ZPRAVODAJ
OBEC LIPŮVKA

červenec, srpen 2016

Vážení spoluobčané,
prázdniny jsou za polovinou, většina z nás má již po dovolené a děti po táborech. Počasí nám
toto léto zatím celkem přálo, takže doufám, že jste na dovolených nabrali dostatek sil do další
části roku.
Koncem června a začátkem července probíhala v obci v rámci Strategického plánu rozvoje
obce Lipůvka anketa „Průzkum potřeb veřejnosti“, kde se mohl každý z Vás vyjádřit a nastínit
směr, kterým by si představoval, aby se obec v dalších letech měla ubírat. Po sečtení všech
anketních lístků tak učinilo z celkem 1282 obyvatel obce pouze 123 a to si osobně myslím, že je
dost málo. Detailnější zhodnocení viz dál ve zpravodaji.
Také bych Vás rád informoval, že jsme vstoupili do projektu „Mobilní rozhlas“, kterým, pokud
se zaregistrujete, budete informováni o akcích a dění v naší obci přímo na Váš mobilní telefon
formou textových nebo hlasových zpráv, ať jste kdekoli (i mimo Lipůvku). Jedná se o službu,
která bude doplňovat obecní rozhlas. Proto na Vás společně se zastupiteli obce apelujeme,
abyste se, pokud budete mít zájem, co nejdříve zaregistrovali. Podrobnější informace jsou
obsaženy dále v textu a také na webových stránkách obce.
Zdraví Vás všechny
Ing. Ivo Pospíšil, starosta obce

Tenisový turnaj starosty 2016
Dne 7. 8. 2016 proběhl na tenisových kurtech v areálu ASK Lipůvka, jako každý rok, tenisový
turnaj. Turnaje se zúčastnilo sedm dvoučlenných družstev. Hrálo se způsobem každý s každým,
z čehož vyšly poslední zápasy o první a druhé místo a o třetí místo. Po urputných bojích zvítězila
dvojice Tomáš Kaderka, Matheus Jentgens, na druhém místě se umístila dvojice Leoš Visinger a
Viktor Vyskočil a třetí místo obsadila dvojice Petr Hradský a Michal Procházka. Všem pořadatelům,
zúčastněným sportovním nadšencům a zvláště vítězům Sportu zdar a tenisu zvlášť.
Ing. Pospíšil Ivo, starosta

Druhé devadesátiny roku 2016
Dne 20. 6. 2016 jsme měli vzácnou příležitost navštívit a popřát čerstvé devadesátnici paní
Pavle Smíškové z Lipůvky. Přivítala nás a pohostila spolu se svými dcerami v rodinném domě
na ulici Svinošická. Paní Smíšková pochází z Věchnova nedaleko Bystřice nad Pernštejnem.
Na své rodiště na Vysočině velmi ráda vzpomíná a také je dosud navštěvuje. Žije tu její bratr a
další příbuzní (pro zajímavost jsou to majitelé pekárny, odkud se vozí chléb k nám na Lipůvku).
Maminka paní Smíškové se dožila 94 let, tatínek 92 let, takže dlouhověkost má v genech. Na
Lipůvku se paní Smíšková přistěhovala na konci války v dubnu 1945, když se provdala za pana
Huberta Smíška. Bylo to právě ve velmi pohnuté době, kdy se občané Lipůvky před blížící se
frontou přestěhovali do lesů, kde žili téměř měsíc v provizorních přístřeších i s hospodářskými
zvířaty. Právě toto období se paní Smíškové pochopitelně vrylo do paměti. Později se paní
Smíškové narodili dvě dcery a syn, který bohužel zemřel ve věku necelých 14 let. Paní Smíšková
je přes svůj věk velmi čilá, každou neděli chodí do kostela a na hřbitov. Pokud to počasí dovolí,
pobývá na zahradě. Ráda si popovídá s lidmi ze sousedství, hlavně s paní Dygasovou. Často ji
vídáme, jak sedává za oknem a ráda odpovídá zamáváním dětem, které chodí kolem do školy
a ze školy. Paní Smíšková se také těšívá na příjezd svých vnuček, které ji často navštěvují. Na
závěr se jubilantka podepsala do Obecní kroniky. Paní Smíškové přejeme, aby jí její elán a zdraví
vydržely do dalších let.
Za Zastupitelstvo Lipůvky a Sbor pro občanské záležitosti
M. Antonovičová, I. Pospíšil, A. Adolfová a M. Svánovská
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9. září opět ve znamení baterií
Nezapomněli jste odevzdat všechny vybité baterie k recyklaci?
Již podruhé bude 9. září věnováno třídění a recyklaci baterií. Již podruhé totiž oslavíme
Evropský den recyklace baterií, který v letošním roce připadá na pátek. V tento den,
který se odkazuje k narození slavného italského lékaře a fyzika Luigi Galvaniho, si tak
připomeneme význam správného třídění a recyklace baterií.
Jak můžete tento významný den oslavit a přispět
k ochraně životního prostředí? Začněte doma třídit
baterie – je to skutečně jednoduché. Třídění vám usnadní
sběrná krabička ECOCHEESE, kterou si můžete zdarma
objednat na webové stránce www.ecocheese.cz. V rámci
České republiky vám bude doručena přímo do schránky.
Díky krabičce ECOCHEESE se vám již nebudou baterie
povalovat v šuplících. Vše, co musíte udělat, je jednou za
čas její obsah odnést na jedno ze sběrných míst, kterých
je v Česku již na 20 tisíc. Praktickou krabičku má doma již
více než 120 tisíc domácností.

Sběrná místa jsou blíž, než si myslíte
Použité baterie lze bezplatně odevzdat ve všech prodejnách, které v rámci svého sortimentu
prodávají přenosné baterie. Prodejci jsou povinni od vás baterie převzít bez ohledu na jejich
značku, velikost, množství či místo nákupu. Baterie lze odevzdávat také ve sběrných dvorech,
na školách, úřadech a v některých firmách. Lipůvka má sběrnou nádobu umístěnou ve sběrném
dvoře, na OÚ a v prodejně COOP. Sběrný dvůr je otevřený ve středu a v pátek 12.00–17.00 h
a v sobotu 8.00–12.00 h. Seznam všech sběrných míst naleznete v nové interaktivní mapě
Ecobat mapa.ecobat.cz.

