usnesení č. 6/41/2022 Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí dotace a Veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Lipůvka č. 2/2022 s Římskokatolickou farností
Lipůvka ve výši 200 000,-Kč.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č. 7/41/2022 Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí dotace a Veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Lipůvka č. 3/2022 s Mysliveckým spolkem Lipůvka –
Lažany z.s. ve výši 15 000,- Kč.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č. 8/41/2022 Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí dotace a Veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Lipůvka č. 4/2022 s SDH Lipůvka ve výši 200 000,- Kč.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad14) manž. Šancovi – žádost o informaci – zpevnění obecní cesty
Z důvodu řešení nejasností ohledně vlastnictví pozemku p.č. 374 a ukončení prací na bytovém
domě, kdy firmy po předání stavby vyklidili staveniště, nedošlo k realizaci zpevnění obecní
štěrkové cesty p.č.72/1 v návaznosti na budování zpevněných ploch a parkoviště firmou JISSta s.r.o., která předložila cenovou nabídku, kterou schválilo zastupitelstvo obce. Firma JISSta s.r.o. neměla do konce roku 2021 volné kapacity. Z důvodu nárůstu cen stavebních prací
a hlavně materiálu není již nabídka aktuální.
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Usnesení č. 9/41/2022 Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č. 2/31/2021 ze dne 20. 5. 2021
o vystavení objednávky na opravu komunikace u f. JIS-Sta s.r.o. dle cenové nabídky ve výši
212 135,41 Kč vč DPH.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad1) UKRAJINA – finanční dar obce
Usnesení č. 10/41/2022 Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí finančního daru na pomoc
Ukrajině ve výši 50 000,- Kč prostřednictvím organizace Člověk v tísni.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad6) Diskuze
– návrh osazení závory na vjezdu na lesní cestu u panelky naproti Písečňáku – nabídka

Zápis č. 42/2022
ze 42. zasedání Zastupitelstva obce Lipůvka ze dne 15. 3. 2022
Místo jednání:
sál Obecního úřadu v Lipůvce
Začátek jednání: 18.00 hodin
Konec jednání:
19.00 hodin
Přítomni:	Ing. Ivo Pospíšil, Jiří Hloušek, Radovan Hodaň, Mgr. Libor Hoppe,
Libuše Janků, Rostislav Kořínek (příchod 18.12), Vlastimil
Sehnal (příchod 18.50), Ing. Pavel Simon Ph.D. Jan Svánovský,
Robert Tesař, PharmDr. Dagmar Vintrlíková
Omluveni:

–

Veřejnost:

–

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

Ustanovení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu
Schválení programu jednání
Informace starosty obce
Přeložka silnice II/379
Rozpočtové opatření
Vyjádření k projektu – rekonstrukce kanalizace a vodovodu – ul. Školní
Kontrola faktur
Diskuze

