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Milí spoluobčané !
Navazuji na informace uveřejněné v minulém čísle zpravodaje ohledně stavebních úprav na
nádraží. Bohužel naše žádost o finanční dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na
stavební úpravy byla pro letošní rok zamítnuta. Nicméně je reálná šance uspět s žádostí v
následujícím roce. Proto zastupitelstvo obce rozhodlo tuto akci odložit na příští rok.
Zastupitelé obce se rovněž zabývali dopravní situací v obci (hlavně co se týká překračování
povolené rychlosti) a rozhodlo o instalaci měřícího zařízení do obce.
V současné době se připravuje projektová dokumentace na rozšíření parkovacích míst, hlavně
v lokalitě na Nivách a při hlavní komunikaci.
V uplynulém období jsme se mohli setkat na akcích pořádaných mikroregionem Rajhradsko –
např. v dubnu první cyklistický poznávací výlet po mikroregionu Rajhradsko, v květnu
několik výletů, o kterých jste informováni vývěskou na OÚ. Dětský den pořádaný obecním
úřadem byl kvůli špatnému počasí odložen, ale i přesto se v náhradním termínu podařil a děti
potěšili i hasiči z Holasic.
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Přeji dětem krásné prázdniny a rodičům zasloužené chvíle odpočinku.
Ing. Jiří Bednář
Váš starosta
Přehled usnesení:
USNESENÍ
z 17. zasedání Zastupitelstva obce Popovice, konaného dne 4.5.2009
Zastupitelstvo obce Popovice
schvaluje:
1. závěrečný účet za rok 2008 „bez výhrad“
2. vyplacení odměny předsedovi finančního výboru panu Knitlovi v měsíci 5/09
3. rozpočet na rok 2009
4. rozpočtového opatření č. 1/09
5. prodej pozemku p.č. dle KN 201/61 o výměře 80 m2 a p.č. dle KN 259/28 o výměře 92 m2.
6. uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě o nájmu a provozu vodovodů ze dne 19.12.2001
7. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou Atelier Creo, spol. s.r.o.
8. uzavření smlouvy o výpůjčce s Jihomoravským krajem, zastoupeným Ing. Jaroslavem Pospíšilem
9. poskytnutí finančních dotací:
- RYS Popovice – na nákup ryb do místního rybníka
- Myslivecká sdružení Rajhrad – Popovice – na výstavbu krmných zařízení a údržbu
zvěřních políček
- SK Popovice – na věcné dary na fotbalové utkání „ženatí proti svobodným“
10. návrh zadání IV. změny územního plánu sídelního útvaru Popovice a schvaluje určení starosty
určeným zastupitelem pro změnu č. IV územního plánu sídelního útvaru Popovice.
11. zakoupení klimatizační jednotky do prodejny potravin a smíšeného zboží.
12. uzavření nájemní smlouvy s Mysliveckým sdružením Rajhrad-Popovice na pozemek p.č. 371 o
výměře 7711 m2.

-3projednalo:
1. žádosti pana Václava Kubíka o možnost spolufinancování povrchové úpravy asfaltové plochy
sousedící s domem pana Kaliny a navrhlo tento pozemek nabídnout k prodeji.
2. žádost paní Zdeňky Kolaříkové o odprodej části pozemku p.č. 207/1 a požádalo o upřesnění zákresu
bere na vědomí:
1. zprávu finančního výboru
Ze 7 členů zastupitelstva obce se jednání zúčastnilo 6 členů. Jednání bylo usnášeníschopné.
ROZPOČET 2009
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 odnění půdy ze zemědělského půdního fondu
pol. 1335 – Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa
pol. 1337 – Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
pol. 1341 – Poplatek ze psů
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. 2411 – Splátky půjč. prostředků od podnikat. Subjektů –fyz. osob
pol. 4112 - Neinv. přij. transfery ze st. rozp. v rámci souhr. dotč. vztah.
§ 2119 pol. 2343 – Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů
§ 2119 – Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky
§ 2122 pol. 2329 – Ostatní nedaňové příjmy j.n.
§ 2122 – Sběr a zpracování druhotných surovin
§ 2310 pol. 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
§ 2310 pol. 3122 – Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku
§ 2310 – Pitná voda
§ 2321 pol. 2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků
§ 2321 – Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly
§ 3341 pol. 2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků
§ 3341 – Rozhlas a televize
§ 3349 pol. 2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků
§ 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
§ 3399 pol. 2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků
§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
§ 3412 pol. 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
§ 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce
§ 3613 pol. 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
§ 3613 – Nebytové hospodářství
§ 3633 pol. 2133 – Příjmy z pronájmu movitých věcí

