POPOVICE
_____________________________________________

Místní zpravodaj č. 1
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Milí spoluobčané,
vždy na začátku roku Vás na těchto stránkách seznamuji s úkoly a plány zastupitelstva naší
obce.
Plánujeme výměnu stávajícího veřejného osvětlení, které již dosluhuje, za
kvalitnější a úspornější. Za tímto účelem máme zpracovaný energetický audit, který se
zaměřil zejména na úsporu nákladů na provoz a údržbu, zvýšení estetické úrovně obytného
prostoru obce, zvýšení plošné osvětlenosti komunikací (uvedení úrovně osvětlenosti do
souladu s ČSN 364010).
Celkový počet současných svítidel veřejného osvětlení 159 ks s účinností 54/60% bude
vyměněno za 80 ks svítidel s účinnosti 80%.
Roční náklady stávající (podklad pro výpočet úspor vychází z matematického průměru
období r. 2008-2011):
el. energie
120.973 Kč/rok
provozní náklady
50.000 Kč/rok
paušální platba
3.720 Kč/rok
celkem
174.693 Kč/rok
Roční náklady nové:
el. energie
provozní náklady
paušální platba
celkem

55.000 Kč/rok
38.000 Kč/rok
2.400 Kč/rok
95.400 Kč/rok

Získané úspory touto výměnou: 79.320 Kč/rok
Celkové náklady na akci: 651.386,40 Kč bez DPH
Dotace: ve výši 40 % z celkových nákladů
Návratnost akce při obdržení dotace je 5,9 roků.
Tato akce se uskuteční pouze v tom případě, pokud bude obci dotace přiznána.
Inovací projdou i webové stránky obce. Uzavřeli jsme smlouvu se společností Galileo
corporation na zhotovení samostatné internetové prezentace a webhostingové služby. Tato
inovace zahrnuje: třísloupcový grafický design www stránek, editor pravého a levého
sloupce, průběžný monitoring a plnění všech zákonných povinností obce, velmi jednoduché
plnění a aktualizace dat, výběr z široké řady grafických šablon, modulární systém (umožňuje
rozšíření o další speciální moduly) a průběžná aktualizace redakčního systému.

-2V plánu je i oprava budovy čistírny odpadních vod. Budova je po statické stránce v
havarijním stavu. Obec nechala vypracovat dva nezávislé statické posudky, které jasně
dokazují, že při stavbě nebylo vše v pořádku (dřevěné trámy v základech, praskliny v
základech …). Novou podobu budovy ČOV v současné době řešíme s VAS a.s. V úvahu
připadá i demolice budovy a její nahrazení mobilní buňkou.
Regenerace veřejného prostranství (plocha u starého rybníka): zde již od září
loňského roku čekáme na dotační titul. Vzhledem k tomu, že termíny se neustále oddalují,
předpokládám, že nakonec dotační tituly nebudou ani schváleny. I na tuto variantu jsme
připraveni. Plocha bude upravována v několika etapách z vlastních zdrojů:
I.
II.
III.

etapa – modelace terénu, výsev travin
etapa – výsadba zeleně
etapa – instalace prvků pro volnočasovou aktivitu

Při této příležitosti bych rád upozornil občany, že tato plocha není určena k jakékoli
skládce ani odvozu zeminy!
Samozřejmě jsme nezapomněli ani na naše nejmladší občany. Připravujeme výměnu
dosluhujících prvků na dětském hřišti kvalitnějšími prvky z přírodních materiálů.
Věřím, že budete všichni sledovat, jak se nám práce daří.
Ing. Jiří Bednář
Váš starosta

Přehled usnesení:
USNESENÍ
z 7. zasedání Zastupitelstva obce Popovice, konaného dne 28.12.2011
Zastupitelstvo obce Popovice
schvaluje:
1. Obecně závaznou vyhlášku obce Popovice č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému
likvidace komunálních odpadů na rok 2012
2. rozpočtové provizorium na rok 2012
3. přílohu ke smlouvě o zajištění poskytování pečovatelské služby uzavřené s městem
Židlochovice
4. uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o zavedení a následném vedení majetkové a provozní
evidence a o jejím předávání s firmou Vodárenská akciová společnost, a.s., Brno.
5. pronájem pozemku p.č. 312 o výměře 444 m2
6. uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. 25/03 ze dne 30.7.2011 uzavřené se Správou
železničních dopravních cest Brno, s.o.
7. rozpočtový výhled 2011 - 2015
pověřuje:
1. starostu obce provedením rozpočtového opatření v závěru roku 2011
bere na vědomí:
1. zprávu kontrolního výboru
2. zprávu finančního výboru
Ze 7 členů zastupitelstva obce se jednání zúčastnilo 6 členů. Jednání bylo usnášeníschopné.
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Hospodaření v roce 2011 a ROZPOČET NA ROK 2012
NÁZEV
PŘÍJMY
pol. 1111 – Daň z příjmů fyzických osob ze záv.
činnosti a funkčních požitků
pol. 1112 – Daň z příjmů fyzických osob ze sam.
výděl. činnosti
pol. 1113 – Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.
Výnosů
pol. 1121 – Daň z příjmů právnických osob
pol. 1122 – Daň z příjmů právnických osob za obce
pol. 1211 – Daň z přidané hodnoty
pol. 1334 – Odvody za odnětí půdy ze
zemědělského půdního fondu
pol. 1335 – Poplatky za odnětí pozemků plnění
funkcí lesa
pol. 1337 – Poplatek za likvidaci kom. odpadu
pol. 1341 – Poplatek ze psů
Pol. 1343 – poplatek za užívání veř. prostranství
pol. 1347 – Poplatek za provozovaný výherní hrací
přístroj
pol. 1351 – Odvod výtěžku z provozování loterií
pol. 1361 – Správní poplatky
pol. 1511 – Daň z nemovitostí
pol. 2460 Splátky půjč. prostředků od obyvatelstva
pol.4111 – Neinvest.příj.transfery z všeob. pokl.
Správy stát. rozpočtu
pol. 4112 – Neinvestiční přij. transfery ze st. rozp. v
rámci souhrn. dotač. Vztahů
§ 2119 pol. 2343 – Příjmy z úhrad dobývacího
prostoru a z vydobytých nerostů
§ 2122 pol. 2329 – Ostatní nedaňové příjmy j.n.
§ 2310 pol. 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních
nemovitostí a jejich částí
§ 2310 pol. 2212- Sankční platby přijaté od jiných
subjektů
§ 2310 pol. 3122 – Přijaté příspěvky na pořízení
dlouhodobého majetku
§ 2321 pol. 2111 – Příjmy z poskytování služeb a
výrobků
§ 3341 pol. 2111 – Příjmy z poskytování služeb a
výrobků
§ 3349 pol. 2111 – Příjmy z poskytování služeb a
výrobků
§ 3399 pol. 2111 – Příjmy z poskytování služeb a
výrobků
§ 3412 pol. 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních
nemovitostí a jejich částí
§ 3613 pol. 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních
nemovitostí a jejich částí
§ 3631 pol. 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a
náhrady

