Popovice
Místní zpravodaj č. 2
Vážení spoluobčané, milí sousedé,

červen 2019
Z obsahu:

úvodem bych chtěla poděkovat všem, kteří se zúčastnili akce Ukliďme Popovice
a samozřejmě i těm, kteří uklízejí veřejný prostor průběžně anebo se nabídli, že
se postarají celoročně o určité části obce. Je vidět, že velké části občanů není
lhostejné, kde žijí. Další poděkování patří dobrovolníkům, kteří organizačně
připravili Dětský den.
Dostali jsme se do poloviny roku a čeká nás zahájení největší investiční akce, a to
rekonstrukce ČOV, která začne v polovině července. Prosím tedy o opatrnost
okolo místa staveniště z důvodu pohybu techniky.
Další akcí, kterou chystáme na prázdniny je zřízení Dětské skupiny a vybudování
zázemí pro ni v objektu obecního úřadu pro max. 12 dětí. Podmínkou
vybudování této skupiny je získání dotace z EU, o kterou bylo v červnu požádáno.
Zřízení této dětské skupiny by nám vyřešilo každoroční problém s umístěním
dětí do MŠ. Navíc Dětskou skupinu mohou navštěvovat i děti mladší 3 let
a sloužila by tedy i rodičům mladších dětí.
Provoz na OÚ o prázdninách bude zajištěn standardně (pondělí 18-20 hod),
o příp. změnách budeme informovat SMS.
Závěrem bych vám chtěla popřát krásné prázdniny a příjemně strávenou
dovolenou.
Daniela Fialová, starostka
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Uzavření skládky bioodpadu u čističky od 1.7. 2019
V souvislosti s rekonstrukcí čistírny odpadních vod v naší obci bude od 1.7. 2019 do dokončení
rekonstrukce uzavřena skládka bioodpadu u ČOV.
Občanům bude po tuto dobu k dispozici kontejner umístěný u rybníka.
Zároveň upozorňujeme, že je určen jen pro biologický odpad (např. větve, zahradní odpad). Jiné druhy
odpadu do něj nelze ukládat.

Obec Popovice přijme:
Pracovníka údržby obce a veřejné zeleně
Požadavky:
- Fyzická zdatnost
- Schopnost
obsluhovat
malou
mechanizaci
- ŘP sk. T výhodou
Pracovní úvazek 0,5-1,0; trvalý pracovní
poměr, možný je i PP dohodou.

Pracovníka/pracovnici na úklid OÚ
Požadavky
- Fyzická zdatnost
Pracovní poměr dohodou.
Další informace poskytne starostka obce.
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Vážení občané,
Pokud jste vlastníky pozemků, na nichž je neudržovaný porost, žádáme Vás v souladu se zněním Zákona
326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů o jeho pokosení do
20.7. 2019. Po tomto datu bude záležitost řešena prostřednictvím MěÚ Židlochovice. Povinnost vyplývá
z §3 Základní povinnosti fyzických a právnických osob, dle kterého:
(1) Fyzická nebo právnická osoba, která pěstuje, vyrábí, zpracovává anebo uvádí na trh rostliny,
rostlinné produkty nebo jiné předměty, a vlastník pozemku nebo objektu nebo osoba, která je užívá
z jiného právního důvodu, jsou povinni
a) zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby nevznikla
škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo k ohrožení zdraví lidí nebo
zvířat,
b) používat k ošetřování rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů proti škodlivým
organismům pouze přípravky, pomocné prostředky a mechanizační prostředky povolené k používání
podle tohoto zákona, a to způsobem, který nepoškozuje okolní porost, zdraví lidí a zvířat nebo životní
prostředí.
Neplnění této povinnosti je dle §79b sankcionováno pokutou až do 30 tisíc Kč

Kolik se v obci vyprodukovalo odpadů a kolik stála jejich likvidace?
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Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o
místním poplatku za užívání veřejného
prostranství
Zastupitelstvo obce Popovice se na svém
zasedání dne 20.5. 2019 usneslo vydat na
základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o
místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst.
2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen
„vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Obec Popovice touto vyhláškou zavádí místní poplatek
za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“).

Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i
započatý den: a) za umístění dočasných staveb a zařízení
sloužících pro poskytování služeb.............................10 Kč
b) za umístění dočasných staveb sloužících pro
poskytování prodeje ………...10 Kč
c) za umístění zařízení sloužících pro poskytování
prodeje.............................100 Kč
d) za provádění výkopových prací...............10 Kč
e) za umístění stavebních zařízení..............10 Kč
f) za umístění reklamních zařízení...........................100 Kč
i) za umístění skládek................................................10 Kč
j) za vyhrazení trvalého parkovacího místa...............10 Kč
k) za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce
......................................10 Kč
l) za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce
...................................10 Kč

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen
„správce poplatku“).1

(2) Obec stanovuje poplatek ve všech výše uvedených
případech paušální částkou takto:

Čl. 2
Předmět poplatku a poplatník
(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá
za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se
rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných
staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a
služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení,
zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí,
umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a
užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a
reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a
televizních děl.2

a) 200 Kč/měsíc,

(2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí
fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné
prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.

Celé znění vyhlášky vč. příloh je na úřední desce a
elektronické úřední desce. Vybrané sazby poplatků
a jejich splatnost uvádíme zde.

b) 2000 Kč/rok.
Splatnost poplatku
(1) Poplatek ve výši stanovené podle čl. 6 odst. 1 je splatný:
a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 2 dnů
nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství,
b) při užívání veřejného prostranství po dobu 3 dnů nebo delší
nejpozději do 5 dnů od zahájení užívání veřejného prostranství /
v den ukončení užívání veřejného prostranství.
(2) Poplatek podle čl. 6 odst. 2 je splatný do 15 dnů od začátku
užívání veřejného prostranství.
(3) Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem
uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji
povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.
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Spolkové dění v obci
Dětský den organizovala obec ve spolupráci s Klubem
otevřených dveří. Prostor ke konání poskytl SK Popovice. Pro
děti byly připraveny dovednostní a sportovní aktivity. Každý
účastník si vylosoval cenu z tomboly a dostal drobné
občerstvení.
Poděkování si zaslouží všichni, kdo se podíleli na přípravě a
průběhu dětského dne: Eva Růžičková, Michal a Nella Šubertovi,
Nikol Fialová, Anna Pelikánová, Zuzana a Lenka Kovářovy,
Ludmila Benešová, Blanka Marušincová a Martina Horáčková.
Eva Hrudová

Vážení členové a příznivci Klubu otevřených dveří,
blíží se letní prázdniny, doba dovolených a jak se často říká,
okurková sezóna. Klubové akce v tomto období ustanou, a od
září se opět budeme setkávat.
A co chystáme?
- Sázení cibulovin před obecním úřadem
- První pomoc nejen pro seniory
- Vánoční tvoření pro děti i dospělé

Co se událo v Klubu otevřených
dveří?
V květnu 2019 jsme se sešli na klubových
akcích hned dvakrát.
• Začátkem května nás potěšily „melodie,
které nestárnou“, v podání Salonního
kvarteta Brno, jehož členy jsou také paní
Martina Horáčková a pan František Školař.
Zazněly krásné skladby jako např.
Schatzwalzer z operety Cikánský baron od
J. Strausse, Yesterday od Beatles nebo
Hallelujah Leonarda Cohena
• S Ing. Blankou Kocourkovou, CSc.,
renomovanou odbornicí, kterou můžeme
často slyšet i v Českém rozhlase, jsme se
sešli
nad
čerstvými
bylinkami,
nasbíranými v našem okolí. Kromě
zajímavých informací o možnostech jejich
využití, doby sklizně atd., jsme dostali
spoustu receptů na jejich zpracování.
Rádi bychom poděkovali paní starostce
za to, že nám umožnila využít sál OÚ.

Termíny konání a místo setkání budou včas oznámeny.

Ludmila Benešová

Eva Hrudová

Srdečně
zveme
všechny
popovické ženy, které by měly zájem
se účastnit Babských hodů 2020 v
červnu 13.06.2020, ať se přihlásí
během léta Janě Gratclové roz.
Valentové mobil: 728202142, e-mail:
finecek75@seznam.cz nebo Evě
Pokorné mobil:737305423, vítáme
všechny ženy.
Na věku nezáleží. Kdo rád tancuje a
zpívá a chce si užít jeden den v kroji,
v průvodu s dětmi. Nacvičovat
začneme v říjnu tohoto roku v sále
místní hospody.
Těšíme se na Vás popovické ženy!

Koncert Salonního kvarteta Brno si všichni posluchači užili. Na dobrovolném
vstupném se vybralo 2225 Kč. Ty budou použity k zajištění dalších akcí KOD.