Víte, kolik máte doma baterií?
Průměrná česká rodina má doma 49 baterií, z toho
osm použitých, vyplynulo z průzkumu společnosti
Recyklohraní o.p.s. V západní Evropě není výjimkou
i 115 přenosných baterií v jedné domácnosti. V České
republice se ročně vytřídí přes 1 200 tun použitých
baterií a akumulátorů, tedy na 35 % baterií dodaných
na náš trh. To znamená, že se k recyklaci dostane pouze
každá třetí baterie dodaná na trh. Otevřete zásuvky
a šuplíky a zjistěte, zda i vy nemáte doma baterie, které je třeba vytřídit! Čím více vybitých baterií
se totiž dostane do recyklačního procesu, tím méně přírodních zdrojů je nutno vytěžit k výrobě
nových. Také zdraví nebezpečné látky, které mnohé baterie obsahují, se podaří prostřednictvím
recyklace zachytit. Z jedné tuny baterií lze recyklací znovu získat až 167 kg oceli, 210 kg zinku,
205 kg manganu a přibližně 15 kg niklu a mědi. Věděli jste, že zinek z deseti kilogramů baterií
poslouží k výrobě mosazi pro jeden saxofon?

Proč si připomínáme právě Luigi Galvaniho?
Luigi Galvani se proslavil pokusy s takzvanou živočišnou elektřinou. Galvaniho badatelská
činnost přivedla jeho současníka a oponenta Alessandra Voltu k sestrojení prvního galvanického
článku. Princip tohoto článku se později stal základním konstrukčním prvkem všech elektrických
baterií a akumulátorů. A i když Galvani není přímým tvůrcem baterií, je jejich nepopiratelným
duchovním otcem.
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Výsledky průzkumu potřeb obyvatel obce Lipůvka
Vážení občané,
ve dnech 20. června až 10. července 2016 proběhlo v obci Lipůvka dotazníkové šetření.
V rámci dotazníku jste měli příležitost sdělit nám vaše názory k životu v obci, vyjádřit míru
spokojenosti či přidat komentář. Každému, kdo se do průzkumu zapojil a věnoval svůj čas
vyplnění dotazníku, velice děkujeme.
Celkem jsme obdrželi 123 dotazníků, přičemž 73 respondentů vyplnilo elektronický
dotazník přístupný na internetu, 50 respondentů dalo přednost tištěné formě dotazníku.
Vzhledem k celkovému počtu obyvatel (1 282 k 01.01.2016) se jedná o návratnost
dotazníků 10,4 %. Získané informace a data z elektronického formuláře i tištěných
dotazníků byly zpracovány a vyhodnoceny, abychom vám nyní mohli představit
výsledky průzkum. Výsledky budou dále využity jako východiska k návrhové fázi tvorby
„Strategického plánu rozvoje obce Lipůvka 2016–2025“.
Průzkumu se zúčastnilo 62 % žen a 38 % mužů. Do průzkumu se zapojily všechny věkové
kategorie, nejčastěji ve věku 35-49 let (37 % respondentů). Z hlediska pracovního zařazení
se z ½ (52 % respondentů) na vyplnění dotazníků podíleli zaměstnanci a více jak z ¼ senioři
(28 %).
Kategorizace respondentů je nezbytná pro správnou interpretaci následujících
odpovědí. Každá věková skupina či pracovně aktivní skupina má jiné preference a potřeby.
Ve věkové skupině 35-49 let lze předpokládat vysoké zastoupení osob, které se do obce
přistěhovaly v posledních letech, mají děti, což generuje poptávku např. v oblasti školství,
zdravotnictví, dopravy. Silné zastoupení seniorů, kteří v obci žijí již řadu let, jsou zpravidla
citlivější na mezilidské vztahy a vytváří poptávku především v oblasti zdravotnictví, sociální
péče a dobré dopravní dostupnosti. Všechny skupiny velice intenzivně vnímají tristní
dopravní situaci díky přetížené komunikaci R I/43, která není v majetku obce Lipůvka a o její
budoucnosti rozhoduje Ministerstvo dopravy a Dopravní odbor Jihomoravského kraje.
Prvním a také základním tématem průzkumu byla identifikace míry spokojenosti
s životem v obci Lipůvka. Na škále sudého počtu odpovědí 1 (velmi dobře) – 4 (velmi
špatně) činí průměrný výsledek 1,93, tedy potvrzení pozitivního vnímání situace v obci.
Pozitivní odpověď (velmi dobře, spíše dobře) uvedlo celých 89 % respondentů. Velmi
spokojeně se v obci cítí celých 19 %, velmi nespokojeně pouze 1 % (obyvatelé nad 65+).
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Druhou zásadní otázkou byla spokojenost s životem v obci v posledních deseti letech.
Této otázce jste v průměru udělili horší známku: 2,23 ze škály 1 (velmi dobře) – 4 (velmi
špatně). Pozitivní odpověď uvedlo 72 % respondentů. Velkou spokojenost v dlouhodobém
horizontu vyjádřilo 12 % a naopak velkou nespokojenost 9 % respondentů.
Na celkovou míru spokojenosti navazuje téma spokojenosti s jednotlivými oblastmi
života. Překvapivou odpovědí, která získala nejlepší známky v hodnocení, je „Vstřícnost a
profesionalita pracovníků obecního úřadu“. Jedná se o velice pozitivní zprávu označující
spokojenost obyvatel s prací zástupců obecního úřadu Lipůvka.
K dalším oblastem, které získaly velice pozitivní hodnocení, ačkoliv se značným
odstupem od první odpovědi, je „Počet a kvalita sportovišť“ a „Četnost svozu odpadů“.
V této oblasti panuje jednoznačná spokojenost. S určitým odstupem je kladně hodnocena
také „Kvalita a dostupnost základní a mateřské školy v obci“ a „Nabídka kulturních akcí“.
Naopak nejhůře je jednoznačně hodnoceno téma „Bezpečnostní řešení dopravy na
místních komunikacích“. Ačkoliv v úvodu dotazníku bylo uvedeno, že pojmem „místní
komunikace“ nezahrnuje komunikaci R I/43 Brno–Svitavy a II/379 Tišnov–Blansko, lze
vzhledem k výsledku odpovědí (a výčtu konkrétních problémů) říci, že řada respondentů
tuto informaci ignorovala a naopak do této odpovědi zahrnula tyto dvě frekventované
komunikace. Vzhledem k dalším odpovědím této otázky je však jednoznačným závěrem
fakt, že problematika komunikací je klíčovým tématem obce – a to v podobě dopravního
zatížení komunikací a s tím spojena bezpečnost a údržba místních komunikací a chodníků.
K dalším tématům, které vás tíží, patří problematika zdravotní péče a vybavenost dětských
hřišť.