Na návrh starosty byl program doplněn:
9. Galileo Corporation s.r.o. – smlouva o poskytování produktu – stránky obce
10.	EG.D, a.s. – návrh smlouvy o zřízení věcného břemene na p.č. 155/1 (Lipůvka – DS Studnička)
11.	EG.D, a.s. – návrh smlouvy o zřízení věcného břemene na p.č. 826 (Lipůvka – přel. P.b.č.4,
předprostor ZŠ)
Zahájení provedl Ing. Ivo Pospíšil, přivítal přítomné členy zastupitelstva a veřejnost.
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Zapisovatelkou z dnešního jednání stanovil Libuši Janků, za ověřovatele zápisu z dnešního
jednání zastupitelstva navrhl PharmDr. Dagmar Vintrlíková, Mgr. Libor Hoppe
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Předsedající se zeptal, zda má někdo návrh na úpravu nebo doplnění programu dnešního
jednání.
Přítomní souhlasí, aby se dnešní jednání řídilo navrženým programem.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad3) Informace starosty
– 	Konec smlouvy o nájmu nebytových prostor (dětská ordinace) z důvodu úmrtí, Jihomoravský
krajský úřad 17.3.2022 zahájí přebírání zdravotnické dokumentace Ve spolupráci s JMK
bude vyhlášen konkurz na novou pediatrickou ordinaci.
– Konec smlouvy o nájmu nebytových prostor – květinářství, zastupitelstvo obce Lipůvka
schválilo dohodu o ukončení nájmu provozovny květinářství k datu 31.3.2022.
Bude vyvěšen záměr nového pronájmu prostoru provozovny od 1.5.2022
Porada starostů – Ukrajina. V pondělí 14.3.2022 se uskutečnila první porada starostů ohledně
války na Ukrajině a společného postupu při zajišťování potřeb válečných běženců. Porady se
budou konat opakovaně pro lepší součinnost obcí s ORP
– Lipůvka – Díly k Lažanům – pokračování v projektové přípravě plynu, bude aktualizována
dokumentace a požádáno o územní řízení.
Ad4) přeložka silnice II/379
Projekční firma PK OSSENDORF s.r.o. pro ŘSD ČR v rámci přípravy rozvoje silniční
infrastruktury v koridoru silnice I/43 připravuje projektovou dokumentaci k územnímu
řízení na provedení úprav silnice I/43 v úseku Česká – Lipůvka včetně řešení mimoúrovňové
křižovatky Lipůvka, která má zlepšit dopravní propojení silnice I/43 a II/379 ve směru na
Blansko. Realizace MUK Lipůvka umožňuje dále řešit návazně také JZ obchvat obce Lipůvka
v souladu s územním plánem obce. Jihozápadní obchvat propojí silnici I/43 a stávající trasu
II/379 ve směru na Tišnov a vymístí velmi frekventovanou křižovatku z centra obce.
Z důvodu součinnosti a návaznosti obou záměrů jsme oslovili tutéž projektovou firmu, aby
předložila aktualizovanou nabídku na zpracování technické studie JZ obchvatu Lipůvky
směr Tišnov. Cenová nabídka na zpracování technické studie je na částku 511 225,- Kč vč.
DPH. Z důvodu, že se jedná o krajskou komunikaci, požádali jsme krajský úřad o součinnost
a mimořádnou dotaci ve výši 250 000,- Kč (cca. 50 % nákladů studie)
Jednání s hejtmanem Jihomoravského kraje a radním pro dopravu, ohledně záměru
dopravního řešení a mimořádné dotace se uskuteční co nejdříve.
Usnesení č. 1/42/2022 Zastupitelstvo obce Lipůvka schválilo jedinou nabídku firmy PK
OSSENDORF s.r.o. a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 1 se zdržel
18.15 Příchod p. Rostislav Kořínek
Ad5) rozpočtové opatření
Usnesení č. 2/42/2022 Zastupitelstvo obce Lipůvka bere na vědomí rozpočtové opatření
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č.1/2022. Současně bere zastupitelstvo obce na vědomí změnu číslování položky 1340 na pol.
1345 – poplatek za odpady.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č. 3/42/2022 Zastupitelstvo obce Lipůvka schválilo rozpočtové opatření č. 2/2022.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad6) vyjádření k projektu – rekonstrukce kanalizace a vodovodu – ul. Školní
Zastupitelstvo obce nemá k předloženému projektu námitek.
Ad7) Kontrola faktur
Předsedkyně finančního výboru seznámila zastupitelstvo obce s proplacenými fakturami č. 32–67
Ad8) Galileo Corporation s.r.o. – smlouva o poskytování produktu – stránky obce
Usnesení č.4/42/2022 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o poskytování produktu – www
stránky – roční provoz.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad9) EG.D, a.s. – návrh smlouvy o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 5/42/2022 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene
s E. G, a.s. na p.č. 155/1 v souvislosti s akcí Lipůvka - DS Studnička.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad10) EG.D, a.s. – návrh smlouvy o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 6/42/2022 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene
s E. G, a.s. na p.č. 826 ( Lipůvka – přel. p.b.č.4, předprostor ZŠ)
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 1 se zdržel
18.50 Příchod p. Vlastimil Sehnal
Ad8) Diskuse
Zastupitelstvo obce projednalo, že ze svého rozpočtu uvolní finanční částku na zajištění
bezprostřední pomoci lidem z válkou zmítané Ukrajiny. Zastupitele navrhli na okamžitou pomoc
pro občany Ukrajiny vyčlenit v první fázi 250 tisíc korun. Plánujeme, že tyto finanční prostředky
budou použity například na přípravu prostor pro ubytování nebo zajištění nouzového ubytování
pro uprchlíky, na náklady spojené s pobytem obyvatel Ukrajiny v Lipůvce, nebo jako rezerva
určená pro řešení aktuálních potřeb v souvislosti s krizovou situací.
Usnesení č. 7/42/2022 rozpočtové opatření č. 3/2022 – finanční rezerva – pomoc pro válečné
běžence v obci, rezerva určená pro řešení aktuálních potřeb v souvislosti s krizovou situací
ve výši 250 000,- Kč
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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