ZPRAVODAJ
OBEC LIPŮVKA

Říjen 2022

LIPŮVKA

Vážení spoluobčané,
V pátek a v sobotu proběhly v ČR senátní a komunální volby. U nás na Lipůvce se těch komunálních jich zúčastnilo 640 voličů z 1098 oprávněných voličů což je 58,29% účast, prakticky
stejná jako v roce 2018. U senátních voleb nás čeká ještě druhé kolo, které proběhne 30. 9.
a 1. 10. opět v sále obecního úřadu.
Do zastupitelstva obce Lipůvka pro roky 2022–2026 kandidovalo 5 subjektů, celkem 55 osob.
Výsledky voleb do obecního zastupitelstva obce Lipůvka / stav k 26. 9. 2022
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
KDU-ČSL
SPD a nezávislí
Občanská demokratická strana
NEZÁVISLÍ

28,53 %
24,06 %
17,51 %
14,95 %
14,94 %

3 mandáty
3 mandáty
2 mandáty
2 mandáty
1 mandát

Zvoleni byli:
subjekt
preferenční
		
hlasy
Libuše Janků
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
246
Ing. Ivo Pospíšil    
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
219
Robert Tesař
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
199
Ing. Pavel Simon Ph.D. KDU-ČSL
216
Jiří Hloušek
KDU-ČSL
211
PharmDr. D. Vintrlíková KDU-ČSL
211
Vlastimil Sehnal
SPD a nezávislí
171
Miroslav Pelikán
SPD a nezávislí
  84
Mgr. Libor Hoppe
Občanská demokratická strana
144
Jan Svánovský
Občanská demokratická strana
132
Radovan Hodaň
NEZÁVISLÍ
186

zastupitelstvo
2018–2022
zastupitelka
starosta obce
zastupitel
místostarosta obce
zastupitel
zastupitelka
zastupitel
zastupitel
zastupitel
zastupitel

U nás na Lipůvce se komunálních voleb zúčastnilo 640 voličů z 1098 oprávněných voličů,
což je 58,29% účast.
Ve srovnání s okolními obcemi to není žádná sláva, a to jsme měli na výběr z 5 kandidátních listin. Proč tomu tak bylo nechávám na vaší vlastní úvaze, ale obměna jediného člena
zastupitelstva obvyklá není. Průměrná volební účast v ČR byla 46,07 %.
Lipůvka
Lažany
Svinošice
Šebrov- Kateřina
Malhostovice +Nuzířov
Újezd u Černé Hory
Milonice
Závist

volební účast      
58,29 %
72,67 %
68,3 %
49,85 %
68,97 %
62,67 %
58,39 %
54,40 %

počet kandidátek
5
2
2
1
4
1
1
1
2

Dovolte mi, abych vám, voličům a spoluobčanům, poděkoval za účast ve volbách a vaše
hlasy. I členům volební komise je třeba poděkovat za práci a zvládnutý průběh voleb. Dovolím si předpokládat, že se všichni opětovně i nově zvolení zastupitelé, přidávají k tomuto
poděkování.
Děkujeme Vám i za vaši důvěru, kterou nám dáváte ke správě a vedení naší Lipůvky na
další 4 roky.
Ing. Pavel Simon

Co nás čeká
7. 10. 2022

Drakiáda – pozvánka dále ve zpravodaji.

8. 10. 2022

Polívkobraní – pozvánka dále ve zpravodaji

5. 11. 2022

Strašidelná procházka Lipůvkou – pozvánka dále ve zpravodaji

KLUB SENIORŮ chystá na říjen
Klub seniorů Lipůvka vás zve na pravidelné středeční schůzky v sále Obecního úřadu. Na měsíc říjen se pro členy klubu chystá:
5. 10.	Dominika Tynklová – tanečnice, cvičitelka a učitelka tance nás
provede svými postřehy a zážitky z tanečních soutěží
12. 10. 	Půldenní zájezd do Kobylí – návštěva muzea, kostela, rozhledny
a vinných sklepů
19. 10.

Beseda o Gruzii s cestovatelem MUDr. Romanem Januzsem

25. 10.

Návštěva Městského divadla Brno – Pro nic za nic – činohra

27. 10.