450000,00
2000000,00
40000,00
700000,00
275600,00
1000000,00
3000,00
2000,00
108000,00
6100,00
80000,00
100000,00
140000,00
150000,00
12600,00
7900,00
1200,00
3000,00
9000,00
20000,00
240000,00
500,00
500,00
2000,00
5000,00
22000,00
90000,00

-4§ 3633 – Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
§ 3639 pol. 2131 – Příjmy z pronájmu pozemků
§ 3639 pol. 3111 – Příjmy z prodeje pozemků
§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
§ 3722 pol. 2112 – Příjmy z prodeje zboží (již zakoupeného za účelem prodeje)
§ 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů
§ 3725 pol. 2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků
§ 3725 – Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
§ 3745 pol. 2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků
§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
§ 6171 pol. 2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků
§ 6171 pol. 2133 – Příjmy z pronájmu movitých věcí
§ 6171 – Činnost místní správy
§ 6310 pol. 2141 – Příjmy z úroků
§ 6310 pol. 2142 – Příjmy z podílů na zisku a dividend
§ 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
§ 6402 pol. 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi
§ 6402 - Finanční vypořádání minulých let
PŘÍJMY CELKEM
VÝDAJE
§ 2212 – Silnice
§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací
§ 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy
§ 2241 – Železniční dráhy
§ 2310 – Pitná voda
§ 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod
§ 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 místního kulturního, národního a
historického povědomí
§ 3341 – Rozhlas a televize
§ 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
§ 3399 – Ostatní záležitost kultury, církví
§ 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
§ 3635 – Územní plánování
§ 3636 - Územní rozvoj

15000,00
100000,00
10000,00
30000,00

1000,00
2000,00
1000,00
200000,00
5100,00
300,00
5832800,00
50000,00
50000,00
16200,00
3000000,00
141800,00
586800,00
100000,00
50000,00
96000,00
15000,00
5000,00
3000,00
1000,00
80000,00
50000,00
25000,00
100000,00
25000,00
95000,00
150000,00
38700,00
100000,00
50000,00
33600,00

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj
§ 3721 – Sběr a svoz nebezpečných odpadů
§ 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů
§ 3723 – Sběr a svoz ostatních odpadů

200000,00
20000,00
120000,00
35000,00

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
§ 4343 - Sociální pomoc osobám v souvislosti s živelní pohromou nebo požárem
§ 4351 - Osobní asistence, pečovat. Služba a podpora samostat. 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

400000,00
50000,00
28800,00
15000,00
320000,00
600000,00
10000,00
18600,00
275600,00
16900,00
6972000,00

FINANCOVÁNÍ

1139200,00

INFORMACE PRO OBČANY:
1. Provozní doba obecního úřadu v měsíci červenci 2009:
Z důvodu čerpání dovolené bude obecní úřad uzavřen v době od 20.7.2009-31.7.2009.
2. Od 1.7.2009 bude pro občany Popovic skládka trávy za místní čistírnou odpadních vod
otevřena každou středu od 17.30 – 18.00 hod. Mimořádný odvoz je možné si domluvit na tel.
737542399.
3.
POZVÁNKA
NA
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE POPOVICE, KTERÉ SE KONÁ V PONDĚLÍ
13. července 2009 v 18.30 hod. V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU
Program:
1. Rozpočtové opatření 2/09