Pozn.: Hodnoty udávají sumu známek, které odpovědi mohli získat (123 respondentů
přidělilo známku 1-4).
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Při zjišťování spokojenosti se nabízí otázka, co je pro vás na životě v obci atraktivní.
Nejčastější odpovědí u 79 % respondentů je uvedena blízkost krásné přírody. Život v obci
dále zpříjemňuje výborná dopravní dostupnost (66 % respondentů) a také dobrá občanská
vybavenost. Naopak špatnou známku obdrželo opět téma komunikace (její údržba), péče
o veřejnou zeleň a překvapivě i téma mezilidských (sousedských) vztahů.
Volný čas respondenti tráví nejčastěji návštěvnou místních kulturních akcí pořádaných
v obci (47 % respondentů) a vlastními aktivitami (turistikou, procházkami, cyklistikou,
zahradničením, setkávání s přáteli).
Na míře spokojenosti se významně podílí téma bezpečnosti. Pocit plného bezpečí
pociťuje 1/3 respondentů. Standardním zdrojem subjektivního vnímání nebezpečí bývá
standardně problematika násilné a majetkové kriminality. V případě obce Lipůvka tento
zdroj obav pociťuje pouze 23 % respondentů. Hlavním zdrojem subjektivního vnímání
nebezpečí je u téměř poloviny respondentů (45 %) problematika bezpečnosti silničního
provozu. Jedná se opět o komunikace R I/43 a II/379, které jsou v majetku Ředitelství silnic
a dálnic České republiky. Jako vlastník rozhoduje o opravách komunikace včetně rozmístění
přechodů, světelné signalizace či značení. Obec Lipůvka nedisponuje právním nástrojem,
jak chování vlastníka ovlivnit.
Odpovědi v oblasti třídění odpadu ukazují na jednoznačnou uvědomělost respondentů
a jejich zájem o ochranu životního prostředí. Odpad třídí celých 98 % respondentů. Zbývající 2
% tvoří 7 osob, kdy 3 z nich jsou ve věku 65+. Struktura třídění odpovídá především dostupnosti
(nabídce) kontejnerů na třídění. Kdo třídí, ten třídí vše: sklo-plast-papír. Nad tento rámec
8 % respondentů třídí i další typy odpadů: baterky, drobné elektro a kov.
Jednou z předpokladů správného řízení věcí veřejných je komunikace s občany.
Průzkum tedy sledoval, skrze jaké zdroje čerpáte informace o dění v obci. Výsledky
jednoznačně ukázaly, že všechny věkové kategorie nejčastěji sáhnout po Zpravodaji obce
Lipůvka (95 % respondentů). Druhým nejčastějším zdrojem je úřední deska, místní rozhlas
(především pro osoby 65+) a webové stránky (webové stránky prochází nejčastěji věková
skupina 35-49 let). Zcela novou možností pro vás, jak získat důležité a aktuální informace, je
tzv. mobilní rozhlas. Kdy po registraci mobilního čísla/e-mailu na webových stránkách obce
budete zdarma dostávat SMS zprávy, hlasové zprávy a e-maily (např. upozornění na odstávky
energií, čištění ulic, uzavírky silnice, pozvánky na kulturní a sportovní události).
Ing. Ivo Pospíšil, starosta obce

