POPOVICE
_____________________________________________

Místní zpravodaj č. 4
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Milí spoluobčané, milí sousedé,
krásné vánoce chci Vám přát,
aby měl člověk člověka rád,
aby jeden druhému víc štěstí přál,
aby i ten nový rok za to stál.
František Maxián, starosta

Příjemné
Příjemné prožití
prožití vánoc, dětem bohatého Ježíš
Ježíška, hodně zdraví,
zdraví, štěstí,
rodinné pohody a úspěchů v novém roce
Vám přeje
Zastupitelstvo obce Popovice

-2Přehled usnesení:
USNESENÍ
ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Popovice, konaného dne 29.9.2015
Zastupitelstvo obce Popovice
schvaluje:
1. ověřovatele zápisu, zapisovatele a program 7. zasedání Zastupitelstva obce Popovice.
2. rozpočtové opatření č. 3/15, č. 4/15 a č. 5/15.
3. rozpočtový výhled 2015-2019.
4. zadávací dokumentaci, výzvu k podání nabídek k akci „Popovice, komunikace Pod Nivami“ a jmenovalo
komisi pro otvírání obálek a hodnotící komisi.
5. uzavření „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést
stavbu“ s firmou Českomoravská telekomunikační, s.r.o., Borkovany.
6. vybudování sociálního zázemí pro zaměstnace stavebními úpravami v budobě obecního úřadu.
7. navrženou minimální síť sociálních služeb v ORP Židlochovice a garantuje spoluúčast na financování služeb
za občany obce Popovice dle aktuálně platných „Pravidel řízení o přiznání finanční podpory Jihomoravského
kraje pro rok 2016 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb.“
neschvaluje:
1. žádost OOP ČR Rajhrad o poskytnutí příspěvku na zřízení cyklohlídky.
2. žádost slečny Anety Urbánkové o vybudování inženýrských sítí k pozemku p.č. 306/3 v k.ú. Popovice u
Rajhradu.
odložilo:
1. rozhodnutí o výběru firmy na zpracování projektové dokumentace k akci „Zkapacitnění a modernifikace ČOV
Popovice“. Před rozhodnutím nechá provést nezávislé posouzení technického řešení předložených nabídek.
bere na vědomí:
1. plnění usnesení č. 6 ze dne 29.6.2015.
Ze 7 členů zastupitelstva obce se jednání zúčastnilo 6 členů. Jednání bylo usnášeníschopné.

USNESENÍ
z 8. zasedání Zastupitelstva obce Popovice, konaného dne 26.10.2015
Zastupitelstvo obce Popovice
schvaluje:
1. ověřovatele zápisu, zapisovatele a program 8. zasedání Zastupitelstva obce Popovice,
2. rozpočtové opatření č. 6/15,
3. seznam obesílaných firem k podání nabídek na realizaci stavby „Popovice, komunikace Pod Nivami“ a
jmenovalo nového člena komise pro otvírání obálek a hodnotící komise,
4. poskytnutí individuální neinvestiční dotace Českému svazu chovatelů ve výši 5000,- Kč,
5. firmu DUIS, s.r.o., Brno pro realizaci zpracování projektové dokumentace na akci „Zkapacitnění a
modernifikace ČOV Popovice“,
bere na vědomí:
1. plnění usnesení č. 7 ze dne 29.9.2015.
Ze 7 členů zastupitelstva obce se jednání zúčastnilo 7 členů. Jednání bylo usnášeníschopné.
USNESENÍ
z 9. zasedání Zastupitelstva obce Popovice, konaného dne 8.12.2015
Zastupitelstvo obce Popovice
schvaluje:
1. ověřovatele zápisu, zapisovatele a program 9. zasedání Zastupitelstva obce Popovice,
2. rozpočtové opatření č. 7/15,
3. kalkulaci výše vodného na rok 2016, ve výši 32,09 Kč/m3 včetně DPH,
4. přílohu č. 4 ke smlouvě o nájmu a provozu kanalizace a ČOV s VAS, a.s. Brno,
5. poskytnutí neinvestičních individuálních dotací ve výši: SK Popovice 2000,- Kč; RYS Popovice 5000,- Kč;
Myslivecká společnost Rajhrad – Popovice 5000,- Kč a ZO Český svaz včelařů 3000,- Kč,
6. rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Stavební úpravy a rozšíření komunikace „Pod
Nivami“ v Popovicích“,

