POPOVICE
_____________________________________________

Místní zpravodaj č. 1
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Třídění odpadu v naší obci:
Jednou z povinností obce jako původce odpadů je odpady sbírat odděleně, mimo jiné zajišťovat i
tříděný sběr využitelných složek komunálních odpadů.
Naše obec, která již řadu let provozuje tříděný sběr komunálních odpadů (papír, plasty, sklo,
nápojové kartony a nově i kovy), je zapojena do systému EKO-KOM.
Na základě tohoto zapojení pak obec získává nárok na odměnu za zajišťování zpětného odběru a
následného využití odpadů z obalů.
Jak si vede naše obec vidíte v přiložených grafech (zdroj EKO-KOM)
Jiří Bednář, místostarosta
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Přehled usnesení:
USNESENÍ
z 1. zasedání Zastupitelstva obce Popovice, konaného dne 15.12.2014
Zastupitelstvo obce Popovice
schvaluje:
1. ověřovatele zápisu, zapisovatele a program 1. zasedání ZO
2. rozpočtové opatření č. 4/14 a 5/14
3. rozpočtové provizorium na rok 2015
4. poskytnutí neinvestičních dotací
5. výši stočného na rok 2014
6. kalkulaci výše vodného na rok 2014
7. přílohu č. 4 ke smlouvě o nájmu a provozu kanalizace a ČOV s VAS, a.s. Brno
8. navýšení příspěvku na činnost Hasičského záchranného sboru Holasice
9. uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Židlochovice na úseku sociálně právní ochrany dětí.
zvolilo:
1. členy kontrolního a finančního výboru
starosta vydal pokyn:
1. k provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2014
starosta jmenoval:
1. inventarizační komisi, která provede inventarizaci majetku obce za rok 2014
bere na vědomí:
1. plnění usnesení č.22 ze dne 29.9.2014
Ze 7 členů zastupitelstva obce se jednání zúčastnilo 7 členů. Jednání bylo usnášeníschopné.
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z 2. zasedání Zastupitelstva obce Popovice, konaného dne 29.12.2014
Zastupitelstvo obce Popovice
schvaluje:
1. ověřovatele zápisu, zapisovatele a program 2. zasedání ZO
2. uzavření dodatku č. 11 ke smlouvě o zavedení a následném vedení majetkové a provozní
evidence a o jejím předávání.
3. výši příspěvku na pečovatelskou službu v roce 2015
4. Obecně závaznou vyhlášku obce Popovice č. 1/2014, kterou se stanoví systém komunitního
kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na
území obce.
5. Obecně závaznou vyhlášku obce Popovice č. 2/2014 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
6. uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o poskytování služeb v odpadovém hospodářství.
.bere na vědomí:
1. plnění usnesení č.1 ze dne 15.12.2014
Ze 7 členů zastupitelstva obce se jednání zúčastnilo 7 členů. Jednání bylo usnášeníschopné.

USNESENÍ
z 3. zasedání Zastupitelstva obce Popovice, konaného dne 23.3.2015
Zastupitelstvo obce Popovice
schvaluje:
1. ověřovatele zápisu, zapisovatele a program 3. zasedání Zastupitelstva obce Popovice
2. rozpočtové opatření č. 6/14
3. inventarizaci majetku obce Popovice za rok 2014
4. závěrečný účet obce za rok 2014 bez výhrad
5. roční účetní závěrku za rok 2014
6. poskytnutí individálních neinvestičních dotací RYS Popovice v celkové výši 26.000,- Kč.
7. rozpočet na rok 2015
8. uzavření dodatku č. 15 ke smlouvě o nájmu a provozu vodovodu ze dne 19.12.2001
uzavřenou s VAS, a.s.
9. uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku dle KN p.č. 14/2 o výměře 51 m2 s manželi
Vepřekovými za 50,- Kč/m2.
10. udělení výjimky v územním plánu sídelního útvaru Popovice na výstavbu 2 ks
montovaných hal na pozemcích p.č. 122/1 a 121 vedených jako orná půda.
11. uzavření směnné smlouvy – směnit pozemek dle KN p.č. 259/5 o výměře 33m2 za
nabídnutý pozemek dle KN p.č. 259/68 o výměře 36 m2 ve vlastnictví pana Jiřího
Ustohala, bytem Rajhrad. Rozdíl ve výměře (3 m2) bude vyrovnán cenou 50,- Kč/m2.
12. nákup štěpkovače značky Viking GB 460C
13. uzavření Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s firmou Elektrowin, a.s. Praha
.bere na vědomí:
1. plnění usnesení č.2 ze dne 29.12.2014
2. zprávy kontrolního a finančního výboru
pověřuje:
1. starostu obce prováděním rozpočtových opatření ve volebním období 2014-2018
odložilo:
1. projednání žádosti Povodí Moravy, s.p. o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek ve
vlastnictví Obce Popovice p.č. dle KN 111/5 o výměře cca 105 m2. Tento bod bude ještě projednán se
zástupcem firmy.
Ze 7 členů zastupitelstva obce se jednání zúčastnilo 6 členů. Jednání bylo usnášeníschopné.
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INFORMACE PRO OBČANY:
1. Hospodaření v roce 2014 a schválený rozpočet na rok 2015
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. 1340 – Poplatek za likvidaci kom. odpadu
pol. 1341 – Poplatek ze psů
Pol. 1343 – poplatek za užívání veř. prostranství
pol. 1351 – Odvod výtěžku z provozování loterií
pol. 1355 – Odvod z výherních hracích přístrojů
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
pol. 4213 – Investiční přijaté transfery ze státních
fondů
pol. 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze
stát. rozpočtu
§ 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. 3122 – Přijaté příspěvky na pořízení
dlouhodobého majetku
§ 2321 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
§ 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

