USNESENÍ
z 25. zasedání Zastupitelstva obce Popovice, konaného dne
26.3.2018
Zastupitelstvo obce Popovice
schvaluje:
1. ověřovatele zápisu, zapisovatele a program 25. zasedání Zastupitelstva obce Popovice,
2. inventarizaci majetku obce za rok 2017,
3. uzavření dodatku č. 18 ke smlouvě o nájmu a provozu vodovodu ze dne 19. 12. 2001
uzavřenou s VAS, a.s.,
4. navrženou síť sociálních služeb a jejich spolufinancování pro rok 2019 se zařazením do
skupin A, C dle přiložené tabulky. (viz příloha č. 1),
rozhodlo:
1. v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním
řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) o ukončení pořizování změny
č. V územního plánu sídelního útvaru Popovice,
neschvaluje:
1. prodej části pozemku p. č. 119/7 v k. ú. Popovice u Rajhradu o výměře 70 m2 v majetku
Obce Popovice,
bere na vědomí:
1. plnění usnesení č. 24 ze dne 27.12.2017,
2. rozpočtové opatření č. 8/17,
odložilo:
1. projednání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na příští zasedání
zastupitelstva.
Ze 7 členů zastupitelstva obce se jednání zúčastnilo 7 členů. Jednání bylo usnášeníschopné.
František Maxián
Starosta obce
Usnesení ověřili:
Pavel Hrdlička

……………………………………..

Jaromír Zajíc

…………………………………….

Příloha č. 1 k usnesení zastupitelstva obce
Popovice č. 25 ze dne 26.3.2018
Tabulka sítě sociálních služeb pro rok 2019 v
ORP Židlochovice.
1. Služby registrované v ORP Židlochovice
název
Domov Matky Rosy Rajhrad - domov pro
seniory
Villa Martha - domov se zvláštním režimem
Město Židlochovice - Pečovatelská služba
Chráněné bydlení Nosislav
Chráněné bydlení sv. Luisy Rajhrad
Nízkoprahové zařízení VATA
DLBsH sv. Josefa - odborné soc. poradenství
DLBsH - odlehčovací služby
Charitní pečovatelská služba
2. Nadregionální služby – působí v celém JMK
název
Středisko rané péče Brno /děti se zrak. a
kombin. postižením/
Dotyk 2 o.p.s. / sociální rehabilitace/
Tyfloservis o.p.s. pro zrakově postižené
Dorea – Slezská diakonie pro děti se
zdravotním postižením
Ratolest, o. s. Sociálně aktivizační služba
rodinám s výchov. problémy atd.
Persefona odb. sociální poradenství
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. raná
péče, Olomouc
Paspoint, z. ú. Sociálně aktivizační služba pro
rodiny s dětmi s autismem

kapacita

skupina

40 lůžek
20 lůžek
okamžitá kapacita 8 (klientů), roční
160
10 lůžek
20 lůžek
denní kap. 45, kontaktů 5150,
intervence 1600
denní kap. 8, kontaktů 3350
kapacita 50 lůžek
okamžitá kapacita 7(klientů), roční
160

C
C
A
C
C
A
A
C
A

ORP Židlochovice
kapacita (plán 2019)
4 klienti
1 klient
2 klienti

A
A
A

2 klienti

A

5 klientů
5 klientů

A
A

1 klientská rodina

A

5 klientů

A