HOSPODAŘENÍ
V ROCE 2011

ROZPOČET 2012

410.913,21

450.000,--

450.705,20

500.000,--

41.809,07

45.000,--

465.514,09
1.208.020,-950.388,-0,--

500.000,-11.000,-1.000.000,-3.000,--

0,--

2.000,--

111.351,-10.830,-0,-40.000,--

120.000,-11.000,-6.000,-80.000,--

33.013,-92.750,-107.259,-16.800,-1.890,--

36.100,-80.000,-110.000,-16.800,-0,--

70.500,--

63.500,--

1.477,--

1.500,--

0,-12.000,--

3.200,-12.000,--

3.500,--

0,--

42.033,--

50.000,--

265.920,--

270.000,--

0,--

500,--

250,--

500,--

1.600,--

2.000,--

7.960,--

10.000,--

12.000,--

12.000,--

45,--

0,--

§ 3639 pol. 2131 – Příjmy z pronájmu pozemků
§ 3639 pol. 3111 – Příjmy z prodeje pozemků
§ 3722 pol. 2112 – Příjmy z prodeje zboží (již
zakoupeného za účelem prodeje)
§ 3725 pol. 2111 – Příjmy z poskytování služeb a
výrobků
§ 3745 pol. 2111 – Příjmy z poskytování služeb a
výrobků
§ 6171 pol. 2111 – Příjmy z poskytování služeb a
výrobků
§ 6171 pol. 2133 – Příjmy z pronájmu movitých
věcí
§ 6171 pol. 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a
náhrady
§ 6310 pol. 2141 – Příjmy z úroků
§ 6310 pol. 2142 – Příjmy z podílů na zisku a
dividend
§ 6402 pol. 2226 Příjmy z finančního vypořádání
minulých let mezi obcemi
PŘÍJMY CELKEM
VÝDAJE
§ 2141 – Vnitřní obchod
§2212 – Silnice
§2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací
§ 2221 – Provoz veřejné silniční dopravy
§ 2229 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě
§ 2241 – Železniční dráhy
§2310 – Pitná voda
§2321 – Odvádění a čištění odpadních vod a
nakládání s kaly
§2341 – Vodní díla v zemědělské krajině
§ 2349 – Ostatní záležitosti vody v zemědělské
krajině
§3113 – Základní školy
§3319 – Ostatní záležitosti kultury
§ 3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot míst.
kultur, nár. a hist.
§3341 – Rozhlas a televize
§3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
§3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.
prostředků
§3412 – Sportovní zařízení v majetku obce
§3419 – Ostatní tělovýchovná činnost
§3421 – Využití volného času dětí a mládeže
§ 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace
§3613 – Nebytové hospodářství
§3631 – Veřejné osvětlení
§3632 – Pohřebnictví
§ 3633 – Výstavba a údržba místních inženýrských
sítí
§3636 – Územní rozvoj
§3639 – Komunální služby a územní rozvoj
§3721 – Sběr a svoz nebezpečných odpadů

18.107,-0,-3.216,--

23.000,-100.000,-10.000,--

38.327,50

40.000,--

840,--

3.000,--

859,--

2.000,--

200,--

1.000,--

2.481,08

0,--

125.910,73
0,--

150.000,-20.000,--

24.771,60

0,--

4.573.240,48

3.745.100,--

1.652,-21.465,-0,-17.600,-8.262,-1.755.415,60
35.171,-392.920,--

1.700,-50.000,-50.000,-15.900,-0,-0,-497.200,-1.400.000,--

0,-31.000,--

2.000,-31.000,--

70.000,-0,-0,--

0,-24.000,-5.000,--

0,-0,-59.326,--

500,-500,-80.000,--

257.641,40
36.000,-33.866,-22.000,-1.080,-82.795,88
35.000,-12.653,--

100.000,-36.000,-400.000,-25.000,-170.000,-600.000,-0,-0,--

3.900,-9.809,-6.572,--

0,-50.000,-10.000,--

§3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů
§3723 – Sběr a svoz ostatních odpadů
§3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
§4351 – Osobní asistence,pečovat. Služba a podpora
samomat. bydlení
§ 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část
§6112 – Zastupitelstva obcí
§6171 – Činnost místní správy
§6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních
operací
§ 6320 – Pojištění funkčně nespecifikované
§ 6399 – Ostatní finanční operace
§ 6402 – Finanční vypořádání minulých let
VÝDAJE CELKEM