HOSPODAŘENÍ
V ROCE 2014

ROZPOČTU NA
ROK 2015

671.014,32

700.000,--

617.830,32

650.000,--

74826,74

80.000,--

717228,83
62890,-1.356.455,-122.297,-11.975,-0,-11.063,84
108.410,95
850,-145.653,08
16.800,-40.000,--

750.000,-109,100,-1.400.000,-130.000,-12.000,-1.000,-15.000,-110.000,-3.000,-160.000,-16.800,-0,--

66.100,--

64.000,--

20.635,20

0,--

288.892,80

0,--

1.969,--

2.200,--

0,-23.000,--

3.000,-23.000,--

13.052,--

20.000,--

265.307,--

280.000,--

0,--

500,--

0,--

2.000,--

7180,--

10.000,--

30.581,--

36.000,--

28.255,-0,-4.743,--

28.300,-20.000,-10.000,--

19.265,--

30.000,--

-6§ 3745 pol. 2322 – Přijaté pojistné náhrady
§ 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
§ 6310 pol. 2324 – Přijaté nekapitálové přísp. a
náhrady
PŘÍJMY CELKEM
VÝDAJE
§ 1037 – Celospolečenská funkce lesů
§ 2141 – Vnitřní obchod
§2212 – Silnice
§2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací
§ 2221 – Provoz veřejné silniční dopravy
§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
§3111 – Předškolní zařízení
§ 3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot míst.
kultur, nár. a hist.
§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
§ 3525 - Hospice
§3613 – Nebytové hospodářství
§3631 – Veřejné osvětlení
§3636 – Územní rozvoj
§3639 – Komunální služby a územní rozvoj
§3721 – Sběr a svoz nebezpečných odpadů
§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
§ 5212 – Ochrana obyvatelstva
§ 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část
§6112 – Zastupitelstva obcí
§ 6115 – Volby do zastupitelstev územních
samosprávých celků
§ 6117 – Volby do Evropského parlamentu
§6171 – Činnost místní správy

2.999,-2.126,--

0,-3.000,--

1.000,--

2.000,--

9.737,33

1400,--

17.513,78
0,--

20.000,-5.000,--

6,27

0,--

4.759.657,46

4.697.300,--

20.000,-1.652,-248.944,-0,-18.250,-13.052,-646.194,--

20.000,-1.700,-609.700,-50.000,-17.700,-20.000,-1.000.000,--

0,-31.000,--

12.000,-31.000,--

52.183,-0,--

0,-5.500,--

0,-108.628,--

500,-121.000,--

31.168,62
15.000,-10.684,-8.000,-3.000,-77.503,39
100.621,89
5370,-8.734,-6.454,-118.780,-42.397,-941.377,81
35.000,--

30.000,-20.000,-32.000,-8.000,-3.000,-10.000,-415.000,-0,-31.800,-20.000,-150.000,-50.000,-650.000,-35.000,--

0,-0,-454.403,-14.112,--

15.900,-0,-450.000,-0,--

10.743,-720.456,14

0,-700.000,--
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§6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních
operací
§ 6320 – Pojištění funkčně nespecifikované
§ 6399 – Ostatní finanční operace
§ 6402 – Finanční vypořádání minulých let
VÝDAJE CELKEM

6.832,60

10.000,--

12.755,-62.890,-56.509,-3.882.694,45

13.500,-109.100,-37.900,-4.697.300,--

2. V letošním roce se v naší obci v Tříkrálové sbírce vybralo 9.313,- Kč.

-83. Od 1. dubna 2015 bude pro občany Popovic každou středu od 18.00 – 18.30 hod. otevřena
skládka biologicky rozložitelného odpadu za místní čistírnou odpadních vod. Na tuto skládku
lze ukládat veškerý biologický odpad ze zahrad, trávu, listí, větve, apod.
4.