OBEC LIPŮVKA
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Vzpomínka na významného rodáka
Při mši svaté dne 29. června jsme si připomněli, že před 70 lety (30. června, roku 1946), byl v
brněnské katedrále vysvěcen královéhradeckým biskupem Mořicem Píchou lipůvský rodák,
otec biskup Karel Skoupý. Papež Pius XII. jej jmenoval biskupem dne 3. dubna téhož roku.
Nově jmenovaný biskup u příležitosti svého svěcení napsal pastýřský list, jehož obsah shrnuji
v následujícím:
Pastýřský list uvádí biskup Karel připomínkou úmrtí svého předchůdce biskupa Josefa
Kupky a svého jmenování. Připomíná slova žalmu 118, Učinil to Pán a je to podivuhodné
v našich očích. Uvědomuje si vlastní nehodnost přijmout biskupskou důstojnost. Pouze
vědomí, že to chce Bůh, mu dodává odvahy. Biskup Karel také uvádí a připomíná žalm
který zpívá: „Na věky chci zpívat o Hospodinově milosrdenství“ Žalm 88. Připomíná
i několik konkrétních příkladů Božích vstupů do jeho života. V dětství jej Boží milosrdenství
zachránilo před smrtí, poté jej přivedlo na studia, na pouť do Jeruzaléma, přivedlo jej
ke svěcení, poslalo jej do původně německé osady (Dyjákovice), kde mohl poznat ovoce
pastorační práce, pak do služby vzdělávání a výchovy budoucích kněží, kterým mohl
přednášet nauku o Písmu a být jejich superiorem a regentem.
Biskup Karel si uvědomuje svoje náležení do diecéze Petra a Pavla, chce se řídit příklady
těchto dvou apoštolů. Stejně jako apoštol Petr, kterého Ježíš posílá slovy „Pas mé ovce“
(Jan 21), je pověřen i on. Pavlova horlivost je mu příkladem v „neumdlévající činnosti
a sebeobětování“, jeho slova „Všem jsem se stal vším, abych stůj co stůj zachránil alespoň
některé 1Kor 9,23“ jsou důležitými slovy jeho biskupského programu.
Biskup Karel je formován tradicí Cyrila a Metoděje, chce sloužit diecézi v tomto
duchu. Připomíná svoje narození ve farnosti s cyrilometodějskou tradicí. Nezamlčuje
ovšem i rozvrácení vinice svatých Cyrila a Metoděje – ideologií nacismu a následnou
druhou světovou válkou. V takovéto době negativity a odporu připomíná Pavlova
slova „Nestydím se za evangelium“ Řím 1,16 a dodává: „... i dnes je to síla Boží ke spáse
a záchraně světa nejen pro věčnost, ale i pro život současný.“
Biskup Karel ve svém listu zmiňuje nacistický režim, který sliboval dobré, ale přinesl
hrůzné plody. Hned upozorňuje na nové nastupující nebezpečí „nového učení“ a „nového
náboženství“ komunistického materialismu. Připomíná důležitost rozlišování dobrého
a špatného ovoce. Jako odpověď na tuto novou falešnou naději uvádí jako profesor
biblistiky opět odkaz na Písmo: „Ale my kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen
úrazu, pro ostatní bláznovství,
alepropovolané,jakproŽidy,takproŘeky,jeKristusBožímocaBožímoudrost.“1Kor23-24.
K této věrnosti Kristu všechny čtenáře listu vybízí.
V závěru biskup Karel připomíná tehdejší propagandu vedenou proti papeži a touží,
aby vyšla najevo jeho práce pro mír, záchranu světa, i zmírnění bídy. Jakoby tušil, že jej
čeká téměř dvacet let internace (z toho deset let na utajovaných místech), tedy zabránění
vykonávání biskupské služby, naznačuje v listu, že podobně jako proti papeži, může být
vedena nepřátelská propaganda i proti biskupovi. Na závěr pastýřského listu povzbuzuje
biskup Karel ke zmužilosti a pevnosti, a prosí o modlitbu „...abych velikým úkolům
a těžkým povinnostem svého úřadu mohl čestně dostáti,“ a uděluje svoje biskupské
požehnání.
Zdraví a přeje hezké letní měsíce P. Jindřich Kotvrda, administrátor v Lipůvce
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Fotbalový turnaj
Sobota 25. 6. bude v letošním roce patřit jistě k nejteplejším dnům v roce, ve stínu jsme
na Lipůvce naměřili až 33 °C. O to více můžeme obdivovat fotbalové nadšence, kteří se sešli v
takto „extrémních“ podmínkách na lipůvském fotbalovém turnaji v malé kopané 2016. Turnaj se
uskutečnil na umělém povrchu víceúčelového hřiště za ZŠ Lipůvka. Do turnaje bylo přihlášeno
celkem osm týmů po 6–10 hráčích. Týmy byly rozlosovány do dvou skupin po čtyřech týmech.
Hrálo se podle kombinovaných pravidel malé kopané a futsalu 4 hráči + 1 brankář na hřišti s
možností neomezeného střídání. Na hladký průběh zápasů dozírali dva delegovaní rozhodčí.
Pro hráče i diváky bylo připraveno občerstvení v podobě grilovaných dobrot a chlazených
nápojů, které zajistil Honza Svánovský. Pohodovou přátelskou atmosféru turnaje podtrhla
reprodukovaná hudba s DJ Danem
Morávkem a s naší moderátorkou
Markétou Streitovou. Odehráno
bylo celkem 16 zápasů. Až do
finále se probojoval tým Kliďasy
a tým Tuty win. Po napínavém boji
mohl nakonec hlavní organizátor
Roman Skovajsa vyhlásit zasloužené vítěze, tým Tuty win, kteří
porazili Kliďasy 5:1. Utkání o třetí
místo ovládli FC Hrnci, kteří
deklasovali tým Tapíři 8:1. Prvním
třem týmům byly předány poháry
a věcné ceny. Vítěz obdržel navíc
i putovní pohár a také ostatní
soutěžící nepřišli o zajímavé ceny.
Vítězové
Neopomnělo se ani na vyhlášení nejproduktivnějšího střelce,
kterým se stal Martin Hloušek
s devíti vstřelenými gólyz týmu
FC Hrnci. Nejlepším brankářem
byl vyhlášen Jan Hochmann
a cenu diváka za nejužitečnějšího
hráče turnaje převzal Aleš Ráček.
Výborná atmosféra a nečekaný
zájem hráčů jsou jistě dobrým
důvodem se sejít i v příštím roce.
A věříme, že putovní pohár bude
moci být předán i v dalších letech
a tím vznikne v Lipůvce nová
sportovní tradice.
Poražení finalisté

Rovněž je třeba poděkovat sponzorům:
Obec Lipůvka, STAVEBNINY LIPŮVKA, AsA, TOP4FOOTBALL.CZ, PILA LIPŮVKA, PREFA BRNO,
Wellness Kuřim a cukrárna Tomivo gelato a také všem, kteří přispěli pomocí s organizací turnaje,
především Honzovi Brychtovi, Michalu Lachovi a Obci Lipůvka.
Mgr. Markéta Skovajsová
Fotografie z turnaje jsou umístěny na: http://www.rajce.net/a12943781.
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Olympijský víceboj – 2015/2016
Naše škola ZŠ Lipůvka se již 3. rokem účastní projektu „Česko sportuje – Olympijský
víceboj“. V průběhu víceboje se plnilo 8 disciplín, které rozvíjejí fyzické schopnosti: rychlost,
ohebnost, sílu, vytrvalost, hbitost, rovnováhu, silovou vytrvalost, výbušnost.
V Jihomoravském kraji se naše škole umístila na 1. místě ze všech zapojených škol,
1. místo získala i v kategorii podle počtu žáků a v celorepublikovém pořadí bez ohledu na
kategorie obsadila 10.-14. se stejným souhrnným počtem bodů společně se školami ZŠ Velké
Březno, Masarykova ZŠ a MŠ Kunvald, ZŠ Pelhřimov a ZŠ Brodek u Prostějova a patří mezi
15 nejúspěšnějších škol roku 2015/2016.
V rámci Olympijského víceboje získala naše škola za svou aktivitu při plnění 1. doplňkového úkolu „Běh nás baví“ na podporu sportovců na OH do Ria originální výbavu od
KOOH-i-NOORu v hodnotě 5000 Kč a za splnění 2. doplňkového úkolu na téma „Zdravá
výživa“ další bodové hodnocení do celkového hodnocení víceboje a za video na podporu
basketbalové reprezentace České republiky s originálním pokřikem basketbalový set
(5 basketbalových míčů a sadu 12 dresů).
Za naši aktivní účast v Sazka Olympijském víceboji se naše škola probojovala mezi
15 nejlepších škol v rámci celé republiky a byla pozvána na slavnostní předávání cen do Prahy
do Fanzony Czech Team. ZŠ Lipůvka obdržela za toto umístění v kategorii škol s počtem
201–300 žáků poukázku na výběr sportovního zboží v hodnotě 50 000 Kč.
Předávání se uskutečnilo v Praze ve Fanzona Czech Team aréně za přítomnosti představitelů
výboru „Sazka Olympijský víceboj“ v čele s dvojnásobným olympijským vítězem z Atlanty
Martinem Doktorem.
Za aktivní přístup k tomuto projektu patří dík všem učitelům a všem zúčastněným žákům,
zvláštní dík patří vybraným žákům z 8. a 9. třídy, kteří se podíleli na splnění 1. doplňkového
úkolu a videa na podporu basketbalové reprezentace a žákům třídy 4. A, kteří přispěli k bodovému zvýhodnění splněním 2. doplňkového úkolu a učitelům (Mgr. Palátová, Mgr. Černá,
Mgr. Dvořáková), kteří pomáhali při plnění úkolů.
Mgr. Eva Palátová, garant projektu
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Konečné tabulky soutěžního ročníku 2015/16 OFS Blansko
Okresní přebor muži
1. Rudice