Jana Gratclová a Eva Pokorná
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Dětská fotosoutěž

Lucie Šubertová: Západ slunce

1. června byly vyhlášeny výsledky 1. kola
dětské fotosoutěže. Fotky hodnotili účastníci
dětského dne a o umístění rozhodoval celkový
počet hlasů, který soutěžící získali. V kategorii
do 8 let první místo získala Anežka
Marušincová, druhé Robin Marušinec.
Kategorie od 9 do 13 let měla jen vítězku Lucii Šubertovou.
Na tři nejúspěšnější fotografie se můžete
podívat zde a ostatní budou zveřejněny na
webu obce.
Přihlášky do soutěže jsou k dispozici
v elektronické verzi ke stažení na webu Klubu
otevřených dveří http://kod-popovice.unas.cz

Z činnosti SK Popovice:
Dětský víceboj v roce 2019
V dubnu a červnu se uskutečnily první turnaje
dětského víceboje (hlavní organizátor Jan
Brůžek – mobil 731 903 341).

Anežka Marušincová: Jaro v Popovicích

Zúčastnilo se 11 dětí! Byl k vidění místy pěkný
stolní tenis
a také tenis. Akce se povedly
ke spokojenosti zúčastněných: na pořadí až tak
nezáleží, důležitá je chuť do hry, přesto pro
informaci uvedu pořadí prvních tří. V obou
sportech bylo umístění na prvních třech
místech stejné:
1. Tereza K.
2. David K.
3. Eliška S.
Další turnaj dětí, tentokrát v kuželkách bude
opět ve čtvrtek a to 19. září.
Sraz u Hospůdky v 16,30, začátek v 17.00
Občerstvení a ceny zajištěny.
Následovat bude turnaj v šipkách – jako vždy
v prosinci, termín uvedeme včas.
Po posledním turnaji proběhne celkové
vyhodnocení.
za SK Popovice
Jiří Drahoš, předseda

Robin Marušinec: Slunce jde spát
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INFORMACE Z VEŘEJNÝCH ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POPOVICE
Zde přinášíme stručný výtah ze zápisů z veřejných zasedání zastupitelstva obce Popovice, jejichž
kompletní znění byla zveřejněna na úřední desce a jsou dále k dispozici k nahlédnutí na Obecním úřadu
Popovice a na webových stránkách obce v sekci „Zápisy ze zasedání zastupitelstva“.
1) Výpis ze zápisu ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Popovice konaného dne 15.4. 2019
- Přítomni: Daniela Fialová, Michaela Kubíková, Eva Hrudová, Róbert Jankových a Jiří Bednář.
Omluven: František Maxián
- Zastupitelstvo obce schválilo dodatek č. 1 ke Smlouvě o zabezpečení projektové, inženýrské a poradenské
činnosti při přípravě a realizaci stavby „Zkapacitnění a modernizace ČOV Popovice“ se společností „Sdružení
firem Jančálek s.r.o. a DUIS s.r.o.“
- Zastupitelstvo obce schválilo dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů
se spol. EKO-KOM, a.s.
- Zastupitelstvo obce schválilo síť sociálních služeb a jejich spolufinancování v ORP Židlochovice.
- Zastupitelstvo schválilo prodej nepotřebného majetku –traktůrek zn. Mountfield.
- Zastupitelstvo obce schválilo statut výborů finančního a kontrolního obce Popovice.

2) Výpis ze zápisu z 8. zasedání Zastupitelstva obce Popovice konaného dne 20.5. 2019
-

Přítomni: Daniela Fialová, Michaela Kubíková, Eva Hrudová, Petr Havlík, František Maxián a Jiří Bednář.
Omluven: Róbert Jankových.
- Zastupitelstvo obce schválilo financování sociálních služeb v rámci dotačního programu „Podpora
základních činností v oblasti poskytování registrovaných sociálních služeb občanům města Židlochovice a
občanům správního ob-vodu ORP města Židlochovice pro rok 2019“.
- Zastupitelstvo schvaluje odprodej nepotřebného majetku – zahradního traktoru zn. Mountfield.

-

Zastupitelstvo schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce a.s.
Zastupitelstvo schválilo ceník služeb poskytovaných obecním úřadem Popovice.
Zastupitelstvo obce schválilo obecně závaznou vyhlášku o Záboru veřejného prostranství.
Zastupitelstvo obce neschválilo darovací smlouvu s Oblastní charitou Rajhrad.
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na provoz linky bezpečí ve výši 1500,- Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na odměnu členům výboru, kteří nejsou členy zastupitelstva
ve výši 1. 000,- Kč za rok.