-9SVOZ ŽELEZNÉHO ŠROTU
Od 1.5. – 3.5.2015 bude přistaven na parkovišti před obecním úřadem kontejner na železný šrot
firmy REMET.
5.

Diakonie Broumov, sociální družstvo
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
Peří, péřové přikrývky a polštáře
Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
Knihy
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
 ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
 nábytek
 znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční :
dne:

pondělí
13.4.2015
úterý
14.4.2015
15.4.2015
středa
místo: Obecní úřad Popovice

8.00 – 14.00
8.00 – 14.00
8.00 – 14.00

18.00 – 20.00

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem

SPOLEČENSKÉ DĚNÍ, SPORT
Z činnosti SK Popovice:
Výsledky vánočních turnajů:
Děti (organizovali Jiří Drahoš a Petra Schwarzová)
Šipky :
1. Kateřina Drahošová
2. Pavel Kubát
3. Petr Klier
Celkem se zúčastnilo 12 dětí.

stolní tenis:
1. Ondřej Drahoš
2. Vítek Veverka
3. Nikola Schwarzová

- 10 Šipky muži :
1. Michal Fiala

2. Filip Pokorný

3. František Zigmund

Důležité :
Valná hromada (schůze) tenistů SK Popovice se bude konat v pátek 10.4.2015 v 19.00
v naší hospůdce. Doneste sebou peníze na členský příspěvek (loňský byl 600,- Kč).
Stručný program schůze :
Vyhodnocení roku 2014
Zpráva o hospodaření
Volby výkonného výboru
Plán na rok 2015
Diskuze
Podle počasí budou navazovat brigády v sobotu 11.4.2015, případně 18.4. a 25.4.2015,
tak jak se dohodneme.
za SK Popovice
Jiří Drahoš
předseda
Z činnosti RYS Popovice:

RYBÁŘSKÝ SPOLEK POPOVICE
SRDEČNĚ ZVE VŠECHNY OBČANY NA
TRADIČNÍ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY,
KTERÉ SE KONAJÍ V SOBOTU 16. KVĚTNA 2015
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 20.4.2015 u
pana Jaromíra Zajíce, tel. 604 469 697

- 11 RYBÁŘSKÝ SPOLEK POPOVICE
SRDEČNĚ ZVE VŠECHNY DĚTI do 15 let
NA RYBÁŘSKÉ ZÁVODY,
KTERÉ SE KONAJÍ V NEDĚLI
17. KVĚTNA 2015
ZAČATEK V 7.00 hod.
UKONČENÍ V 11.00 hod.
Soutěžit se bude o hodnotné ceny, vše za
podpory Jihomoravského kraje a Obce
Popovice.
Pro všechny účastníky závodu a hosty bude
připraveno občerstvení.
PETRŮV ZDAR

Z činnosti MS Rajhrad – Popovice
Myslivci uklidili černou skládku pneumatik u Třeťáku

- 12 Jak se chovat v jarní přírodě
Vážení spoluobčané,
žádáme vás v nadcházejícím jarním období, které je obzvláště citlivé na klid zvěře (již v březnu
máme první vrhy zajíčků a poté v květnu kladou srny srnčata), abyste nenechali vaše pejsky
volně pobíhat v honitbě bez dozoru.
Je-li zvěř v jarních měsících rušena, často klade mláďata do nevhodných míst, kde jsou
vystavena například velké vlhkosti, což vede k úhynu mláďat.
Pokud najdete nebo zahlédneme v přírodě samotné mládě, nesnažte se ho zachraňovat, tím že ho
vezmete do rukou, určitě je poblíž jeho matka a ta se o něj postará.
Děkujeme za pochopení a přejeme příjemný pobyt v přírodě.
Za MS Rajhrad-Popovice-Holasice
Pavel Hrdlička, předseda

Vydává Obecní úřad v Popovicích. Vedoucí redaktorka, tisk a grafické zpracování Eva Pokorná. Adresa
redakce: Obecní úřad Popovice, Popovice 2, PSČ 664 61, tel. 547232155. Zaevidováno Ministerstvem
kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 10628. Vychází 1x za čtvrt roku. Neprodejné, bezplatná
distribuce občanům Popovic. Náklad 100 kusů