Návštěva Náchodska se zastávkou v Polsku

Co se v obci událo
17. 9. 2022	Se konal 10. ročník Podzimního KoloBěhu, který letos poznamenalo deštivé a chladné počasí. Přesto 15 aktivních účastníků našlo
odvahu a vydalo se na známý bahnitý okruh. Běžci byli letos spokojenější než cyklisté, nebylo jim vedro a bahno a kaluže se daly
lépe zvládnout. Věkové rozpětí účastníků letos výrazně rozšířili
školková Ela Blašková a senior Jiří Brzobohatý. Oba to zvládli, jak
se říká na pohodu. Děkujeme všem za pomoc i za účast. Snad nám
zase bude příští rok svítit slunce. Gábina a Pavel Simonovi
3

18. 9. 2022	
Pouť na Vranov každoroční pěší pouť farníků a ostatních poutníků
na mši svatou na Vranov se uskutečnil i za nevlídného počasí.
23.–24. 9. 2022 Komunální a senátní volby

Podzimní KoloBěh
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Pouť na Vranov

5

Farní kavárna

6

Komunální a senátní volby

7

Komunální a senátní volby

Zahájení školního roku

8

Prvňáčci v lavicích

První školní den
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Lipůvské ozvěny – Lipůvka in situ
Zapomenuté a ztracené memento dob minulých – četnická stanice v Lipůvce
Matěj Hrůza
Jak a do které míry je člověk schopen vnímat sebe samotného, jestliže neuchopil
a neosvojil si svých kořenů? Historie a její podobory neustále v současnosti rostou a rozšiřují se, kvantifikují naše poznání. I přesto veřejný přístup k ní stává se
stále více nevlídným a rezignujícím. Přímou úměrou proto nejenže se vzdalujeme
dějinám skutečným jako organickému celku, nýbrž zanedbáváme, zaslepeni fakty
o vývoji celého světa, znalost jednotek těch nejmenších. Ony právě utvářely, ovlivňovaly vše nad nimi, a v nichž se odráží naše životy; nelze pro les přehlížet stromů…
*
Obec Lipůvka slavila velkolepým způsobem nedávno své oficiální 650. „narozeniny“, avšak jaké množství, útržky známe o jejím vývoji v průběhu šest a půl století
dlouhého, a je toto vůbec důležité? Václav Havel před více než třiceti lety zdůrazňoval důležitost angažovanosti obyvatel v obci, a i přesto jejich dosah ku dnešním
dnům pozbývá platnosti.
Proto lipůvské dějiny nejsou pro nás zanedbatelné. A o to více, hovoříme-li o době
nikterak dávné, o věku dvacátém, jež svými záblesky stále ozařuje přítomné dni.
Přesto doklady o této době – zejména o první polovině století, a tudíž i o druhé světové válce – jsou skrovné. Avšak s dvěma výjimkami: vedle vzpomínek pamětníků,
shodně neprozkoumaný, endemický a hodnotný pramen – četnická stanice v Lipůvce
a její fond.
Zmínka o místním četnictvu, jehož veškeré památky vymizely z našich zraků, jistě
mnohé překvapí. Vzdor tomu bylo četnictvo nejvíce autentickou a vlivnou (oficiální) hybnou silou obecního dění zmíněného období a jejich věčné svědectví – přímé
i skryté – již dlouhou periodu leží pod prachem času ve Státním okresním archívu
v Blansku (pro představu je zde uloženo ve více jak dvanácti kartonech desetitisíce
listů). Sem jsem měl tu možnost v průběhu jednoho roku vícekrát zavítat a alespoň povrchně přinést na světlo jejich památky, jež jako přední prameny figurovaly
v mojí odborné práci.
Dnes již představa o úloze a povinnostech četnictva v praxi vymizela, a proto
pokusím se nastínit některá její specifika. Četnická stanice nalezla svého vzniku
prvního ledna roku 1918 s počátečním obsazení tří mužů; 14 let fungovala v soukromém bytě č. p. 90 a následně se přemístila do sousedního komplexu (dnešní Jednota a starožitnictví); posledním umístěním se jí stala budova bývalé pošty č. p. 175, již na konci války nuceni byli vysídlit pro vojenské okupační jednotky
(stopy po střelbě na budově byly patrny až do nedávné rekonstrukce). Vymezení