110.576,-35.220,-335.637,85
45.000,--

150.000,-40.000,-500.000,-25.000,--

7.000,-379.905,-623.889,29
6.213,--

0,-400.000,-650.000,-10.000,--

18.593,-1.208.020,-12.654,-5.676.837,02

18.600,-11.000,-1.900,-5.355.300,--

INFORMACE PRO OBČANY:
1. Poděkování koledníkům a dárcům TS 2012
Ve dnech 1. – 14. ledna 2012 proběhl již dvanáctý ročník Tříkrálové sbírky, která pomáhá posilovat vědomí
solidarity a dobročinnosti ve společnosti. Získané prostředky slouží pro potřeby nemocných, sociálně slabých a
znevýhodněných, mládeže a rodin v nouzi.
Na svěřeném území modřického a rosického děkanátu se do koledování ochotně zapojilo téměř 1600 koledníků,
kteří vytvořili přes 450 kolednických skupinek. Všem koledníkům, vedoucím skupinek, místním asistentům patří
velké poděkování, neboť nezištně věnovali svůj čas ve prospěch pomoci druhým. Úsilí vynaložené koledníky je
neocenitelné a velmi si jejich pomoci vážíme.
Velice děkujeme také všem dárcům, kteří vlídně přijali koledníky a prostřednictvím Charity tak přispěli na
společnou pomoc mnoha potřebným.
Zvláštní poděkování patří také kněžím za pomoc a duchovní podporu sbírky.
Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky 2012 v regionu působnosti Oblastní charity Rajhrad dosáhl opět rekordních
2 598 182 Kč, což je o 140 932 Kč více než v minulém roce. Vzrůstající štědrost dárců je pro nás důkazem
důvěry a lze z ní vyčíst víru v důležitost a potřebnost pomáhat druhým. Prostředky z Tříkrálové sbírky jsou
významným zdrojem financování poskytovaných sociálních služeb, zvláště v době nepříznivé ekonomické
situace, kdy dochází k poklesu dotací na provoz těchto služeb. 65% výtěžku letošní sbírky Oblastní charita
Rajhrad použije na projekty, které přispějí k zajištění provozu, zkvalitnění a rozšíření nabídky poskytovaných
sociálních služeb, kterými jsou:
- Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě- poskytuje komplexní odbornou paliativní péči
nevyléčitelně nemocným a lidem trpícím chronickými bolestmi s důrazem na zachování lidské důstojnosti a
vytváření atmosféry klidu a porozumění pro umírající a jejich blízké.
- Mobilní hospic sv. Jana v Rajhradě- poskytuje specializovanou domácí hospicovou péči, která vychází vstříc
přáním nevyléčitelně nemocným lidem strávit konec svého života v domácím prostředí se svou rodinou a
blízkými. Služba je zajišťována multidisciplinárním týmem nepřetržitě 24 hodin 7 dní v týdnu.
- Charitní ošetřovatelská služba Rajhrad- terénní služba zajišťující odborné zdravotnické výkony lidem s
akutním nebo chronickým onemocněním v jejich domácím prostředí, vč. Zapůjčení kompenzačních pomůcek
- Charitní pečovatelská služba Rajhrad- poskytuje odborný komplex pečovatelských služeb umožňující
seniorům, osobám se zdravotním postižením a handicapovaným z důvodu ztráty soběstačnosti zachovat kvalitu
života v prostředí svého domova na základě jejich individuálních potřeb.
- Odborné sociální poradenství – poskytuje přímou pomoc lidem při řešení jejich sociálních problémů, nabízí
komplexní informace ke zvládnutí současné nepříznivé situace a jejímu zlepšení.
- Nízkoprahové centrum pro mládež v Židlochovicích- poskytuje zázemí a odbornou pomoc mládeži v
obtížných životních situacích, u kterých jsou přítomny faktory pro vznik sociálně nežádoucích jevů.
Další prostředky z Tříkrálové sbírky budou věnovány na plánovanou opravu havarijního stavu podlah lůžkové
části hospice sv. Josefa v Rajhradě, dále na podporu a rozvoj činnosti farních charit, osobám v tíživé životní
situaci a pro případ živelných katastrof na humanitární pomoc v České republice a zahraničí.

Děkujeme Vám, že nám pomáháte pomáhat!
Ing.Hana Bělehradová
koordinátorka Tříkrálové sbírky za OCH Rajhrad
www.rajhrad.charita.cz, www.dlbsh.cz
www.trikralovasbirka.cz
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Výtěžek ke dni 9.2. 2012 : 2 598 182 Kč vč. 932 Kč (37 euro)
Rozpečetěno pokladniček: 100 % ze 457 tj. 457
Obec

výtěžek
Kč

zapečetěno
pokladniček

použito
pokladniček

8
10
1
4
5
3
4
4
4
2
1
6
7
13
16
9
7
4
2
6
3

8
10
1
4
5
3
4
4
4
2
1
6
7
11
14
9
7
4
2
6
3

1

1

9 573
5 116
10 906
9 876
39 667
24 260
7 878
100 315
11 592
14 838
5 513
7 340
16 371
4 202
2 750
21 907
23 693
15 523
25 540