26 20 2

Postup do I. B třídy

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Olomučany
Olešnice
Vysočany
Ráječko B
Adamov
Letovice
Kunštát B
Doubravice
Sloup
Lipůvka
Šošůvka
Bořitov
Vavřinec

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

Sestup do III. třídy

IV. třída muži
4 87:35 62

18 3 5 77:32 57
18 2 6 64:34 56
16 1 9 74:57 49
14 4 8 83:71 46
11 6 9 64:53 39
11 1 14 56:63 34
10 3 13 62:66 33
9 5 12 45:50 32
9 2 15 49:68 29
8 5 13 67:76 29
8 4 14 65:80 28
5 3 18 39:85 18
2 5 19 27:89 11

1. Lažany

18 15 1

Postup do III. třídy

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

10

Cetkovice
Lipůvka B
Jedovnice B
Svitávka B
Skalice B
Voděrady
Doubravice B
Vavřinec B
Olomučany B

2 65:28 46

18 14 2 2 82:26
18 12 1 5 46:24
18 10 1 7 72:48
18 7 4 7 56:36
18 8 2 8 37:43
18 6 3 9 35:56
18 5 5 8 44:46
18 2 1 15 27:87
18 1 0 17 15:85

44
37
31
25
26
21
20
7
3

OP starší přípravka o 1.–12.místo

OP mladší přípravka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Boskovice A
Blansko A
Žijeme hrou
Letovice A
Rájec-Jestřebí
Ráječko
Jedovnice
Svitávka
Lipůvka
Blansko B
Letovice B
Boskovice B

11 10 0 1136: 55
11 10 0 1 218:41
11 7 0 4 96:73
11 6 1 4 92:61
11 6 1 4 106:97
11 5 1 5 69:139
11 5 0 6 66:92
11 4 2 5 105:96
11 4 0 7 69:106
11 2 0 9 67:115
11 1 1 9 49:147
11 1 0 10 66:117

30
30
21
19
19
16
15
14
12
6
4
3

Letovice A
Blansko A
Rájec-Jestřebí
Boskovice A
Lipůvka
Jedovnice
Adamov
Ostrov
Drnovice
Knínice
Blansko B
Letovice B
Lažany
Opatovice
Boskovice B

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

28 0 0443: 75 84
23 0 5346:160 69
22 1 5347:147 67
21 3 4297:140 66
18 1 9266:192 55
14 0 14168:242 42
12 0 16250:240 36
11 2 15119:131 35
10 2 16182:292 32
9 1 18177:243 28
8 0 20191:253 24
7 3 18139:241 24
7 1 20125:269 22
6 1 21104:358 19
5 3 20146:317 18

V PŘÍPADĚ STEJNÉHO POČTU BODŮ, ROZHODOVAL O POŘADÍ VZÁJEMNÝ ZÁPAS.

11

Pozvánka na začínající fotbalovou sezónu 2016/2017
O víkendu 14. 8. 2016 se rozběhnou fotbalové soutěže na okrese Blansko, a to soutěže mužů.
Mužstvo ASK Lipůvka zajíždí k prvnímu utkání k nováčkovi soutěže Boskovice „B“ a první domácí
mistrovské utkání pak odehraje v neděli 21. 8. 2016 ve 14.15 h s Bořitovem. Muži „B“ zajíždějí
k prvnímu utkání v neděli 14. 8. 2016 do Rájce, kde od 13.45 h hrají s rezervou Rájce. První
domácí utkání je na pořadu v neděli 21. 8. 2016 od 16.30 h s Ráječkem „C“.
Oproti předcházejícímu ročníku, kdy jsme dosáhli 12. místa, což je nejhorší umístění v historii
našeho účinkování v okresním přeboru, jsme přistoupili v rámci zlepšení výsledků v nadcházející
sezóně ke změně trenéra, kdy na trenérskou lavičku byl angažován zkušený trenér Jiří Pavlíček,
který má k Lipůvce vztah z minulého období, neboť pomáhal našemu klubu v postupu ze
4. třídy do 3. třídy OP jako aktivní hráč. Naposledy působil v nedalekém Čebíně, jako trenér
FC Čebín, účastníka 1. B třídy krajských soutěží. Jako asistent bude dále působit u „A“ mužstva
Jiří Blažek a realizační tým doplňuje Radek Mánek jako vedoucí mužstva.
Naše „B“ hodlá navázat na umístění z minulého ročníku, v kádru nedochází k žádným velkým
změnám a rovněž zůstává zachován trenérský post v osobě Rostislava Ševčíka a asistenta
a vedoucího mužstva Jiřího Antonoviče.
Vzhledem k prolínání hráčů v kádrech obou mužstev jsme pro nadcházející sezónu rovněž
zvolili model, kdy 1. utkání hraje vždy „A“ mužstvo a druhé odpolední utkání hraje „B“ mužstvo,
z toho důvodu, že hráči, kteří nedostanou příležitost v mistrovském utkání v „A“ týmu, mohou
posílit v následujícím zápase „B“ tým.
Přejeme všem divákům a fandům ASK Lipůvka, aby v nadcházející sezóně zažili více radosti
z vítězství našich mužstev, než v sezóně předcházející.
JUDr. Vladimír Kristýn, předseda ASK Lipůvka z.s.
muži A
Kolo
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
muži B
Kolo
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1.