působností její zahrnovalo i okolní obce (Lažany, Malhostovice, Nuzířov, Skalička,
Svinošice, Újezd) a okolní objekty s přírodními útvary; po většinu působnosti své
byla podřízena okresnímu velitelství v Tišnově. Postupný zánik stanice probíhal
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s konečnou platností po konci války s přerodem na SNB a po Vítězném únoru se
ztrácí ze záznamů zcela.
Výběr a povolání mužstva na stanici probíhal vždy výsostně na principech profesních a zdatnostech, a tudíž mnozí příslušníci místního sboru pocházeli z míst
odlehlých, na konci let třicátých dokonce ze Sudet či Slovenska. Početnost mužstva
se udržovala konstantně na dvou až třech podřízených a veliteli stanice. Společný
vztah s obyvatelstvem nebyl však v ničem samozřejmý a jednoduchý: při vzniku
stanice zpočátku dokonce odepřeli místní poskytovat četníkům potraviny na obživu
a chovali k nim nedůvěry (viz přiložená fotografická dokumentace). V údobí okupace i po ní však patřili k nejvíce ceněným občanům, vzhledem k jejich náklonnosti
a ohleduplnosti vůči obyvatelům, čímž dávali v nebezpečí i svoje vlastní životy. Celým tímto stěžejním obdobím v nespoutané bouři války provedli obec velitel stanice
vrch. strž. František Zvinger s jeho posádkou (Adolfem Boleslavem, Josefem Rozprávkou, Josefem Chytrým).
Náplň života četníků nebyla jistě monotónní a beztvará. S postupem roků se zintenzivňovala, nabývala na šíři, až následně potřeby německé nadvlády za okupace
z nich utvořily všestranný nástroj k hlídání a reglementaci dění v obci. Proto jejich
vytížení bylo patrné – nebyly ojedinělé v těchto časech dvanáctihodinové služební
doby, většinou každodenního rázu.
Základem těchto aktivit jsou pravidelné obchůzky obvodem stanice, v jejichž průběhu jak kontrolovali dění, tak vykonávaly specifické úkoly. Tyto úkony různily se, od
dohledu na důležitou státní silnici vedoucí obcí, přes kontrolu hospodářství, lesů, polí,
po dohled na cizince, turisty, události či celkově na obyvatelstvo a diagnostiku jeho
nálad a názorů. Tyto informace byly pro okupanty nejstěžejnější, i vzdor tomu, že
četníci záměrně zůstávali u popisu věcného a neutrálního, aby neohrozili ani sebe,
ani ostatní. V režii říšských nadřízených konali nejrozsáhlejší služby, kde měli odhalit
zatajování naturálií hospodáři (jak se stalo na udání neznámého občana u pana Rytíře) či sledovat akce odboje (jenž byl rozšířen na Skaličce či kolem místního Sokola).
Množství esenciálních zpráv z této doby přichází právě od formální dokumentace
četnictva. Vedle přímých zpráv, rozkazů, korespondence mezi úřady a hlášení poskytuje však rovněž implicitní ukazatele společnosti tehdejší doby. Právě záznamy
počtu a charakteru trestných činů či raporty o pátrání zaznamenávají náladu a náhled běžných obyvatel přesněji než jakákoliv kronika.
*
Přál bych si, aby tento úvodník Lipůvských ozvěn nebyl zanechán na pospas pouze letmým a odvracejícím se pohledům, nýbrž aby vznítil moment zamyšlení, jenž
by měl být vždy cílem tohoto Zpravodaje. I když v současné době lze to pokládat za
pouhou teorii ve světě fantasie, jistě by skutečnost, že část naší nedávné historie
utvářel aparát četnický, měla být doceněna a připomenuta, ať již pomníkem, expozicí či způsobem odlišným. Četnictvo zanechalo enormní zásluhy na fungování
a kompaktnosti obcí, vzdor tomu, že jej nemáme již na očích, nýbrž pouze v archivá11

liích. Chtěl bych proto tímto článkem vyzvat jak veškeré občany k sdílení možných
dotazů, konceptů a připomínek, tak především pamětníky obcí, jež by mohli pomoci
rozkrýt či pouze nahlédnout do přímé reality tak, jak ji viděli či jim bylo vyprávěno.