2
1
2
3
7
8
1
15
2
2
1
1
2
1
1
3
5
3
1

2
1
2
3
7
6
1
15
2
2
1
1
2
1
1
3
5
3
1

8 368
19 863
47 973
9 669

2
4
8
1

2
4
8
1

457

444

Modřické děkanství
Blažovice
39 371
Blučina
51 343
Bratčice
9 492
Holubice
26 785
Hostěnice
17 399
Hrušovany uBrna
20 005
Jiříkovice
36 164
Kobylnice
34 360
Kovalovice
23 000
Kupařovice
7 433
Ledce
4 834
Medlov
16 079
Měnín
33 678
Modřice
68 333
Mokrá
55 285
Moravany
65 981
Moutnice
38 162
Nebovidy
16 000
Nesvačilka
10 773
Nosislav
42 270
Opatovice
18 275
Rosické děkanství
Alexovice
8 195
Babice
Biskoupky
Budkovice
Čučice
Dolní Kounice
Domašov
Hrubšice
Ivančice
Javůrek
Ketkovice
Lesní Hluboké
Lesní Jakubov
Letkovice
Litostrov
Ludvíkov
Lukovany
MoravskéBránice
Mělčany
Němčice
Němčičky
Nové Bránice
Oslavany
Oslavany Nová Ves

Celkem

2 598 182

zapečetěno
pokladniček

použito
pokladniček

12 088
31 099
7 150
64 128
29 640
51 136
31 210
13 571
53 523
40 957
116 388
40 900
30 618
30 880
77 484
29 447
32 300
27 984
32 500
37 258
56 873

1
4
2
15
3
14
5
3
8
7
17
4
7
8
13
2
6
2
4
6
13

1
4
2
15
3
11
5
3
8
7
17
4
7
8
13
2
6
2
4
6
13

Oslavany 6 090
Padochov
Ostrovačice
23 510
Omice
19 270
Ořechov
83 032
Polánka
18 445
Prštice
24 948
Příbram na Mor.
17 039
Rapotice
15 977
Rosice
17 278
Rudka
15 130
Říčany
61 589
Říčky
10 158
Řeznovice
7 324
Silůvky
23 598
Stanoviště
8 930
Střelice u Brna
105 145
Sudice
8 328
Trboušany
23 600
Újezd u Rosic
9 221
Veverské
25 676
Knínice
VysokéPopovice
20 468
Zakřany
16 191
Zbraslav
48 451
Zbýšov
55 700

1

1

3
3
14
2
3
2
2
8
4
8
2
1
5
2
22
1
2
2
4

3
3
14
2
3
2
2
4
4
8
2
1
5
2
22
1
2
2
4

3
3
10
10

3
3
10
10

Obec

Otmarov
Podolí u Brna
Popovice
Pozořice
Prace
Rajhrad
Sivice
Sobotovice
Sokolnice
Syrovice
Šlapanice
Telnice
Těšany
Tvarožná
Újezd u Brna
Velatice
Viničné Šumice
Vojkovice
Žatčany
Želešice
Židlochovice

výtěžek
Kč

-72. Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální
služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové
ubytování i pracovní příležitost.
Více na www: diakoniebroumov.org
VYHLAŠUJE
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ









Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:

 ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce –
z ekologických důvodů
 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
 znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční :
dne:
16. – 20. 4. 2012
čas:
8.00 – 14.00 pondělí 16.4. také 18.00-20.00
místo:
Obecní úřad Popovice
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem
Děkujeme za Vaši pomoc.

3. Jarní svoz nebezpečných a velkoobjemových odpadů Popovice

MOBILNÍ SVOZ ODPADU
12. května 2012
proběhne na níže uvedeném stanovišti pravidelný mobilní svoz odpadu.
odpad
od
objemný
9,00
nebezpečný 9,00

do
obec
11,00 Popovice
11,00

stanoviště
u hospody
u hospody

technika
Hák
Renault

kontejnery
20m3 abrol 1x

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD - v rámci sběru objemného odpadu je možno odevzdat:
rozměrné odpady z domácností - jako koberce, starý nábytek atd.
Do kontejneru nepatří !!! stavební odpady a odpady ze zahrad !!!
NEBEZPEČNÝ ODPAD - v rámci sběru nebezpečného odpadu je možno odevzdat:
Oleje, brzdové kapaliny, barvy, ředidla a jiné chemikálie, včetně znečištěných obalů z těchto
odpadů, dále akumulátory, monočlánky, hnojiva, čistící prostředky a léky

-8ZPĚTNÝ ODBĚR - v rámci zpětného odběru je možno odevzdat:
Velké domácí spotřebiče: ledničky, mrazáky…atd.
Malé domácí spotřebiče: mixéry, žehličky, fény…atd.
Spotřebitelská zařízení: Televizory a veškerá spotřební elektronika (videa, rádia..atd.)
Zařízení informačních technologií: monitory, počítače a jejich příslušenství, telefony..atd.
Elektrické a elektronické nástroje: vrtačky, brusky, šicí stroje… atd.
Osvětlovací zařízení: zářivky, výbojky… atd.
SVOZ ŽELEZNÉHO ŠROTU
Od 11.5.. - 13.5.2012 bude přistaven na parkovišti před obecním úřadem kontejner na
železný šrot firmy REMET.

4. Městský úřad Židlochovice, odbor sociálních věcí oznamuje, že po ukončení rozvážky
obědů firmou Oáza Vojkovice si můžete obědy zajistit:
- Rajhradskou Charitou – respektive firmou Sansimon – tel. 530 502 635
- Pečovatelskou službou Židlochovice – tel. 547 238 578,
nebo, pokud by se našlo aspoň 5 strávníků - Lidový dům Blučina – tel. 775 343 230.
Mgr. Iva Tycová, vedoucí odboru sociálních věcí

5. Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Preventivně informační oddělení,
nprap. Petra Hrazdírová varuje občany:
V poslední době jsme byli upozorněni na nekalé praktiky, které pachatelé využívají k
vylákání hotovosti od starších občanů.
Podvodníci telefonicky kontaktují seniory, kdy se při hovoru vydávají za rodinné příslušníky
a snaží se od nich vylákat peníze. Nejčastěji uvádí, že potřebují peníze např. na koupi
vozidla nebo, že se stali účastníky dopravní nehody a potřebují peníze na odtah a opravu
vozidla. Dále uvedou, že hotovost si nemohou vyzvednout, proto pro peníze posílají
známého, kterému mohou plně důvěřovat.
V případě, že Vás takto někdo bude kontaktovat, volejte ihned na bezplatnou tísňovou
linku policie 158.
Za Vaši ochotu a spolupráci děkujeme.