-37. uzavření smlouvy o dílo s firmou DUIS, s.r.o. na zpracování projektové dokumentace na akci „Zkapacitnění a
modernizace ČOV Popovice“,
8. uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o poskytování služeb v odpadovém hospodářství uzavřené s firmou AVE
komunální služby, s.r.o., Modřice,
9. zpracování inženýrsko-geologického průzkumu pro ČOV Popovice firmou Aquatis, a.s.,
10. uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě uzavřené dne 1.6.2015 s firmou PROMEA, s.r.o.,
11. uzavření dodatku č. 12 ke smlouvě o zavedení a následném vedení majetkové a provozní evidence a o jejím
předávání.
starosta vydal pokyn:
1. k provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2015.
starosta jmenoval:
1. inventarizační komisi, která provede inventarizaci majetku obce za rok 2015.
bere na vědomí:
1. plnění usnesení č. 8 ze dne 26.10.2015,
2. závěrečný účet Mikroregionu Rajhradsko za rok 2014,
3. zprávu finančního výboru.
Ze 7 členů zastupitelstva obce se jednání zúčastnilo 6 členů. Jednání bylo usnášeníschopné.

INFORMACE PRO OBČANY:
1. Obecní úřad Popovice bude ve dnech 23.12.2015 a 31.12.2015 uzavřen.
2. Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Popovice, které se bude konat v úterý 29.12.2015
v 18 hodin v budově OÚ. Program bude zveřejněn na webových stránkách obce a úřední desce
v řádném termínu.

3. Oznamujeme Vám, že od 1.1.2016 rušíme pytlový sběr kovových obalů. Nově bude přistaven
před obecním úřadem kontejner o objemu 1100 l, do kterého bude možno průběžně tento odpad
odkládat.

4. Vodárenská akciová společnost oznamuje výši vodného na rok 2016:
POPOVICE – VODNÉ
2015
1.

4.
5.

Náklady celkem

(tis. Kč)

269

267

6.
7.
8.

Výkony
Nákladová cena
Cena vodného bez DPH
DPH
Cena vodného včetně DPH

(tis. m3)
(Kč/m3)
(Kč/m3)

10,0
26,9
27,9
15%
32,09

11,0
26,95
27,9
15%
32,09

2.
3.

(tis. Kč)

2016

Nájemné
-nájemné pro obec
-nájemné pro VOV
Opravy
Náklady VAS, a.s.
- provozování a údržba
- laboratoře
- režie
- ostatní náklady
Převzatá voda

(tis. Kč)
(tis. Kč)

(Kč/m3)