Den
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
st
ne
so
ne
ne
ne
so

14.8.
21.8.
28.8.
4.9.
11.9.
18.9.
25.9.
28.9.
2.10.
8.10.
16.10.
23.10.
30.10.
5.11.

Čas
17:00
14:15
16:30
13:45
16:00
15:30
15:30
15:30
15:00
15:00
12:45
14:30
14:30
14:00

Utkání
Boskovice - Lipůvka
Lipůvka - Bořitov
Sloup - Lipůvka
Lipůvka - Letovice
Doubravice - Lipůvka
Lipůvka - Olomučany
Olešnice - Lipůvka
Lipůvka - Kořenec
Lipůvka - Ráječko B
Kunštát B - Lipůvka
Lipůvka - Vysočany
Adamov - Lipůvka
Lipůvka - Šošůvka
Kořenec - Lipůvka

Den
ne
ne
ne
ne
ne

14.8.
21.8.
28.8.
4.9.
11.9.

Čas
13:45
16:30
16:00
16:30
16:00

ne
ne

25.9.
2.10.

15:30
12:45

ne
so

16.10.
2. 10.

15:00
14:30

Utkání
Rájec B - Lipůvka B
Lipůvka B - Ráječko C
Vavřinec B - Lipůvka B
Lipůvka B - Skalice B
Lažánky - Lipůvka B
volný los
Voděrady - Lipůvka B
Lipůvka B - Jedovnice B
volný los
Lipůvka B - Doubravice B
Lipůvka B - Vísky B
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Soustředění Mladých hasičů z Lipůvky
Poslední červnový víkend proběhlo pravidelné soustředění Mladých hasičů z Lipůvky.
V příjemném prostředí rekreačního areálu Jižní portál poblíž Újezdu u Černé Hory. Horké letní
počasí kladlo po celou dobu vysoké nároky na všechny zúčastněné, ale naopak připravilo dětem
několikrát příjemné dopoledne na koupališti ve Skaličce. Jinak se mladí hasiči samozřejmě
osvěžovali pomocí vlastní techniky a vody z přilehlého rybníka. Celé soustředění bylo proloženo
tematickými úkoly z hasičského prostředí i z obvyklých zájmů mládeže jako je například zpěv
u táboráku, střelba ze vzduchovky, procházka nočním lesem, blikání vzkazů morseovou abecedou
a podobně. Děti se mohly projet na koni a zavítaly i do místního zemědělského družstva, kde
si mohly prohlédnout chov skotu i pohladit malá telátka. Děkujeme manželům Koláčkovým za
azyl a vstřícnost při zajištění stravy účastníkům a děkujeme obci Lipůvka za finanční podporu
letošního soustředění Mladých hasičů. Těšíme se na pokračování pravidelného kroužku opět od
září a rádi přivítáme i další zájemce školního věku.
Hasiči Lipůvka
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oddíl Mladých hasičů SDH Lipůvka
pokračuje opět po
prázdninách.
Přidej se k nám.
Sraz je každou středu v
17:00 před hasičkou.

Náplní kroužku je seznámení dětí s hasičskou technikou i s jejím
používáním. Důraz klademe na spolupráci dětí v kolektivu i jejich
samostatnost při zvládnutí možných nečekaných událostí. Není hry která
by nás něco nového nenaučila…

další informace na
www.sdh-lipuvka.cz
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Hasiči Lipůvka

pořádají zábavné
odpoledne pro děti
i dospělé
na téma:

ŘEMESLA A POVOLÁNÍ
aneb
ten dělá to a ten zas tohle

v Lipůvce, v sobotu dne 10. září od 1400 hodin
Vyzkoušejte si práci pekaře, kominíka, horníka, zahradníka, hasiče,
švadleny, hospodského, doktora, tesaře, chemika a mnoha dalších…

od 1800 hraje kapela
CEBABAND
občerstvení zajištěno
s podporou

Střední škola Brno, Charbulova
Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy
obce Lipůvka a dalších nejmenovaných
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Zápis č. 21/2016
z 21. zasedání Zastupitelstva obce Lipůvka ze dne 21. 6. 2016
Místo jednání: Zasedací místnost obecního úřadu
Začátek jednání: 18.00 hodin
Konec jednání: 20.30 hodin
Přítomni:
Ing. Ivo Pospíšil, Mgr. Marcela Antonovičová, Mgr. Martina Černá, Libuše Janků,
Rostislav Kořínek, Robert Tesař, PharmDr. Dagmar Vintrlíková, Radovan Hodaň,
Ing. Pavel Simon, Petr Málek, Libor Skácel
Veřejnost:
Mgr. Richard Nikel, Roman Odehnal, manželé Zavřelovi
Program jednání:
1. Ustanovení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Informace starosty obce
4. Veřejnoprávní smlouva s Městem Blansko – projednávání přestupků
5. Pronájem nebytových prostor v majetku obce
6. Žádost o vyjádření ke stavbě RD na parcele č. 662/75, a 662/67
7. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK – požární technika
8. Žádost o příspěvek na letní dětský tábor
9. Žádost o odkup části pozemku p.č. 1126/68
10. Smlouva o právu provést stavbu „Přeložka vodovodu Řad 2“ na p.č. 547/1, 545/1 a 544/1 se
Svazkem VaK
11. Smlouva o právu provést stavbu na p.č. 269/1 a 298/1
12. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na p.č. 550/1 s E.ON Distribuce a.s.
13. Schválení závěrečného účtu obce 2015
14. Záměr s objektem Lipůvka č.p.53
15. Rozpočtové opatření
16. Zpráva kontrolního výboru
17. Kontrola faktur
18. Diskuze
Program doplněn:
19. Žádost o smlouvu o právu provést stavbu kanalizační, plynovodní a vodovodní přípojky k RD na
p.č. 829
20. Žádost o vydání stanoviska ke změně územního rozhodnutí a ohlášení stavby „RD 10, Hrůzovi,
Lipůvka“
21. Žádost manželů Zavřelových o odkup části pozemku p.č. 550/1 a o vyjádření k umístění plotu na
pozemku obce p.č.550/1
22. Žádost o zřízení zpevněného sjezdu k pozemku p.č. 1096/3 na parcele p.č. 1105/4 k.ú. Lipůvka
23. Žádost o odprodej části pozemku p.č. 936/12 o výměře 250 m2
24. Žádost k projektu stavby RD manželů Morávkových na parcele p.č. 257/5
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 Mgr. Marcelu Antonovičovou a Rostislava Kořínka
Hlasování: 10 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: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
ad 3)