Vůbec prvé zápisy do Pamětní knihy četnické stanice v Lipůvce z let jejího založení; v samém
úvodu lze zpozorovat živé líčení neochoty a nedůvěry obyvatel vůči bezpečnostnímu aparátu. (Státní
okresní archiv Blansko, fond E 18, inv. č. 1, Pamětník četnické stanice Lipůvka 1918–1948, s. 34r.)
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Děkujeme firmě iMi Partner
v zastoupení Tomášem Kaderkem za sponzorský dar dvaceti funkčních triček
a Robertu Kubalovi za dar čtyřech speciálních helem pro technické zásahy.
Moc děkujeme, velice si toho vážíme.
Velitel hasičů Lipůvka, Petr Hromčík
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SPOLEK LÍPA 2015 S PODPOROU OBCE POŘÁDÁ LIPŮVSKÉ POLÍVKOBRANÍ 2022

LIPŮVKA / PARK/ 8.10. od 13:00
PŘIJĎTE K NÁM DO PARKU U KOSTELA,
VAŘIT, OCHUTNAT A HODNOTIT
POLÉVKY ČI NA LIPŮVCE
UPEČENÝ CHLEBA
LETOŠNÍ INGREDIENCE:
VEJCE, MOUKA, CELER
HRAJE LIMITKAP
ZATANČÍ DĚTI
DALŠÍ OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

SPONZOŘI CEN:

LIBOR
HOPPE
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Zápis č. 47/2022
ze 47. zasedání Zastupitelstva obce Lipůvka ze dne 16. 8. 2022
Místo jednání:
sál Obecního úřadu v Lipůvce
Začátek jednání: 18.00 hodin
Konec jednání:
19.30 hodin
Přítomni:	Ing. Ivo Pospíšil, Radovan Hodaň, Mgr. Libor Hoppe, Libuše Janků,
Rostislav Kořínek, Vlastimil Sehnal, Ing. Pavel Simon Ph.D., Jan
Svánovský, Robert Tesař, PharmDr. Dagmar Vintrlíková,
Omluveni:

Jiří Hloušek

Veřejnost:

Andrea Kuncová (Bomavet s.r.o.), Libor Vinkler

Program jednání:
1. Ustanovení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Informace starosty obce
4. Revokace usnesení č.10/46/2022, pronájem bývalé provozovny Blankyt
5. Město Kuřim – darovací smlouva – sdílená kola
6.	Žádost o stanovisko k akci – Lipůvka, úprava DS Streitová, Smlouva o smlouvě
budoucí s EG.D, a.s. na p.č. 550/1
7. Žádost o vyjádření ke stavbě RD na p.č. 835/9
8. Žádost o vyjádření k rekonstrukci RD č.p.116
9. Rozpočtové opatření č. 7/2022
10. Kontrola faktur
11. diskuze
Na návrh starosty byl program doplněn:
12.
13.
14.
15.

odkup pozemku – část p.č. 940/1 a 936/11 na rozšíření SSO
Pošta Partner – navýšení ceny za záskok od 1. 10. 2022
Smlouva o převodu vlastnictví k majetku ČR mezi Obcí Lipůvka a HZS JMK
Bomavet – doplnění žádosti o vyjádření k projektu Objekt služeb Lipůvka

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 PharmDr. Dagmar Vintrlíková, Robert Tesař
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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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
– E.ON – oznámení o navýšení cen energií od 1. 9. (bytový dům)
– Terénní
	
