POPOVICE
_____________________________________________

Místní zpravodaj č. 2
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Vážení a milí spoluobčané,
rád bych Vás seznámil s průběhem plánované akce „Revitalizace nasvětlení komunikací
obce Popovice“. V současné době nám Ministerstvo průmyslu a obchodu schválilo dotaci, její
výše bude stanovena dle skutečných nákladů, ve výši 40%.
Výběrové řízení vyhrála firma Enegy Solutions ang Savings, s.r.o. Olomouc s nabídkovou
cenou 458 tis. Kč. Předpokládaná doba realizace je během letních měsíců.

ENERGETICKÝ PŘÍNOS ÚPRAV VO
Celkový potenciál úspor energie:
Úspory energie v soustavách veřejného osvětlení jsou tvořeny souborem opatření, vedoucím
ke zvýšení světelné účinnosti, ke zvýšení bezpečnosti provozu po místních komunikacích a k
minimalizaci vedlejších nutných nákladů na provoz zařízení – opravy a údržba.
- Zvýšení světelné účinnosti je docíleno volbou osvětlovací soustavy tvořené moderními
svítidly s maximálním vyzařovacím efektem, tj. maximálním zhodnocením elektrické energie
při přeměně na energii světelnou. Doporučená svítidla splňují maximální požadavky na
světelnou účinnost.
- Snížení provozních nákladů je docíleno:
- volbou svítidla s tzv. bezúdržbovým provozem, tzn. krytí svítidla min. IP 65 zaručuje
vstup do svítidla pouze při výměně světelného zdroje
- volbou světelného zdroje SON T+ (87,5 lm/W) s vysokou světelnou účinností
- rozmístěním svítidel tak, aby bylo docíleno optimálního rovnoměrného osvětlení
prostoru v souladu s požadavky ČSN EN 13 201-2 (360455) Osvětlení pozemních
komunikací
Po provedení ekonomického zhodnocení navrženého řešení je možno konstatovat, že
uvažovaná generální oprava stávajícího veřejného osvětlení je z hlediska finanční návratnosti
příznivá a současně dojde snížením poruchovosti k zvýšení plošné osvětlenosti a tím i většímu
světelnému pokrytí obce - t.j. zvýšení pasivní bezpečnosti občanů i majetku.
Zejména je třeba poznamenat, že dojde k OPTIMÁLNÍMU osvětlení místní komunikace.

-2Dále bych Vás rád informoval, že společnost van Gansewinkel , a.s. změnila své obchodní
jméno na AVE komunální služby, a.s.. Ujišťuji Vás, že se v rámci svozu odpadů nic nemění!
Změní se jen název a logo společnosti, vše ostatní zůstává!

Dosud jste pracovníky společnosti van Gansewinkel poznávali velmi jednoduše a to podle
typických modrých montérek a podle stejně barevného svozového vozu. Tyto barvy prozatím zůstanou
také nezměněny. Postupně se pak modrá změní na červenou. Osádky svozových vozů také zůstávají a
tak nemusíte mít obavu, že na jejich místa nastoupí jiní lidé, kteří naši obec neznají.

Jak jistě všichni víte, na našem biotopu se uhnízdil párek labutí, který nedávno vyvedl pět
mláďat.

Prosíme Vás, abyste jim dopřáli klid, nevenčili psy v jejich blízkosti a jen tiše pozorovali
tuto nádheru z povzdálí. Děkujeme
Rád bych Vám všem popřál příjemně strávené prázdniny, dovolené plné sluníčka a
mnoho zážitků.
František Maxián, starosta
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Přehled usnesení:
USNESENÍ
z 4. zasedání Zastupitelstva obce Popovice, konaného dne 20.4.2015
Zastupitelstvo obce Popovice
schvaluje:
1. ověřovatele zápisu, zapisovatele a program 4. zasedání Zastupitelstva obce Popovice
2. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek ve vlastnictví Obce Popovice p.č.
dle KN 111/5 o výměře cca 105 m2 s firmou Povodí Moravy, s.p.
bere na vědomí:
1. plnění usnesení č.3 ze dne 23.3.2015
2. rozpočet Mikroregionu Rajhradsko na rok 2015
Ze 7 členů zastupitelstva obce se jednání zúčastnilo 5 členů. Jednání bylo usnášeníschopné.

USNESENÍ
z 5. zasedání Zastupitelstva obce Popovice, konaného dne 25.5.2015
Zastupitelstvo obce Popovice
schvaluje:
1. ověřovatele zápisu, zapisovatele a program 5. zasedání Zastupitelstva obce Popovice
2. rozpočtové opatření č. 1/15
3. uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů obecní policie s městem Židlochovice
4. uzavření smlouvy o dílo č.j. H32- 04 – 2015 s panem Zdeňkem Hasoněm, na technickou a
odbornou pomoc v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Revitalizace nasvětlení
komunikací obce Popovice“
5. zadávací dokumentaci, výzvu k podání nabídek k akci „Revitalizace nasvětlení komunikací
obce Popovice“
6. uzavření příkazní smlouvy s firmou PROMEA, s.r.o., se sídlem Jahodová 60,
Brno na zrealizování zadávacího řízení k projektu „Popovice komunikace pod Nivami“
7. poskytnutí neinvestičních dotací SK Popovice v celkové výši 18.000,- Kč.
8. nákup nového kotle na obecní úřad značky Vaillant eco tec VU 246/5-3 dle cenové nabídky za
56.099,- Kč bez DPH.
jmenuje:
1. komisi pro otvírání obálek a hodnotící komisi k akci „Revitalizace nasvětlení komunikací
obce Popovice“
bere na vědomí:
1. plnění usnesení č. 4 ze dne 20.4.2015
Ze 7 členů zastupitelstva obce se jednání zúčastnilo 6 členů. Jednání bylo usnášeníschopné.