25
23
2
20
57
34
2
7
14
167

25
23
2
21
64
38
3
8
15
187
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5. Tříkrálová sbírka - Každá koruna pomáhá
V těchto dnech vrcholí přípravy již šestnáctého ročníku Tříkrálové sbírky, která začne s Novým rokem a potrvá do 14. ledna
2016. Jedná se o největší dobrovolnickou akci v zemi, která je součástí tradice a umožňuje veřejnosti podílet se spolu
s Charitou na pomoci potřebným a lidem v nouzi. Prostředky z Tříkrálové sbírky každoročně významně přispívají k udržení,
zkvalitnění a rozšíření nabídky sociálních a zdravotních služeb poskytovaných v regionu působnosti Oblastní charity
Rajhrad.
V roce 2015 bylo možné z prostředků Tříkrálové sbírky provést například:
• kompletní výměnu vadných plynových kotlů v hospici sv. Josefa
• nákup koncentrátorů kyslíku a nových polohovacích lůžek pro klienty hospicových služeb
• vybudování chodníkových cest a pořízení venkovního nábytku pro klienty Chráněného bydlení sv. Luisy
v Rajhradě, určeného pro osoby s demencí
• nákup 2 nových vozů pro Mobilní hospic sv. Jana a Charitní pečovatelskou službu (za vozy již dosluhující)
Více o podpořených a dalších projektech najdete na www.rajhrad.charita.cz.
Pro rok 2016 je využití prostředků Tříkrálové sbírky plánováno pro:
• obnovu interiérového vybavení ve všech pokojích klientů rajhradského hospice.
• pokračování realizace zahradních úprav v parku Chráněného bydlení sv. Luisy
• podporu činnosti dobrovolníků, kteří jsou nedílnou součástí hospicového týmu nebo pomáhají jako společníci
klientů v Chráněném bydlení sv. Luisy
• další zkvalitňování služeb Nízkoprahového centra Vata v Židlochovicích, které slouží mládeži v rámci prevence
ohrožení negativními společenskými jevy
• zakoupení nového vozu pro Charitní ošetřovatelskou službu
• podporu salesiánského střediska Don Bosco Hospet v Indii, které vyhledává děti zneužívané k práci, poskytuje jim
ubytování, vzdělávání, zdravotní péči a následné umístění do klasických škol
• Fond individuální pomoci určený na podporu rodin a osob v tíživé životní situaci
• humanitární pomoc v České republice a zahraničí v případě živelných katastrof
Oblastní charita Rajhrad děkuje Vám všem, kteří vlídně přijmete koledníky, otevřete svá srdce a přispějete do jejich
pokladniček.
Podpořit Tříkrálovou sbírku můžete také zasláním dárcovské SMS KOLEDA na číslo 87 777.
Velké díky patří i samotným tříkrálovým koledníkům, kteří věnují svůj čas ve prospěch pomoci druhým.
Koledníkům požehná otec biskup Mons. Vojtěch Cikrle při mši svaté na Petrově v sobotu 2. ledna 2016 v 15 hodin.
Tato akce je spojena s losováním kolednické soutěže a pro koledníky je připraveno občerstvení.
V neděli 10. ledna v 18 hodin bude na programu ČT1 ke zhlédnutí přímý přenos Tříkrálového koncertu z Městského
divadla v Brně.

V Popovicích proběhne Tříkrálová sbírka v neděli 10. ledna 2016.
6. Informace Ministerstva vnitra, odboru správních činností:
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SPOLEČENSKÉ DĚNÍ, SPORT
Z činnosti SK Popovice:
V nastávajícím období proběhnou tradiční turnaje, vše v místní hospodě:
pondělí 21.12.2015 – stolní tenis dospělých prezence od 18,30 v hospodě.
Začátek v 19.00, čekací doba není. V případě potřeby
volejte organizátora na mobil 776 202 959

-7úterý 23.12.2015
- od 16.15 - dětský vánoční sportovní den (šipky a stolní tenis)
prezence od 16.00 v hospodě – čekací doba není
Po zahájení turnaje již nebude možné dítě přihlásit.
Upozorňuji, že podmínkou účasti jsou alespoň základní dovednosti
v uvedených sportech. Například ve stolním podání pálkou.
V šipkách pak dohodit šipkou do terče. Na trénink je času dost.
V případě potřeby volejte organizátora na mobil 773 625 027
středa 23.12.2015 - šipkový turnaj dospělých jen pro občany Popovic.
prezence od 18,00 v hospodě. Začátek v 19.00, čekací doba není.
V případě potřeby volejte organizátora na mobil 776 202 959
středa 30.12.2015

po loňském úspěchu budeme mít opět předsilvestrovské posezení
pro členy a přátele sportovního klubu v buňkách na místním hřišti.
K jídlu douzovaný sýr a klobásy, také ovar s chlebem, k pití Král Šumavy
a punč. Po loňské dohodě, letos vybíráme příspěvek 100,- Kč za účastníka
na pokrytí výše uvedeného. Nebráníme se dobrovolným darům, například
tekuté ovoce, dobrůtky z těsta, či masa (není to však povinnost).
Přicházejte po 16.00, avšak kdo pozdě chodí……
Přejeme všem příjemné prožití vánočních svátků
za SK Popovice, Jiří Drahoš