úpravy – pan Libor Vinkler provedené na pozemcích p.č. 662/85, 662/94
a 662/110 k.ú. Lipůvka – řeší SÚ Blansko. Obec vydá vyjádření jako vlastník
pozemku p.č. 662/110
–D
 ětské hřiště vedle vodojemu na Horkách, byla podána žádost o dotace, která ale
nebyla úspěšná.
Na základě aktualizované cenové nabídky pověřuje zastupitelstvo obce starostu
k vystavení objednávky na realizaci dětského hřiště. Finančně bude realizace kryta
z rozpočtu obce
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 1 se zdržel
– Společné stavební a územní řízení Přístavba Základní školy – řeší SÚ Blansko
– E.ON – zemní posilovací vedení NN – příprava záměru výstavby RD v lokalitě B-4
–S
 tavba křižovatky u školy – zpomalovací retardér probíhá dle smlouvy o dílo
a bude dokončena do 26.8.2022 dle harmonogramu
–R
 ekonstrukce veřejného osvětlení v obci je realizována na základě dotačního
programu EFEKT. Technické provedení je dle projektu a musí splňovat normy
a světlotechnické výpočty. Po dokončení stavby jejíž součástí jsou i zásahy
v rozvaděčích bude osvětlení automaticky regulováno. To znamená, že v pozdních
nočních hodinách bude intenzita osvětlení snížena
Ad4) Pronájem bývalé provozovny Blankyt
Usnesení č. 1/47/2022 Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č. 10/46/2022
z důvodu nezájmu o pronájem uvedených nebytových prostor.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Záměr pronájmu provozovny Blankyt a další provozovny v domě služeb bude
opětovně zveřejněn a vyvěšen na úřední desce.
Ad5) Město Kuřim – darovací smlouva
Obec Lipůvka se společně s Městem Kuřim a Obcí Moravské Knínice dohodly na
půlročním zkušebním provozu sdílených kol, který nyní již probíhá a bude následně
vyhodnocen.
Usnesení č. 2/47/2022 Zastupitelstvo obce schválilo darovací smlouvu s Městem
Kuřim na poskytnutí finančního daru ve výši 21 780,- Kč na provoz sdílených kol.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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Ad6) žádost o stanovisko k akci – Lipůvka, úprava DS Streitová
Zastupitelstvo obce nemá k uvedenému stavebnímu záměru námitek.
Usnesení č. 3/47/2022 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene s EG.D a.s na p.č. 550/1 v souvislosti s akcí Lipůvka,
úprava FDS Streitová
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad7) žádost o vyjádření ke stavbě RD na p.č. 835/9
Zastupitelstvo obce nemá k uvedenému stavebnímu záměru námitek, za podmínky,
že staveniště bude staticky zajištěno, aby nedošlo k poškození přilehlé místní
komunikace na pozemku p.č. 820/1 a 835/1
Ad8) žádost o vyjádření k rekonstrukci RD č.p.116
Zastupitelstvo obce nemá k uvedenému stavebnímu záměru námitek, za podmínky,
že přilehlý chodník na pozemku p.č. 1136/4. bude stále průchozí a bude udržován
v čistotě.
Ad9) rozpočtové opatření č. 7/2022
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.7/2022 schválené
starostou obce.
Ad10) kontrola faktur
Předsedkyně finanční komise seznámila zastupitelstvo obce s proplacenými
fakturami č. 213–285
Ad12) odkup pozemku – část p.č. 940/1 a 936/1 na rozšíření SSO
Pro záměr rozšíření plochy SSO Lipůvka a plochy pro technické zázemí bylo jednáno
s vlastníkem pozemku o odkupu části parcel p.č. 940/1 a 936/1 k.ú. Lipůvka. Celková
plocha odkupu je cca. 1 000 m2 a bude upřesněna geometrickým plánem.
Usnesení č. 4/47/2022 Zastupitelstvo obce schválilo kupní cenu ve výši 800,- Kč/m2
a pověřuje starostu obce k zajištění geometrického plánu a podpisem kupní smlouvy
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Ad13) Pošta Partner – navýšení ceny za záskok od 1. 10. 2022
Firma ISTER provádějící náhradní výkon služeb pro Českou poštu, s.p. v rámci Pošty
PARTNER Lipůvka, přeložila návrh na zvýšení měsíční částky za služby z důvodu
navýšení nákladů na pohonné hmoty a další komodity.
Usnesení č. 5/47/2022 Zastupitelstvo obce schválilo změnu Přílohy č. 4 Rámcové
smlouvy o náhradním zajištění služeb, týkající se navýšení ceny za náhradní výkon
služeb pro Českou poštu, s.p..
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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Ad14) smlouva o převodu vlastnictví k majetku ČR mezi Obcí Lipůvka a HZS JMK
předání majetku (Radiaostanice s montážní sadou) z důvodu nepotřebnost pro HZS
Jihomoravského kraje a potřebnosti majetku pro jednotku PO SDH obce Lipůvka
k zabezpečení likvidace požárů, živelných pohrom a mimořádných událostí
v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů a zákonem č. 239/2000 Sb. O integrovaném záchranném systému, ve
znění pozdějších předpisů.
Usnesení č. 6/47/2022 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o převodu vlastnictví
k majetku ČR mezi Obcí Lipůvka a HZS JMK ev.č. 62-2-8372/2022.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad15) Bomavet – doplnění žádosti o vyjádření k projektu Objekt služeb Lipůvka
Obec Lipůvka po doplnění požadovaného vysvětlení k záměru výstavby domu
služeb nemá námitek.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Zápis č. 48/2022
ze 48. zasedání Zastupitelstva obce Lipůvka ze dne 5. 9. 2022
Místo jednání:
sál Obecního úřadu v Lipůvce
Začátek jednání: 17.00 hodin
Konec jednání:
18.50 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, Mgr. Libor Hoppe –
příchod 17.55
Omluveni:

Vlastimil Sehnal

Veřejnost:

–

Program jednání
1.
2.
3.
4.
5.