INFORMACE PRO OBČANY:
1. Provozní doba obecního úřadu v měsíci červenci a srpnu 2015:
Z důvodu čerpání dovolené bude obecní úřad uzavřen v době od 20.7.2015 do 7.8.2015.
V pondělí 20.7., 27.7. a 3.8.2015 budou úřední hodiny pro veřejnost od 18.00 – 19.00 hod.
2. ZPRÁVA O ČINNOSTI ZJ SDH HOLASICE
Poněkud netradičně – vzhledem k množství nových zastupitelů, předkládáme podrobnější
zprávu o činnosti JSDH Holasice na katastru obce Popovice za rok 2014.
JSDH obcí jsou organizační složkou obcí a měst, podobně jako městská policie či školy, které
je zřizují či sdružují prostředky na jejich činnost.

-4JSDH Holasice zajišťuje na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Popovice
a obcí Holasice požární ochranu dle platných nařízení a zákonů ČR. Jedná se zejména o zákon
č.133/85 ve znění pozdějších nařízení a vyhlášek, které původní zákon aktualizují a doplňují.
Jednotka na základě této smlouvy vyjíždí na pokyn KOPIS HZS či starosty obce k událostem
na katastru Popovic jako jednotka místní, se všemi právy a povinnostmi ze smlouvy a zákonů
vyplývající.
Za tuto službu poskytuje obec Popovice obci Holasice resp. JSDH finanční plnění,
které je prioritně používáno na náklady spojenými se zásahovou činností na katastru
obce Popovice. Aktuálně je toto plnění ve výši 7.000.- Kč. Mimo částky na úhradu nákladů
spojených s činností na katastru Popovic má dle výše zmíněných zákonů JSDH nárok na
úhradu nákladů spojených s investicemi adekvátně velikosti nákladů na družstvo 1+3. Tohoto
náš zřizovatel až do loňska nevyužil resp. v loňském roce byla obec Popovice poprvé
požádáno o součinnost s investicí do nové mobilní techniky. Leč i přes pochopení potřeby
obměny mobilní techniky, která je pořizována pro zajištění mikroregionu včetně obce
Popovice nebyl požadavek i přes několikaleté upozorňování akceptován. V předchozích
letech veškeré investiční akce hradila obec Holasice jako zřizovatel sama. Jednalo se o částky
v jednotkách milionů Kč.
Pro ilustraci uvádíme náklad na vystrojení 1 člena bez dýchací techniky ve výši cca 40 000,(oblek zásahový, boty, rukavice, přilba, svítilna, kukla, pracovní oblek). Jednotka má k
1.1.2015 celkem 19 členů, drtivá většina je adekvátně vybavena dle výše uváděného seznamu.
Zásahová jednotka SDH Holasice vyjela v minulém roce celkem k 18 událostem oznámených
prostřednictvím KOPIS Brno, z tohoto množství jich byly nahlášeny 2 do Popovic. K
událostem jsme vyjeli v předepsaném čase i obsazení. Jednalo se o 1 požár a jeden planý
poplach.
7.6. K požáru PB láhve jsme vyjížděli po půl sedmé večer. Na místo jsme dorazili souběžně s
jednotkou HZS ze Židlochovic. Láhev byla ochlazována proudem z CAS HZS. Po
likvidaci požáru byly jednotky odeslány zpět. Požár byl bez zranění.
21.9. K nahlášenému požáru chaty u R52 vyjela jednotka v 19:10h. Na udaném místě ani v
nejbližším okolí nebyl žádný požár zjištěn a událost byla označena jako planý poplach.

Náklady na zásahy v k.ú. obce Popovice za rok 2014:
2hodiny

á 5.600,-

11.600,-*

* V částce není započítána činnost nad rámec smlouvy případně činnost bez sepsání ZoČ v
ceně cca 11.200,- Kč.
V oblasti investic byl asi nejzásadnější nákup hydraulické sady pro vyprošťování
z havarovaných vozidel v ceně cca 120.000,- a další související věci k této sadě v ceně cca
10.000,- Kč. Dalším poměrně drahým, leč nezbytným, byl nákup speciálního tabletu se
softwarem pro výjezdy. Pro objasnění: program stáhne příkaz k výjezdu s popisem události,
jeho místa, kontaktem na oznamovatele, ukáže nám nejkratší možnou cestu na místo
odpovídající rozměrům vozidla CAS, ukazuje polohu ostatních jednotek vyslaných k události