2. Projednání uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s firmou E-ON, a.s.
3. Projednání zadání IV. změny územního plánu
4. Projednání zakoupení radaru
5. Projednání cenového návrhu na projektovou dokumentaci na akci „oprava místních
komunikací a rozšíření parkovacích ploch v obci“
6. Projednání uzavření smlouvy o dílo s firmou LK projekční kancelář Ing. Kašpárek na
projektovou dokumentaci „oprava místních komunikací a rozšíření parkovacích ploch
v obci“
7. Různé
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4. Firma van Gansewinkel, a.s. oznamuje, že v rámci úprav a optimalizace svozu odpadů
(zavedení odpolední směny) dochází v naší obci ke změně ve svozu u komunálního odpadu.
Komunální odpad bude nově odvážen vždy v odpoledních hodinách 14:00 – 22:00.
Den svozu zůstává stejný, tj. každá lichá středa.
5.
Pokud hodláte cestovat na Slovensko, tak je nutno mít podle nových předpisů KARTU
PRVEJ POMOCI, viz příloha. Pokud to nebudete mít ve vozidle, nejlépe v lékárničce, hrozí
vám dle jejich ceníku pokuta ve výši 60 Euro.
6. Adresa pro doručování – sdělení
Dne 1. července 2009 nabývá účinnosti zákon č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963
Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Jedním
z dotčených zákonů je i zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších
předpisů.
Touto novelou zákona o evidenci obyvatel se rozšiřuje taxativně stanovený výčet údajů
vedených v informačním systému evidence obyvatel jak ke státním občanům České
republiky, tak i k cizincům, kterým byl na území České republiky povolen pobyt nebo
udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany – nově může být ke
každému obyvateli evidována adresa pro doručování písemností podle zvláštního právního
předpisu, údaje o její změně či zrušení.
Údaje o adrese pro doručování jsou evidovány pouze v případě, zažádá-li o jejich zavedení
sám obyvatel na ohlašovně v místě trvalého pobytu (§ 10b zákona č. 133/2000 Sb.). Novela
zákona o evidenci obyvatel také stanoví, že údaj o adrese pro doručování bude jako zdrojové
místo předávat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušná ohlašovna.
7. Správa železniční dopravní cesty, s. o. (provozovatel železniční infrastruktury), za účelem
modernizace stávající infrastruktury železničního koridoru, sníží kapacitu dopravní cesty
v úseku Brno – Břeclav ve dnech 3. 7. 2009 – 2. 9. 2009.
V uvedeném období bude na tratích:
250 Brno hl. n. – Břeclav + 330 Břeclav – Hodonín,
254 Šakvice – Hustopeče u Brna,
255 Zaječí – Hodonín.
vyhlášen výlukový jízdní řád, viz. příloha, který bude vyvěšen ve stanicích a na zastávkách na
těchto úsecích tratí.
Věnujte prosím výlukovým jízdním řádům patřičnou pozornost .
8. Výsledky hlasování v naší obci ve volbách do Evropského parlamentu konané
ve dnech 5. a 6. 6.2009
Občanská demokratická strana
29 hlasů
Česká strana sociálně demokratická
19 hlasů
Křesťan. a demokrat. unie-Českosl. strana lidová
12 hlasů
Komunistická strana Čech a Moravy
7 hlasů
Suverenita
3 hlasy
Demokratická strana Zelených
3 hlasy

-7Věci veřejné
Volte Pravý Blok – www.cibulka.net
Evropská demokratická strana
Moravané
Starostové a nezávislý – vaše alternativa
SDŽ – Strana důstojného života
Strana svobodných občanů
Strana zelených

-

2 hlasy
2 hlasy
2 hlasy
2 hlasy
2 hlasy
1 hlas
1 hlas
1 hlas

Volební účast 36%.