Ustanovení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu
Schválení programu jednání
Informace starosty obce
Forest projekt, a.s. – ceník sazebního materiálu lesních dřevin – podzim 2022
HC Mystery Kuřim – žádost o příspěvek
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6. TamTam – žádost o finanční dar
7. Rekonstrukce nosných prvků a kabelové trasy RV02 z důvodu havarijního stavu
8.	Příkazní smlouva – zabezpečení a příprava administrace žádosti o dotaci na
akci „Přístavba ZŠ Lipůvka“
9. Rozpočtové opatření č. 8/2022
10. Kontrola faktur
11. diskuze
Na návrh starosty byl program doplněn:
12. nájem nebytových prostor – bývalá provozovna Blankyt a květinářství
13. Svazek VaK Boskovice – smlouva o bezúplatném převodu
14.	Příkazní smlouva – zabezpečení a příprava administrace žádosti o dotaci na
akci „Cyklostezka Příhon“
15. Parkovací stání u bytových domů č.p. 399–401
Na návrh pana Jiřího Hlouška byl program doplněn:
16. Návrh na úpravu ceny palivového dřeva
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 Ing. Pavel Simon Ph.D., Jan Svánovský
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
–P
 řístavba základní školy – vydáno stavební povolení, 15. 9. nabude právní moci,
jednáno na IROPU ohledně konzultace k dotacím, bude podána žádost o dotace
koncem září
–Z
 pomalovací práh – křižovatka u ZŠ dokončeno, drobné úpravy budou provedeny
v září
–P
 ředání staveniště Stezka pro pěší a cyklisty směr Příhon 1. 9. 2022, zahájeny
stavební práce
– Probíhají
	