-5a usnadňuje komunikaci s operačním střediskem HZS atd. Naše jednotka jej zařadila mezi
prvními na území JMk. Cena tohoto tabletu s programem byla cca 28.000,- Kč.
Veškeré investice jsou nyní až na vyjímky pozastaveny právě s potřebou investice do nového
DA.
Celková částka na investičních výdajích tedy činí cca 158 000,-Kč/rok.
V oblasti provozních nákladů je nejpodstatnější položkou plyn na vytápění za 40 000,-/rok,
pojištění ZJ a vozidel v ceně 35 000,-/rok, dále pak energie 10 000,-/rok. Nezanedbatelnou
položkou je i nákup PHM vy výši cca 25 000,-/rok pro oba vozy. Dále pak STK a emise na
vozidlech v ceně cca 4 000,-Kč a náklady na mobilní telefon VJ+ZVJ ve výši 3 000,-Kč/rok.
Nezanedbatelnou položkou jsou i opravy vozidel a výzbroje ve výši cca 40.000,-Kč,
samozřejmě i školení a výcvik jednotky, odměny členům jednotky….cca 30.000,Celková částka na provozních výdajích tedy činí cca 187 000,-Kč/rok.
V blízké budoucnosti se v nákladech projeví nutnost repase čerpadla na vozidle CAS v ceně
cca 150 tis. Kč a více, která souvisí s pravidelnou údržbou.
Za

JSDH Holasice

Bachorec Luboš
VJ

SPOLEČENSKÉ DĚNÍ, SPORT
Z činnosti SK Popovice:
Akce na kurtech :
sobota 29.8.2015 – turnaj v nohejbalu, pokud bude
víkend 5. a 6.9.2015 – tenisové dny pro členy SK a děti
Pěkné léto přeje
Jiří Drahoš
Předseda SK
Fotbalové začátky, hrátky, zdokonalování.
Každé pondělí v červenci a srpnu máte možnost přijít na hřiště, kde budou probíhat
fotbalové tréninky. Určeno pro kluky i dívky ročník 2001 až 2010.
První trénink bude v pondělí 6. července od 16,30 do 18.00.
Podle zájmu můžeme přidat i čtvrtky. A naopak v případě nezájmu tréninky zrušíme.
Na nové Rosické, Čechy…….Pokorné….. Kafky atp. se těší
Jiří Drahoš (trenér žáků týmu RAFK …..)
možná vypomohou i trenéři z naší Hospůdky – těch tam je …..
V případě potřeby volejte 773 625 027

-6–
Dne 30.dubna se konalo tradiční utkání „ženatí – svobodní“. Zápas měl opět dramatický
průběh. Tentokrát ženatí za stavu 7:3 měli zápas pod kontrolou, ale svobodní se nevzdali a
zápas otočili na 7:8. Bohužel vedení neudrželi a za stavu 8:8 se šlo na rozhodující penaltový
rozstřel, který vyhráli ženatí 3:2.
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Přehled výstav Památníku písemnictví na Moravě
červenec a srpen 2015
Trvají výstavy:
10. června – 30. srpna 2015
Muzeum Brněnska, p. o. – Památník písemnictví na Moravě
Zlatá stuha
České a slovenské knihy pro děti a mládež se chlubí cenami Mezinárodního sdružení pro
dětskou knihu – IBBY. Jeho česká sekce uděluje každoročně nejkrásnějším novinkám Zlaté
stuhy. To je také důvod právě tyto publikace představit.
7. května – 30. srpna 2015
Muzeum Brněnska, p. o. – Památník písemnictví na Moravě
Na každou nemoc roste bylina
Představení historických herbářů a dobové bylinné a lékárenské literatury, lidové léčitelství,
klášterní bylinkářství včera a dnes, čaje, elixíry, potravinové doplňky aj. Výstava se koná ve
spolupráci s Muzeem v Ivančicích.
21. května – 4. října 2015
Muzeum Brněnska, p. o. – Památník písemnictví na Moravě
Na návštěvě u nakladatelů brněnských univerzit
Pokračování cyklu mapujícího současnou knižní produkci. Nakladatelství brněnských
vysokých škol se neomezují pouze na skripta, ale sklízejí ocenění i za výpravnost svých titulů,
popularizujících současné vědecké poznatky.
23. dubna – 4. října 2015
Muzeum Brněnska, p. o. – Památník písemnictví na Moravě
Loutky nikdy nespí
Profilová výstava roku 2015 zaměřená na zpřístupnění odkazu moravského loutkářství
nejmladší generaci čtenářů a diváků s interaktivními prvky a bohatým doprovodným
programem.

Prodejna potravin Popovice
oznamuje otevírací dobu o dovolené,
od pondělí 20.7. do soboty 8.8. 2015 otevřeno pouze:
Úterý
Čtvrtek

21.7.2015, 28.7.2015 a 4.8.2015
23.7.2015, 30.7.2015 a 6.8.2015

8.00 – 9.30
8.00 – 9.30

Všechno pečivo na tyto dny pouze na objednávku.
Eva Pokorná
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