Informace starosty obce
– Pan Roman Odehnal dne 7. 6. 2015 doručil starostovi obce svoji rezignaci na funkci člena
zastupitelstva obce z důvodu své pracovní vytíženosti. Ke dni 8.6.2016 tak vznikl mandát
prvnímu náhradníkovi za stranu č. 2 – NEZÁVISLÍ panu Liboru Skácelovi, který byl pozván
na jednání zastupitelstva obce ke složení slibu člena zastupitelstva obce.
Pan Libor Skácel složil slib a jeho složení stvrdil svým podpisem pod text slibu.
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ad 4)

ad 5)

ad 6)

– Pošta PARTNER – v současné době probíhá dokončování úprav prostoru pro umístění
pošty v prostorách obecního úřadu
– 30. 6. 2016 bude pošta uzavřena – stěhování na obec do nových prostor
– 1. 7. 2016. Pošta bude fungovat od pátku v odpoledních hodinách. V dalším týdnu již bude
provozní doba pošty dle stávajících otevíracích hodin.
– Pošta Partner – pojištění –
Usnesení č. 14/21/2016 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k podpisu pojistné smlouvy
s Českou pojišťovnou dodatek s Kooperativou na služby spojené s provozováním pošty
Partner.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
– Pošta Partner – zabezpečení objektu – byly předloženy návrhy a cenové nabídky
na zabezpečovací a kamerový systém prostor kde bude provozována pošta. Záměr
zabezpečení prostor byl projednán zastupitelstvem se závěrem, že by se zabezpečení
prostor obecního úřadu a prostor pro poštu mělo řešit jako celek i z důvodu, že po zahájení
provozu pošty několikanásobně naroste počet osob pohybujících se v prostorách budovy
obecního úřadu. Mělo by se najít kompletní řešení. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu
k dalšímu jednání o komplexním návrhu zabezpečení budovy.
– Umístění RD na p.č. 976/143, Jana Hronová – vyjádření k přípojkám – vodovod, kanalizace
a plynu na pozemku obce p.č. 129/1
Usnesení č. 15/21/2016 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k podpisu smlouvy
o právu provést stavbu přípojek kanalizace, vodovodu a plynu na pozemku p.č. 129/1
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
– Budoucí situace „požární“ nádrže v obci (není oficiální požární nádrž), celé území bude
řešeno projektantem v rámci úprav území a přestavby objektu Lipůvka č.p. 53.
Veřejnoprávní smlouva s Městem Blansko
Usnesení č. 1/21/2016 Zastupitelstvo obce schválilo veřejnoprávní smlouvu o výkonu
přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků s Městem Blansko na období od
1.1.2017, která je přílohou č. 1.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce, aby jednal s MěÚ Blansko ohledně informování
probíhajících řešených přestupků
pronájem nebytových prostor v majetku obce
Usnesení č. 2/21/2016 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o nájmu nebytových prostor
určených k podnikání v objektu Lipůvka č.p. 34 mezi Obcí Lipůvka a stávajícími nájemci:
TOMIVO s.r.o. k provozování cukrárny a lahůdkářství za stávajících podmínek
Vladimírou Hotovou k prodeji sortimentu ovoce, zelenina a doplňkový prodej – nájem
navýšen o inflaci 2015
Romanou Vlčkovou k poskytování kadeřnických a holičských služeb – nájem navýšen
o inflaci 2015
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Stávající nájemce provozovny náhradních dílů nepodal žádost o uzavření nové nájemní
smlouvy. Bude vyvěšen nový záměr na pronájem těchto prostor.
Usnesení č. 3/21/2016 Zastupitelstvo obce schválilo záměr pronájmu nebytových prostor
určených k podnikání v budově č.p.34 o výměře 21 m2. Zájemci mohou podávat nabídky
do 15.8.2016.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Zastupitelstvo obce souběžně s vyvěšením záměru pověřuje starostu projednáním
technických možností umístění v těchto prostorách jiného dalšího záměru.
žádost o vyjádření k plánované výstavbě RD na p.č. 662/75 a 662/67 a uzavření smlouvy
o právu provést stavbu na p.č. 667/67
Zastupitelstvo obce nemá námitek k plánované výstavbě RD dle projektové
dokumentace.
Usnesení č. 4/21/2016 zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy o právu provést
stavbu na pozemku p.č. 667/67 na rozšíření stávajícího sjezdu a uložení inženýrských sítí
vodovodní přípojky, přípojky splaškové kanalizace, přípojky plynu a NN.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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ad 7)

ad 8)

ad 9)

ad 10)
ad 11)

ad 12)

ad 13)

ad 14)

ad 15)
ad 16)
ad 17)
ad 19)

smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK
Usnesení č. 5/21/2016 Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu JMK na posílení vybavení JSDH Lipůvka.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
žádost o příspěvek na letní dětský tábor
Usnesení č. 6/21/2016 Zastupitelstvo obce schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy se
Sdružením Petrov o poskytnutí dotace na letní tábor. Dotace Obce Lipůvka bude činit
19 000 Kč (500 Kč na dítě s TP v obci Lipůvka)
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
žádost o odkup části pozemku p.č. 1126/68
Zastupitelstvo obce projednalo předloženou žádost a v současné době neschválilo odprodej
části parcely p.č. 1126/68 o výměře cca 67 m2. Projednání odprodeje bylo odloženo až po
vydání územního rozhodnutí na výstavbu souboru RD v lokalitě „Nad cihelnou“, kterou
řeší firma Bomavet.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Přeložka vodovodu Řad 2 na p.č. 547/1, 545/1 a 544/1 – bylo vydáno stavební povolení.
Smlouva o právu provést stavbu na p.č. 269/1 a 298/1
Usnesení č. 7/21/2016 zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy o právu provést
stavbu na pozemku p.č. 269/1 a 298/1 mezi Obcí Lipůvka a Martinou Zmeškalovou
a Igorem Bačíkem na uložení přípojky NN a splaškové kanalizační přípojky.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
žádost o vyjádření k územnímu souhlasu k pokládce kabelového vedení NN
Zastupitelstvo obce nemá námitek k předloženému projektu pokládky kabelového vedení
NN – stavba DP VH ATELIER.
Usnesení č. 8/21/2016 zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene na p.č. 550/1 s E.ON Distribuce a.s.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Schválení závěrečného účtu obce 2015
Usnesení č. 9/21/2016 zastupitelstvo obce schválilo Závěrečný účet Obce Lipůvka za rok
2015 bez výhrad.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
záměr s objektem Lipůvka č. popisné 53
Usnesení č. 10/21/2016 zastupitelstvo obce schválilo pořízení nemovitosti a pověřuje
starostu podpisem kupní smlouvy předmětné nemovitosti Lipůvka č. popisné 53 včetně
pozemku p.č. st. 378 vše k.ú. Lipůvka Podmínkou nákupu je nemovitost očištěná od
všech závazků. Dohodnutá kupní cena činí 4.4. mil Kč. Obec bude hradit veškeré náklady
spojené s přípravou kupní smlouvy a náklady spojené s nákupem nemovitosti včetně
příslušné daně. Platba bude provedena notářskou úschovou. Odhadní cena nemovitosti
byla znalcem stanovena na 4 880 000 Kč. Obec tuto nemovitost umístěnou ve středu
obce pořizuje za účel budoucího zřízení sociálního bydlení pro občany obce, v souladu
s volebními programy koalice.
Rozpočtové opatření č.3/2016
Usnesení č. 11/21/2016 zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č.3/2016
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Předseda kontrolního výboru seznámil zastupitelstvo obce se zprávou kontrolního
výboru.
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno paní Libuší Janků s proplacenými fakturami
č. 149–180.
Žádost o smlouvu o právu provést stavbu kanalizační, plynovodní a vodovodní přípojky
k RD na p.č. 829
Usnesení č. 12/21/2016 zastupitelstvo obce Lipůvka schválilo smlouvu o právu provést
stavbu mezi Obcí Lipůvka a manželi Kristýnovými, která stavebníka opravňuje provést
stavbu na pozemku Obce Lipůvka p.č. 550/1 – přípojka vody, přípojka kanalizace a plynu.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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ad 20) Žádost o vydání stanoviska ke změně územního rozhodnutí a ohlášení stavby „RD 10,
Hrůzovi, Lipůvka“
Zastupitelstvo obce nemá námitek k předložené žádosti o změnu stavby a souhlasí
s vydání změny územního rozhodnutí a ohlášení stavby
ad 21) žádost manželů Zavřelových o odkup části pozemku p.č. 550/1 o výměře 7 m2.
Usnesení č. 13/21/2016 zastupitelstvo obce Lipůvka schválilo uzavření kupní smlouvy
mezi Obcí Lipůvka a manž. Zavřelovými na odkup části pozemku p.č. 550/1 o výměře 7 m2
za kupní cenu 5600 Kč (800 Kč/m2). Kupní smlouvu zajistí kupující na svoje náklady stejně
jako zápis do KN a daň z převodu nemovitosti.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Žádost o vyjádření k umístění plotu na pozemku Obce Lipůvka p.č. 550/ 1 – zastupitelstvo
obce nemá námitek .
ad 22) žádost o zřízení sjezdu na p.č. 1105/4
Zastupitelstvo obce projednalo žádost o umístění zpevněného sjezdu na pozemku obce
p.č. 1105/4 – zpevněný vjezd na pozemek p.č. 1096/3. Žádost byla odložena na další jednání
zastupitelstva s tím, že před jednáním bude uskutečněno místní šetření zastupitelstva.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
ad 23) žádost o odprodej části pozemku p.č. 936/12 o výměře 250 m2
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části parcely p.č. 936/12.
Hlasování: 0 pro, 10 proti, 0 se zdržel
Zastupitelstvo obce projednalo žádost o odkup části pozemku p.č. 936/12. Pozemek sousedí
s objektem Sběrného střediska odpadů a v případě nutnosti umožňuje jeho rozšíření. Přes
pozemek je veden hlavní kanalizační sběrač na virový separátor. V územním plánu je na
pozemku umístěna plocha pro odclonění obytné zástavby a již v dřívější době vydal Stavební
úřad nesouhlas s dělením pozemků v této lokalitě.
ad 24) Žádost o vydání stanoviska k umístění stavby RD na pozemku p.č. 257/5
Zastupitelstvo obce nemá námitek k předložené žádosti o umístění stavby a souhlasí
s vydání územního rozhodnutí resp stavebního povolení stavby
ad 18) Diskuse
– Výjezd z parkoviště u lékárny – špatný rozhled (stromy, keře brání výhledu, nepřehledná
situace)
– Projednat umístění přechodu pro chodce na začátku místní komunikace směrem na
Svinošice po odbočení z I/43
– Mateřská školky – zajištění uzavírání vchodových dveří a zabezpečení samovolného
odchodu zevnitř objektu bude řešeno v souladu s připravovanou legislativou. Nutno
prověřit a zadat zpracování aktuální požární zprávy včetně stanovení únikových cest
– Je potřeba zlepšit informovanost o aktivitách mateřské školy
– Na zkušební dobu bude prodloužena provozní doba MŠ do 16.30 hodin
– Opětovně bude urgováno očištění povrchu krajské a státní komunikace na křižovatce
u Formanky – znečištění vylitým asfaltem při pohybu nákl. automobilů pravděpodobně
z obalovny
– Zajištění obnovení nástřiku přechodu – obnovení vodorovného dopravního značení
u Formanky na krajské komunikaci II/379
– Webové stránky obce – byly spuštěny nové webové stránky, které je ale dále doplnit
informacemi . . .
– Práce obecních technických pracovníků – již poněkolikáté byla diskutována kvalita
práce obecních tech. pracovníků, bude řešeno v rámci zaměstnaneckého poměru
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