6.
Informace k zasílání složenek
pro platby daně z nemovitostí od roku 2012
Složenky pro placení daně z nemovitostí jsou ve většině případů zpracovávány centrálně a rozesílány daňovým
subjektům hromadně dodavatelskou firmou. Zasílána je standardní složenka typu A, podléhající poštovnímu
poplatku podle platného ceníku České pošty.
Má-li poplatník daně z nemovitostí více nemovitostí, které se nacházejí v působnosti dvou nebo více finančních
úřadů, jsou do obálek vkládány společně složenky za všechny tyto finanční úřady.
Jednotlivé složenky jsou opatřeny názvem a číslem účtu místně příslušného finančního úřadu (tj. toho finančního
úřadu, v jehož obvodu místní působnosti se nemovitost nachází), kterému je příslušná platba určena. Na alonži
složenky jsou uvedeny informace pro poplatníka o počtu splátek a výši daně, případně o výši daňového
nedoplatku za předchozí zdaňovací období.
Pro platbu daně z nemovitostí u každého z dotčených finančních úřadů je poplatníkovi daně zasílána jedna
složenka, pokud jeho daň u tohoto finančního úřadu činí nejvýše 5 000 Kč, nebo dvě složenky, pokud je tato daň
vyšší než 5 000 Kč, a platí se tedy ve dvou splátkách. Daň vyšší než 5 000 Kč lze však zaplatit i najednou
jedinou složenkou, a to v termínu první splátky daně.
V minulých letech byly složenky poplatníkům rozesílány postupně v dávkách podle obvodů místní působnosti
územních finančních orgánů. V zájmu zajištění možnosti plynulého placení daně v pokladnách finančních úřadů
budou počínaje rokem 2012 složenky rozesílány v jiném pořadí, nezávislém na místní působnosti finančních
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úřadů. Proto je potřeba počítat s tím, že v jednotlivých lokalitách neobdrží všichni poplatníci složenky
současně jako doposud, ale postupně v období od 15. dubna do poloviny května.
Jestliže poplatník podá daňové přiznání po 31. 1. zdaňovacího období a v něm vypočtená daň se liší od částky
daně uvedené na složence, uhradí daň ve výši vypočtené v daňovém přiznání, případně ve výši, kterou mu
správce daně sdělí platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
Ve specifických případech mohou být složenky i nadále zasílány či jinak distribuovány (např. prostřednictvím
obcí) jednotlivými finančními úřady. Tuto možnost mohou jednotlivé finanční úřady zvolit podle konkrétních
podmínek v daných lokalitách v zájmu včasného a efektivního doručení složenek poplatníkům.
Důležité upozornění: Adresa P. O. Boxu, uvedená v levém horním rohu obálky se složenkami, je určena pro
vracení nedoručitelných složenek Českou poštou, nikoli však pro doručování jiné korespondence
finančním orgánům. Orgánem, který vyměřuje daň, je vždy místně příslušný finanční úřad. Veškeré dotazy,
podněty, odvolání apod. proto zasílejte vždy na adresu místně příslušného finančního úřadu, uvedeného na
složence.

Informace
ke zpřístupnění hromadného předpisného
seznamu na daň z nemovitostí v roce 2012
Daň z nemovitostí se stanovuje rozhodnutím, jímž je platební výměr, dodatečný platební výměr nebo hromadný
předpisný seznam.
Pokud se daň stanoví hromadným předpisným seznamem, zpřístupní správce daně hromadný předpisný seznam
k nahlédnutí po dobu nejméně třiceti dnů; označení daně, jakož i místo a dobu, kdy lze do hromadného
předpisného seznamu nahlédnout, zveřejní veřejnou vyhláškou, kterou vyvěsí po dobu nejméně třiceti dnů. Na
žádost správce daně zveřejní veřejnou vyhlášku též obecní úřad, v jehož územní působnosti se nachází předmět
daně.
V roce 2012 budou všechny hromadné předpisné seznamy, vydané finančními úřady, zpřístupněny v
jednotné lhůtě od 16. dubna do 16. května 2012, přičemž na kterémkoli finančním úřadu mohou
poplatníci nahlédnout do hromadných předpisných seznamů, vydaných i ostatními finančními úřady v
České republice. Při nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu jsou daňovému subjektu
zpřístupněny pouze údaje týkající se jemu stanovené daně.
Stanovení daně hromadným předpisným seznamem se neodůvodňuje.
Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý den po jeho zpřístupnění.
Proti stanovení daně se mohou poplatníci uvedení v hromadném předpisném seznamu odvolat ve lhůtě do 30 dnů
ode dne jeho doručení, a to i před jeho doručením. Odvolání se podává u správce daně, jehož rozhodnutí je
odvoláním napadeno. Podané odvolání nemá odkladný účinek.
Jestliže u poplatníka nedošlo oproti předchozímu roku ke změnám a daň je mu stanovena ve výši poslední známé
daně, anebo je mu daň stanovena shodně s nově podaným daňovým přiznáním, výše daně se mu nesděluje
hromadným předpisným seznamem ani platebním výměrem.