SPOLEČENSKÉ DĚNÍ, SPORT
Z činnosti SK Popovice:
Výsledkový servis:
30. května se uskutečnilo tradiční fotbalové utkání
svobodní – ženatí 6: 5 střelci Petr Linhart, Michal Fiala, Petr Havlík 4
- Patrik Cholera 2, Pavel Pokorný, Jiří Bednář, Jiří Drahoš

Horní řada : Jakub Pokorný, Michal Fiala, Pavel Pokorný, Jiří Bednář, Petr Havlík, Filip
Pokorný, Miroslav Pokorný, Tomáš Kubík, Radek Klíč
Spodní řada : Patrik Choleva, Pavel Kubát, Jiří Drahoš, Petr Linhart, Jaromír Marušinec,
Vladimír Starnovský
Následné akce na kurtech :
Sobota 29.8.2009 – turnaj v nohejbalu
Sobota 5.9.2009 – tenisový den
Pěkné léto přeje
Jiří Drahoš
Prezident SK

-8ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY A
INFORMACÍ
 SLEZSKÁ 7, 120 56 PRAHA 2
 222 000 111, 227 010 111
Kalendář akcí červenec 2009
Zemědělské výstavy
23.července 2009 - 26.července 2009
KŘEMEŽSKÝ VELETRH (18.ročník)
Zahradnické výstavy
Želešice, zkušební stanice ÚKZÚZ DEN V SADU
1. července
Den otevřených dveří na zkušební stanici Želešice. Ve stanici probíhají zkoušky pro správní
řízení o registraci odrůd pro jádroviny, peckoviny, drobné a skořápkaté ovoce.
3. až 5. července
Rakovník - Rabasova galerie Lilie
Již 22. ročník výstavy lilií, pořádá SZO ČZS Martagon v Rabasově galerii (synagoga).
Domácí i zahraniční pěstitelé, široký sortiment odrůd. Otevřeno od 9-17 hod. příjem a
instalace lilií bude ve čtvrtek 2. července od 10 hodin. Plánována je tradiční odborná soutěž o
nejhezčí lilie
3. až 6. července
Rožnov pod Radhoštěm
Výstava lilií
SZO ČZS Lilium Brno pořádá ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově p. R. výstavu lilií.
Bude vystaven sortiment z celého světa. Vítáni jsou všichni milovníci těchto květin v
kongresovém sále muzea (otevření v 10 hod., jinak 9-17 hod.). Možné prodloužení výstavy
podle stavu lilií.
4. až 6. července
Borotín u Boskovic - arboretum
Léto v zahradě
Tradiční prodejní výstava - trvalky, dřeviny, lilie, bonsaje, vodní rostliny aj. prohlídka
arboreta, vstupné dospělí 30 Kč, děti a studenti 15 Kč. Otevřeno od 9 do 17 hod.
4. a 5. července
Hvožďany u Rožmitálu p.T.
IX. Výstava fuchsií
Výstavu pořádá Jaroslava Dvořáková spolu s místním spolkem důchodců (Spolek Beneše z
Blíživy pod Třemšínem). Vstup zdarma, otevřeno vždy 10-17 hodin. Vystaveno 450 odrůd
fuchsií v areálu venkovského dvora. Zajištěna odborná poradna. Prodej přebytků v omezeném
množství.
9. až 12. července
Lysá nad Labem - výstaviště KVĚTY 2009
Tradiční, již 13. ročník celostátní výstavy květin a potřeb pro zahrádkáře spolupořádaná
Český zahrádkářský svaz. Expozice v pavilonu B na CELKOVÉ ploše 2.160 m2. Přehlídka
v létě kvetoucích květin. Široký sortiment pelargónií, fuchsií, kaktusů, bonsají, letniček,
begonií, květin okrasných listem, růží. Poradenská služba po celou dobu výstavy. Jelikož se v
poslední době lidé opět obracejí k přírodě a bylinky jsou stále populárnější, opět jsme pro
Vás, po velkém úspěchu v loňském roce, připravili expozici bylinek nazvanou ROSTLINY
PRO POSÍLENÍ ORGANISMU A ZDRAVÍ. V rámci doprovodného programu výstavy
Květy 2009 se bude pořádat tradiční soutěž o nejkrásněji osázenou nádobu či truhlík.
Veltrusy - Zámek
Růže
11. a 12. července
Tradiční výstavu růží a květin, pořádá ZO ČZS ROSA KLUB Kralupy nad Vltavou a