-

Projednání situace občanů, kteří využívají přečerpávací kanalizaci: Zastupitelstvo obce rozhodlo, že
problematikou se bude opětovně zabývat po ukončení modernizace ČOV. V současně době je tato pro obec
finanční zátěží ve výši 31 milionů korun. Nyní tedy obec nemá finanční prostředky k řešení této situace.
- Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci na JMK v rámci akce „Zkapacitnění a modernizace
ČOV Popovice“.
- Zastupitelstvo obce schválilo zrušení omezení provádění rozpočtových opatření pro starostku obce.
- Jelikož občané projevili velmi malý zájem o dovážku potravin – jen 4 žádosti, z toho 3 senioři, není
provozování této služby obcí reálné.

3) Výpis ze zápisu z 9. zasedání Zastupitelstva obce Popovice konaného dne 25.6. 2019
- Přítomni: Daniela Fialová, Michaela Kubíková, Eva Hrudová, Petr Havlík, František Maxián a Jiří Bednář.
Omluven: Róbert Jankových.
- Zastupitelstvo obce schválilo roční účetní závěrku obce Popovice za rok 2018.
- Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet obce Popovice za rok 2018.
- Zastupitelstvo obce schválilo zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 s výhradou
(chyby v účtování týkající se nakoupeného traktoru – první v úpravách střednědobého rozpočtu a druhá ve špatném
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účtování úvěru). Chyby byly již napraveny. Zpráva auditu je vyvěšena na úřední desce. Obec přijala nápravná
opatření. Zastupitelstvo je schválilo na základě přezkumu hospodaření.
- Zastupitelstvo schválilo prodej nepotřebného majetku – traktoru Mountfield za částku 2.500,- Kč, zájemci,
kteří nabízeli vyšší částky od svých nabídek ustoupili.
- Zastupitelstvo schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s.
- Zastupitelstvo bere na vědomí Závěrečný účet Mikroregionu Rajhradsko
- Byl projednán záměr zřízení Dětské skupiny v Popovicích. Zastupitelstvo obce schválilo záměr zřídit dětskou
skupinu v případě obdržení dotace z EU. Vzhledem k důležitosti tohoto kroku, uvádíme celé vyjádření starostky:
„Z důvodu žádosti rodičů, aby byla vyřešena situace umístnění dětí do školek v okolních obcích, vznikla nabídka
na zřízení tzv. dětské skupiny pro maximálně 12 dětí. V současné době jsou poskytovány dotace pro zřízení dětských
skupin a o tyto dotace obec požádala. V červenci bude rozhodnuto o tom, zda nám tato dotace bude poskytnuta.
Průměrně se rodí v obci Popovice 4 děti ročně, proto by tato kapacita byla pro naše děti dostačující. Dětská skupina
by mohla být zřízena v budově obecního úřadu. Na jedno dítě je požadavek 3 m 2 na spaní a hraní. Cena staveních
prací na rekonstrukci se bude odvíjet podle toho, co schválí hygiena, a co by bylo potřeba upravit, zejména se jedná
o sociální zázemí oddělené pro děti, personál dětské skupiny a personál obce. Provozování dětské skupiny by mohla
předběžně vést paní Panáčková, která má již několik dětských skupin „Panáčci“. Obec jako žadatel o dotaci by si
dokázala lépe administrovat náklady související s rekonstrukcí a administrativou. Pakliže by se záměr zřízení dětské
skupiny neuskutečnil, musel by spádovost dětí do školek vyřešit Jihomoravský kraj. Nicméně pokud by spádovost
nařídil kraj direktivně např. Rajhradu, který se v současné době spádovosti brání, zejména s ohledem na počet
vlastních dětí, narušily by se vzájemné vztahy mezi obcemi. Vybudovat školku přímo v obci je velmi nákladná
investice, na kterou v současné době obec nemá finanční prostředky. Náklady na provoz jsou rovněž vysoké pro tak
malou obec“ (bod 12, zápisu č. 9).
- Zastupitelstvo obce schválilo darovací smlouvu s Oblastní charitou Rajhrad na poskytnutí daru ve výši
10.000 Kč.
- Zastupitelstvo obce schválilo Přílohu č. 3 ke smlouvě č. 49/17 s KTS Ekologie o odstraňování a separaci
komunálního odpadu v obci Popovice pro rok 2019 o navýšení likvidace plastového odpadu na částku
1.100 Kč/ tunu od 1.7.2019.