Splatnost daně z nemovitostí
Vyměřená daň z nemovitostí je splatná:
a) u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději
do 31. srpna a do 30. listopadu zdaňovacího období,
b) u ostatních poplatníků daně ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května a do 30. listopadu
zdaňovacího období.
Nepřesáhne-li roční daň z nemovitostí částku 5 000 Kč, je splatná najednou, a to nejpozději do 31. května
zdaňovacího období. Ke stejnému datu lze daň z nemovitostí zaplatit najednou i při vyšší částce.
Je-li daň stanovená správcem daně vyšší než daň přiznaná daňovým subjektem, nebo je-li daň stanovená podle §
13a odst. 2 zákona o dani z nemovitostí vyšší než poslední známá daň, a lhůta splatnosti daně podle hromadného
předpisného seznamu již uplynula, je rozdíl splatný v náhradní lhůtě do 15 dnů ode dne právní moci hromadného
předpisného seznamu. Ve stejné náhradní lhůtě je splatná i daň stanovená z moci úřední. Stanovená náhradní
lhůta splatnosti daně nemá vliv na běh úroku z prodlení.
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7.

Některé spory s bankou, záložnou, poskytovatelem nebo zprostředkovatelem
spotřebitelského úvěru, investiční společností lze řešit u státem zřízenéhomimosoudního
orgánu - finančního arbitra.
Řízení před finančním arbitrem je bezplatné.
Co finanční arbitr dělá?
Finanční arbitr je orgán příslušný k mimosoudnímu rozhodování sporů, pokud je jinak k
rozhodování těchto sporů příslušný český soud, mezi:
a) poskytovateli platebních služeb a uživateli platebních služeb při poskytování platebních
služeb – například spor zákazníka s bankou o správnost zaúčtované platby nebo spor
zákazníka s bankou při zneužití platební karty neoprávněnou osobou,
b) vydavateli elektronických peněz a držiteli elektronických peněz při vydávání a zpětné
výměně elektronických peněz – například spor držitele předplacené karty jízdného
s některými provozovateli veřejné dopravy,
c) věřiteli nebo zprostředkovateli a spotřebiteli při nabízení, poskytování nebo
zprostředkování spotřebitelského úvěru - například spor zákazníka s věřitelem o
odstoupení od úvěrové smlouvy nebo spor o výši poplatku za předčasné splacení úvěru,
d) investičními fondy, investičními společnostmi nebo zahraničními investičními
společnostmi a spotřebiteli ze standardních fondů kolektivního investování a speciálních
fondů kolektivního investování, které shromažďují peněžní prostředky od veřejnosti například spor zákazníka s investiční společností o správnost účtovaných poplatků.
Finanční arbitr usiluje zejména o smírné vyřešení sporů.
Kdo je finanční arbitr?
Institut finančního arbitra jako mimosoudního orgánu pro řešení sporů byl zřízen již v roce
2003
pro spory z platebního styku. Od července 2011 byla jeho příslušnost rozšířena na spory ze
spotřebitelských úvěrů a kolektivního investování. Současně byla zřízena také Kancelář
finančního arbitra, organizační složka státu, která plní úkoly spojené se zabezpečením
činnosti finančního arbitra. Za výkon své funkce odpovídá finanční arbitr vládě, která ho
jmenuje na návrh ministra financí.
Jak mohu služeb finančního arbitra využít?
Řízení před finančním arbitrem je bezplatné a zahajuje se na návrh zákazníka (spotřebitele).
Návrh na zahájení řízení před finančním arbitrem lze podat písemně poštou, v elektronické
podobě (e-mailem opatřeným zaručeným podpisem nebo prostřednictvím datové schránky)
nebo osobně, resp. ústně do protokolu v sídle Kanceláře finančního arbitra. K usnadnění
podání návrhu je na stránkách finančního arbitra k dispozici formulář http://www.finarbitr.cz/cs/financni-arbitr-formulare-ke-stazeni.html.
Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ 72546522, tel. 257 042 094, e-mail:
arbitr@finarbitr.cz, www.financniarbitr.cz

Kdy finanční arbitr nemůže rozhodnout?
Finanční arbitr nemůže rozhodnut zejména tehdy, nemá-li návrh na zahájení řízení veškeré
náležitosti. Finanční arbitr dále nemůže rozhodnout, pokud:
a) spor nenáleží do působnosti arbitra,
b) ve věci samé již rozhodl soud nebo řízení ve věci samé bylo před soudem zahájeno,
c) spor je nebo již byl předmětem řízení před arbitrem,
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řízení zahájeno.
Jak finanční arbitr v řízení postupuje?
Finanční arbitr je povinen rozhodovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, nestranně,
spravedlivě a bez průtahů, nehájí tedy zájmy pouze jedné ze stran. V řízení postupuje arbitr
podle zákona o finančním arbitrovi s přiměřeným použitím správního řádu.
Ve věci finanční arbitr rozhoduje nálezem. Proti nálezu finančního arbitra lze uplatnit opravné
prostředky – námitky. Pravomocný nález finančního arbitra je soudně vykonatelný a má tedy
účinky srovnatelné se soudním rozhodnutím. V případě nesouhlasu s konečným rozhodnutím
finančního arbitra je možné podat k obecnému soudu žalobu o přezkum rozhodnutí.
Kde se dozvím více?
Kontakt
Kancelář finančního arbitra, organizační složka státu
sídlo: Praha 1, Legerova 1581/69, 110 00
telefon : 257 042 094
fax : 257 042 089
e-mail : arbitr@finarbitr.cz
internetová stránka : http://www.financniarbitr.cz
facebook: https://www.facebook.com/FinArbitr
datová schránka : qr9ab9x
Úřední hodiny
Pondělí –
08:30 – 15:30 hod.
Úterý –
08:30 – 15:30 hod.
Středa –
08:30 – 15:30 hod.
Čtvrtek –
08:30 – 15:30 hod.
Pátek –
08:30 – 14:30 hod.
V případě jakýchkoli dotazů souvisejících s činností finančního arbitra nás neváhejte kdykoli
kontaktovat.
Mgr. Monika Nedelková v. r., finanční arbitr

8. Od 4. dubna 2012 bude pro občany Popovic každou středu od 18.00 – 18.30 hod. otevřena
skládka trávy za místní čistírnou odpadních vod.