-9Správa státního zámku Veltrusy, letos na téma 15 let kralování růží na zámku Veltusy.
Doprava autobusem zajištěna zdarma od železniční stanice ČD Kralupy nad Vltavou v 9.30 a
zpět ze zámku Veltrusy na vlakové nádraží Kralupy n.V. v 13.00. Zahájení výstavy proběhne
v sobotu v 10 hod. na nádvoří zámku s dechovým orchestrem Vinšovanka, dále otevřeno 9-16
hod. Výstava je spojena se soutěží o nejkrásnější Růži roku 2009, která bude vyhodnocena v
neděli v 14 hodin.
Vedení zámku nabízí návštěvníkům prohlídku historických skleníků, výstavu "Kámen a
voda" a prohlídku interiérů hlavní zámecké budovy "Jak se opravuje památka".
11. až 19. července
Klatovy
Klatovský karafiát
Tradiční výstava klatovských karafiátů. Pořádá ZO ČZS Klatovy v prostorách výstavní
zahrady v ulici Hostašova (proti muzeu), otevřeno od 9-17 hodin, po celou dobu výstavy
zajištěna poradenská služba. Bližší informace podá předseda ZO př. Peter Pošefka - tel.: 606
641 560
11. až 19. července
Újezdec-Syřenov
Výstava fuchsií
Prohlídka fuchsií a dalších doplňkových rostlin a květin, včetně zahrady manželů
Suchardových u roubené chalupy. Návštěvníci se seznámí se zkušenostmi při pěstování
vystavovaných rostlin a s krásnou krajinou Českého ráje. Vstupné dobrovolné. Otevřeno bude
od 9,00 hod. do 18,00 hod. Výstava je prodejní.
21. července až 2. srpna
Telč
Fuchsie
Výstava probíhá v Zámecké zahradě telčského zámku, pořádá ZO ČZS.
25. a 26. července
Chotoviny
II. výstava řezaných květin zejména lilií,
gladiolů.
Pořádá ZO ČZS Chotoviny u Tábora na zámku v Chotovinách. So 9-18, Ne 9-12 hod.
31. července až 2. srpna
Budyně n.Ohří Výstava květin a zeleniny
Pořádá ZO ČZS Budyně n.O. pod záštitou Městského úřadu a ÚS ČZS Litoměřice v areálu
známého Vodního hradu. Uvidíte především růže, jiřiny, mečíky, ale i ostatní květiny a
zeleninu. Soutěž o nejlepší kolekci růží, mečíků, jiřin a zeleniny. Výstava trofejí zvěře
Mysliveckého sdružení BORA Vrbka. Výstava včelařů Budyňska. Otevřeno Pá: 8-17, So, Ne:
8-18 hod. Vstup na výstavu zadním vchodem do areálu Vodního hradu. Odborná poradna 916 hod, Pá: výživa a hnojení, So: Ovocnářství, Ne: zelinářství a drobné ovoce.
31. července až 2. srpna
Radimovice u Želče Za krásu životního prostředí
ZO ČZS v Radimovicích pořádá již 26. ročník výstavy květin. Květiny našich zahrad a
domovů, kaktusy, bonsaje, mečíky, jiřiny, orchideje, pokojové květiny, růže, květinová
aranžmá, ukázky vazby květin. Prodej zahradnických potřeb, výpěstků, skalniček, cibulovin,
pokojových květin.
Inzerát
Hledám rodinný dům, popřípadě stavební pozemek s inženýrskými sítěmi v Popovicích.
Platba v hotovosti. Tel.: 725 702 548.
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