Odpovědi na časté otázky spoluobčanů
•

Co dělat, pokud je rušen noční klid?

Tuto situaci řeší především zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Další podrobnosti uvádí na svých
webových stránkách právní kancelář Frank Bold: „Doba nočního klidu je v zákoně vymezena od 22 do 6 hodin,
přičemž jeho porušení je klasifikováno jako přestupek. Obec však může obecně závaznou vyhláškou nebo
rozhodnutím vydaným na základě takovéto obecně závazné vyhlášky stanovit výjimečné případy, kdy bude doba
nočního klidu stanovena kratší, nebo dokonce žádná (např. v případě obecní slavnosti).
Pokud Vás v době nočního klidu obtěžuje např. hlasitý soused nebo hluk z blízké restaurace, můžete zavolat policii,
a to buď obecní (městskou) nebo Policii ČR. Ta má povinnost se na místo dostavit a může na místě uložit pokutu až
do výše 5000 Kč anebo předat věc obecnímu úřadu, který může v přestupkovém řízení uložit pokutu až do výše
10.000 Kč. Strážník obecní/městské policie pak může pachatele přestupku předvést na policejní služebnu, pokud i
přes domluvu dál noční klid narušuje.“
Je třeba zdůraznit, že policejní řešení tohoto problému je jednou z možností, ale dobrým vztahům mezi
občany, resp. občany a provozovateli zařízení nebo organizátory akcí neprospívá. Je ovšem pravdou, že očekávat
ohleduplnost od alkoholem výrazně posilněných návštěvníků „občerstvoven“ a kulturních či sportovních akcí nelze
a úřední řešení se tak může stát nutností.
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Výsledky voleb do Evropského parlamentu 24.-25. května 2019 v naší obci
Volební účast: 42,8 %
Počty hlasů pro jednotlivé strany a uskupení:
Ano
ODS
KDU-ČSL
Piráti
STAN
KSČM
SPD
Alternativa pro ČR
Agrární Demokratická Strana

24
23
12
15
6
5
5
4
2

Česká suverenita
Evropa společně
Hlas
Cesta odp. spol.
Ano,vytrolime EP
Dem. Strana zelených
Moravané
Pravý blok
Strana nezávislosti ČR

2
2
2
2
2
1
1
1
1

Údržba zeleně v obci
Vážení občané,
množí se stížnosti na špatnou údržbu zeleně v obci, do značné míry oprávněné. Jak jste si jistě všimli, došlo k redukci
četnosti kosení ploch u biotopu a také v parku u rybníka. Cílem bylo nejen zlepšení hospodaření s vodou (proto je
tento způsob kosení všeobecně doporučován), ale zejména využití takto vzniklé kapacity pracovníka údržby pro
práci na místech, která nejsou vhodná k sečení traktorem (svažité pozemky, malé plochy) a vyžadují použití ručního
nářadí. Ani za těchto okolností nebyl zaměstnanec schopen údržbu všech ploch zvládnout. Z toho důvodu hledáme
pracovníka pro údržbu obce (jak je uvedeno v inzerátu). Další možností by bylo využití služeb externí firmy. Jistě lze
namítnout, že náklady na pracovníka by mohly být nižší než náklady na služby, je však třeba uvážit i nutnost
pořizování, resp. údržbu a provoz mechanizace, kterou musí obec vlastnit. Zde je nutná finanční analýza.
K další změně dochází v případě používání neselektivních herbicidů. Dosud obec využívala přípravky na bázi
glyfosátu (např. Roundup). Stejně jako jiné obce, chceme použití těchto přípravků rovněž omezit, nebo se mu zcela
vyhnout. Náhrada tohoto přípravku jiným, šetrným k prostředí je samozřejmě možná, avšak účinek není
dlouhodobý. Přechod na tento typ ochrany může znamenat vyšší výskyt nežádoucí vegetace např. ve spárách
chodníků či silnice. V některých případech se tak nevyhneme vyššímu podílu ruční práce.
Eva Hrudová

Vydává Obecní úřad v Popovicích. Redakce, tisk a grafické zpracování Mgr. Ing. Eva Hrudová, Ph.D. Adresa redakce: Obecní úřad Popovice, Popovice 2,
PSČ 664 61, tel. 547 232 155, e-mail: mistostarosta@obecpopovice.cz. Evidováno Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 10628.
Vychází čtvrtletně. Neprodejné. Bezplatná distribuce občanům Popovic. Náklad 135 kusů. Za správnost textu odpovídá autor.

8