9.
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR, na základě upozornění starosty obce, prověřilo
situaci vodorovného dopravního značení při výjezdu z Popovic na silnici I. třídy směr Brno a
zjistilo,že opravdu není v pořádku. Sděluje, že tento stav ohrožující bezpečné vyjíždění řidičů
od Popovic bude dán v nejbližší době do pořádku.
Situace schváleného a stanoveného dopravního značení viz. strana 12.
Radek Otruba
referent provozního úseku Závodu Brno
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SPOLEČENSKÉ DĚNÍ, SPORT
Z činnosti SK Popovice:
Výsledky vánočních turnajů :
Děti (organizovali Jiří Drahoš a Petra Schwarzová)
Šipky :
1. Vítek Veverka
2. Ondřej Drahoš
3. Kristýna Schwarzová
4. Michal Šubert
5.-6. Veronika Veverková
Tereza Bednářová
7.-8. Katka Hlivová
Lukáš Svítil
9.- David Nutil
Nikola Schwarzová
Tereza Schwarzová
Štěpán

stolní tenis:
1. Tereza Schwarzová
2. Kristýna Schwarzová
3. Tereza Bednářová
4. – Vítek Veverka
Katka Hlivová
Nikola Schwarzová
Petr Klier
Michal Klier

Muži : stolní tenis : 1: Róbert Kafka, 2. Radek Klíč, 3. František Zigmund, a dále Pavel
Pokorný, Erik Schwarz, Jura Drahoš, Laďa Hebký, Jiří Bednář, David Nutil
Šipky : 1. Michal Fiala atd.
Důležité body z valné hromady sportovního klubu SK Popovice konané dne 14.1.2012
- volba výboru
Předseda
Místopředseda
Hospodář

: Jiří Drahoš
: Vladimír Starnovský
: Petra Schwarzová

- Počet brigádnických hodin : 10 - platí pro muže,
5 – ženy a děti do 18 let
Za neodpracovanou hodinu je poplatek 200,- Kč
Termín brigád : sobota 14.4. v 8.30 – účast mužů povinná
neděle 22.4 v 8.30
Tenisové dny :

2. června 2012 – dětský den a odpoledne turnaj dětí v tenise
6. září 2012 – turnaj v tenise dospělých
za SK Popovice
Jiří Drahoš
předseda

vše podstatné na : http:/www.skpopovice.eu

- 14 Z činnosti RYS Popovice:
RYBÁŘSKÝ SPOLEK POPOVICE
SRDEČNĚ ZVE VŠECHNY OBČANY NA TRADIČNÍ
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY,
KTERÉ SE KONAJÍ V SOBOTU 19. KVĚTNA 2012
ZAČATEK V 6.00 hod.
UKONČENÍ VE 13.00 hod.

V PRŮBĚHU ZÁVODŮ SE BUDOU PŘIPRAVOVAT RYBÍ
SPECIALITY, KLOBÁSA Z UDÍRNY A NA ROŽNI, PIVO
JAKO KŘEN.
PO VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍCH RYBÁŘŮ BUDE LOSOVÁNA
TOMBOLA
Předprodej místenek bude zahájen 16.4.2012 u pana Jaromíra
Zajíce, tel. 604 469 697

RYBÁŘSKÝ SPOLEK POPOVICE
SRDEČNĚ ZVE VŠECHNY DĚTI do 15 let NA RYBÁŘSKÉ
ZÁVODY,
KTERÉ SE KONAJÍ V SOBOTU 26. KVĚTNA 2012
ZAČATEK V 7.00 hod.
UKONČENÍ V 11.00 hod.
Soutěžit se bude v počtu ulovených ryb o hodnotné ceny, vše za podpory
Jihomoravského kraje a Obce Popovice.
Pro všechny účastníky závodu a hosty bude připraveno občerstvení.
PETRŮV ZDAR