projekční práce na rozšíření místní komunikace k hájence – výhybny
–C
 hodník podél II/379 směr Blansko – projekt rozpracován, kladně projednáno
s SUS a Policií ČR
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Ad4) Forest project, a.s. – ceník sazebního materiálu lesních dřevin – podzim 2022
Usnesení č. 1/48/2022 Zastupitelstvo obce souhlasí s předloženým ceníkem –
podzim 2022
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad5) HC Mystery Kuřim – žádost o příspěvek
HC Mystery Kuřim – hokejový dětský klub požádal obec o finanční podporu na
činnost klubu pro děti z obce Lipůvka.
Usnesení č. 2/48/2022 Zastupitelstvo obce schválilo veřejnoprávní smlouvu
č. 7/2022 o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Obce Lipůvka ve výši
3.500,- Kč /dítě s TP v obci pro HC Mystery Kuřim.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad6) TamTam – žádost o finanční dar
Usnesení č. 3/48/2022 Zastupitelstvo obce schválilo veřejnoprávní smlouvu č. 8/2022
o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Obce Lipůvka ve výši 10 000,- Kč pro
Centrum pro dětský sluch TamTam, o.p.s.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 1 se zdržel
17.55 Příchod Mgr. Libor Hoppe
Ad7) Rekonstrukce nosných prvků a kabelové trasy RV02 z důvodu havarijního
stavu
Při probíhající výměně zdrojů světla VO v lokalitě Horky v rámci programu EFEKT,
byl zjištěn havarijní, život ohrožující stav elektro rozvodů a stožárů VO. V Rámci
havarijního stavu předložila na základě výzvy obce realizační firma cenovou
nabídku na odstranění havarijního stavu – provedení rekonstrukce nosných prvků
a kabelové trasy RVO2
Usnesení č. 4/48/2022 Zastupitelstvo obce schválilo cenovou nabídku na Rekonstrukci
nosných prvků a kabelové trasy RVO2 v lokalitě Horky a pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy dle nabídky za cenu 827 156,- Kč bez DPH
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Ad8) Příkazní smlouva – zabezpečení a příprava administrace žádosti o dotaci na
akci „Přístavba ZŠ Lipůvka“
Na základě předložených nabídek odsouhlasilo zastupitelstvo obce jako
nejvýhodnější nabídku firmy ASMcert, s.r.o. IČO 27802523, která předložila
nejvýhodnější podmínky a nejnižší cenu.
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Usnesení č. 5/48/2022 Zastupitelstvo obce schválilo Příkazní smlouvu s f. ASMcert,
s.r.o. na zabezpečení přípravy a administrace žádosti o dotaci na akci „Přístavba ZŠ
Lipůvka“ jako nejvýhodnější a pověřuje starostu obce podpisem příkazní smlouvy.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Ad9) rozpočtové opatření č. 8/2022
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8/2022 schválené
starostou obce.
Ad10) kontrola faktur
Předsedkyně finanční komise seznámila zastupitelstvo obce s proplacenými
fakturami č. 286–307
Ad12) nájem nebytových prostor
Usnesení č. 6/48/2022 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o nájmu nebytových
prostor v č.p. 34 o výměře 21 m2 mezi Obcí Lipůvka a firmou Zerda CZ s.r.o.
zastoupenou paní Dilara Demir na dobu neurčitou za 7 500,- Kč/měs. Nájemce je
oprávněn provádět stavební úpravy dle připraveného a odsouhlaseného projektu
na vlastní náklady. Nájem ve výši 7 500,-Kč/měsíčně bude hrazen od data otevření
provozovny. Od ledna do zahájení provozu bude hrazeno snížené nájemné ve výši
3 000,- Kč/ měsíc.
Hlasování: 6 pro, 3 proti, 1 se zdržel
Usnesení č. 7/48/2022 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o nájmu nebytových
prostor mezi Obcí Lipůvka a Kulhánek & Drápal s.r.o. Rodinná pekárna na dobu
neurčitou za 2 500,- Kč/měs. Nájemce je oprávněn provádět stavební úpravy
dle připraveného a odsouhlaseného projektu na vlastní náklady. Nájem ve výši
2 500,- Kč bude hrazen od data otevření provozovny.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad13) Svazek VaK Boskovice – smlouva o bezúplatném převodu
Usnesení č. 8/48/2022 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o bezúplatném
převodu hydrantů z majetku Obce Lipůvka do vlastnictví Svazku VaK měst a obcí
Boskovice.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Ad14) Příkazní smlouva – zabezpečení a administrace žádosti o dotaci na akci
Cyklostezka Příhon
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Stavební práce byly zahájeny 1. 9. 2022 předáním staveniště. Na základě předložených nabídek odsouhlasilo zastupitelstvo obce jako nejvýhodnější nabídku
firmy ASMcert, s.r.o. IČO 27802523, která předložila nejvýhodnější podmínky a
nejnižší cenu.
Usnesení č. 9/48/2022 Zastupitelstvo obce schválilo příkazní smlouvu mezi Obcí
Lipůvka a na zajištění administrace žádosti o dotaci na akci Cyklostezka Příhon.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Ad15) Parkovací stání u bytových domů č.p. 399–401
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s rezervací parkovacích stání u bytových domů
č. popis. 399–401. Jedná se o bytové domy postavené v nedávné době, kde parkování
pro bydlící bylo řešeno dle ČSN a platných vyhlášek v rámci projektu a realizace
stavby. Obec nebude a ani nemá prostředky a prostory pro řešení parkování.
Dopravní obslužnost včetně parkování bude nutno řešit komplexně v dalším období
v rámci celé obce.
Ad16) Návrh na úpravu ceny palivového dříví
Na základě předložené informace ohledně celorepublikového nárustu ceny dřeva
projednalo úpravu ceny dřevní hmoty. Zastupitelstvo obce na základě současných
tržních cen dřevní hmoty a stavu dřevní hmoty v obecních lesích, schválilo úpravu
cen dřevní hmoty
Usnesení č. 10/48/2022 Zastupitelstvo obce schválilo novou cenu dřevní hmoty.
Probírka dřeva samovýrobou bude v ceně – měkké 500,- Kč/m3 a 1 000,- Kč/m3 za
tvrdé včetně DPH. Hotové dřevo na skládce bude za cenu 1 000,- Kč/m3 a tvrdé dřevo
1 500,- Kč/m3 včetně DPH s platností od 5. 9. 2022
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: 30. 9. 2022
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Zveme opět všechny malé i velké
na strašidelnou procházku
Lipůvkou
začátek v 17:30 u bývalé Mánkové hospody,
u pomníku padlým z Lipůvky
sobota 5. listopadu

Hasiči Lipůvka