Z činnosti RYS Popovice
Oznamuji všem členům Rybářského spolku Popovice, že ve středu dne 30.12.2015 v 18.00 hod.
se koná v místní hospodě valná hromada RYS Popovice.
Program:
- zpráva o činnosti za rok 2015
- hospodaření v roce 2015
- příprava na ples
- prodej povolenek na rok 2016. Účast všech zájemců o povolenku na rok 2016 nutná.

Členové místního rybářského
spolku

pořádají v sobotu 13. února 2016
ve 20.00 hod.
v sále místní hospody

XIII. RYBÁŘSKÝ PLES
K tanci a dobré pohodě hraje

„Alena a Josef Rapáčovi“
Bohatá tombola
Občerstvení, večeře zajištěny
Vstupné 100,- Kč
Srdečně zvou rybáři z Popovic

-8Vstupenky na ples bude možno zakoupit u pana Michala Fialy v místní hospůdce od 5.1.2016.
Přeji Vám všem pěkné prožití vánočních svátků a šťastný Nový rok 2016.
Jaromír Zajíc, předseda RYS

Z činnosti Mysliveckého spolku Rajhrad - Popovice

Myslivecký spolek
Rajhrad – Popovice
Vás srdečně zve
na

MYSLIVECKÝ PLES,
který se koná v sobotu 16.1.2016
od 20.00 hod.
v sále sokolovny v Holasicích.
Bohatá tombola: hlavní cena jelen sika
a desítky dalších hodnotných cen
Občerstvení zajištěno
Vstupené 100,- Kč
Vstupenky možno zakoupit u pana
Pavla Hrdličky, tel 777 865 350.

I přes veškerá upozornění na zákaz volného pohybu psů v honitbě nadále dochází ke ztrátám na srnčí
zvěři, viz obrázek roztrhané srnče psem ze dne 14.12.2015.

Přeji Vám jménem MS Rajhrad-Popovice hezké prožití vánočních svátků a vše nejlepší do nového roku
2016.
Pavel Hrdlička, předseda MS
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*************************************************************************************

POZVÁNKA

NA
VÝSTAVU HOLUBŮ,
která se bude konat v sále místní hospody
- v sobotu 26.12.2015
13.00 – 17.00 hod.
- v neděli 27.12.2015
9.00 – 14.00 hod.
Vstupné dobrovolné
Pořádá a srdečně zve Svaz chovatelů
***********************************************************************************
Hospůdka Popovice
Otvírací doba o vánočních svátcích:
21.12.
od 18 hod.
turnaj ve stolním tenise
22.12.
od 18 hod.
23.12.
od 16 hod.
turnaj v šipkách dospělých a dětské turnaje v šipkách a stolním tenise
24. 12.
Zavřeno
25. 12.
Zavřeno
26. 12.
od 13 hod.
výstava holubů na sále
27.12.
od 9 hod.
výstava holubů na sále
28. 12.
Zavřeno
29. 12.
od 18 hod.
30. 12.
od 18 hod.
31. 12.
Zavřeno
1. 1. 2016
od 18 hod.
Otevírací doba o vánočních svátcích a mezi svátky v prodejně smíšeného zboží Eva Pokorná:
DOPOLEDNE
středa
pondělí
úterý
středa
sobota

23.12.2015
28.12.2015
29.12.2015
30.12.2015
2.1.2016

ODPOLEDNE

7.00 – 8.30
ZAVŘENO
7.00 – 8.30
ZAVŘENO
7.00 – 8.30
ZAVŘENO
7.00 – 8.30
ZAVŘENO
ZAVŘENO - INVETURA

Pečivo na 23.12 a 30.12.2015 pouze na objednávku.
Dále oznamuji, že v měsících lednu a únoru bude odpoledne otevřeno pouze do 16 hod.
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