- 15 Z činnosti Myslivecké společnosti Rajhrad-Popovice
Zimní péče o zvěř
Přikrmování zvěře v době nouze je jednou ze základních činností každého správného
myslivce. Tato povinnost je zakotvena jak v mysliveckém řádu, tedy souboru základních
pravidel, kterými by se měl každý myslivec řídit, tak v zákoně o myslivosti, který oblast
mysliveckého hospodaření ošetřuje legislativně, proto její neplnění může být i postihováno. V
našich krajích má zimní přikrmování zvěře také historickou tradici a je považováno za typický
znak středoevropské myslivosti.
V Myslivecké společnosti Rajhrad-Popovice, ve které jsou organizováni myslivci z Rajhradu,
Popovic a Holasic, začínáme s přikrmováním již koncem léta, tedy v době, kdy z polí zmizí
poslední úroda, lány jsou zorány a zvěři se téměř ze dne na den zredukuje možnost obživy na
úplné minimum. Krmení začíná na přelomu srpna a září rozvážením směsi plev a zlomkového
ječmene do zásypů. V pozdějším období k pravidelnému doplňování zásypů přibude i
předkládání vojtěškového sena v krmelcích. S prvními mrazy do honitby rozvážíme i řepu,
která je pro zvěř, kromě vlastního nasycení, důležitá zejména obsahem vody. Přikrmování pak
většinou končíme na přelomu dubna a května, kdy jarní příroda již poskytuje zvěří dostatek
přirozené potravy.
Loňský začátek zimy byl poněkud rozpačitý a poměrně vysoké teploty mohly u někoho
vyvolat pocit, že přikrmování je zbytečné. Náhlý obrat, který přišel po Novém roce, však už
nenechal nikoho na pochybách, že pravidelné předkládání krmiva již od brzkého podzimu má
svoje opodstatnění. Díky němu zvěř v naší honitbě přečkala kruté, dlouhotrvající mrazy bez
vážnějších problémů a v dobré fyzické kondici, která je základním předpokladem pro
odolávání chladu a nemocem a také pro úspěšné rozmnožování.
Náklady s přikrmováním zvěře se každoročně vyšplhají na několik desítek tisíc korun, a to do
této částky nejsou započítány stovky brigádnických hodin, které myslivci odpracují na
přípravě a rozvozu krmiv. Všechny náklady jsou hrazeny z prostředků Myslivecké
společnosti, tedy z kapes myslivců, i když se podle zákona jedná o plnění veřejného zájmu.
Péče o zvěř není levnou záležitostí, proto vítáme každou příležitost, kdy se nám podaří získat
prostředky z účelově vázaných dotací. O tom, že péče o zvěř je vnímána jako velmi důležitá,
svědčí i skutečnost, že obce, na jejichž území se rozkládá naše honitba, myslivcům pomáhají
finančními příspěvky, určenými na nákup krmiva a jeho rozvoz.
Proto bychom tímto chtěli poděkovat Obecnímu úřadu Popovice, který nám v roce 2011
formou příspěvku ve výši 15 000,- Kč, pomohl plnit tento finančně náročný úkol, kterým péče
o zvěř v době strádání bezpochyby je.
Za Mysliveckou společnost Rajhrad-Popovice.
Jaromír Zajíc

Prodejna potravin Popovice oznamuje,
že objednávky na velikonoce budou přijímány do středy 4. dubna (dopoledne)
objednat lze:

- studená kuchyně (saláty, pomazánky, chlebíčky)
- cukrářské výrobky (zákusky-kuřátka, beránky, mazance, biskubské chlebíčky aj.)
- pečivo (chleba, rohlíky, veky) na pátek 6.4. a sobotu 7.4.2012
- knedle
- uzeniny
Dále přijímám objednávky na pečivo na úterý 10. dubna.
Přeji Vám příjemné prožití jarních svátků

Eva Pokorná

- 16 Jarní výstava FLORA OLOMOUC 2012
ZAHRADA V POHYBU PLNÁ KVĚTIN

Výstaviště Flora Olomouc bude od 19.4. do 22.4.2012 patřit jarní etapě zahradnické výstavy FLORA
OLOMOUC provázené zahradnickými trhy a veletrhem drobné zahradní mechanizace Hortifarm.
Výstava bude pro veřejnost otevřena denně od 9 do 18 hodin.
Na letošním ročníku největší a nejstarší květinové výstavy v České republice - s tradicí od roku 1958 - se s
nabídkou květin, okrasných rostlin, dřevin a zahradnických potřeb představí nejen domácí firmy a pěstitelé, ale i
hosté ze zahraničí, zejména Polska. Hlavní expozici v největším výstavním pavilonu A promění její tvůrci podle
motta letošní jarní výstavy na květinovou "Zahradu v pohybu". Pestrobarevnou nabídku jarních květin a
okrasných dřevin opět obohatí expozice Svazu květinářů a floristů ČR.
Zajímavou květinovou přehlídkou se budou moci pochlubit i členové Českého zahrádkářského svazu s
expozicemi jarních cibulovin, kaktusů a sukulentů, bonsají, skalniček, balkónových i vodních rostlin a
květinovými aranžmá. Kvalitními výpěstky jehličnatých i listnatých dřevin, trvalek, či skalniček se představí
čeští a polští školkaři.
Zahradníky, zahrádkáře, chalupáře potěší tradiční jarní zahradnické trhy s nabídkou květin, zeleniny, semen,
okrasných rostlin, školkařských výpěstků, pomůcek a nejrůznějších potřeb.
Součástí výstavy budou volné prohlídky čtyř sbírkových skleníků s exotickou florou a faunou v areálu výstaviště
a sousední botanické zahrady Univerzity Palackého. Návštěvníci jarní Flory mají bezplatný vstup i do botanické
zahrady výstaviště Flora v nedalekých Bezručových sadech s expozicemi nízkých barevných dřevin, travin,
léčivých rostlin a rozáriem. Těšit se mohou i na zábavný doprovodný program s dechovkami a folkovou
muzikou.
___________________________________________________________________________
Vstupné:
100 Kč - plné
80 Kč - studenti, důchodci
40 Kč - děti 6 až 15 let a letos opět i pro školní výpravy (ZŠ a SŠ) včetně ped. dozoru (stačí přinést seznam s
počtem účastníků, názvem školy a razítkem)
210 Kč - rodinné vstupné (2 +1 až 4 děti)
zdarma - děti do 10 let v doprovodu rodičů, držitelé průkazu ZTP a ZTP-P
Při hromadné objednávce nad 20 ks vstupenek (od 15.3 do do 10. 4.) 20% sleva! (objednávky na č. tel:
+0420 585 726 232, e-mail: nadvornikova@flora-ol.cz)! Adresa: Výstaviště Flora Olomouc, Wolkerova 17, 771
11 Olomouc.
Informace na: www.flora-ol.cz
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