POPOVICE
_____________________________________________

Místní zpravodaj č. 1

B
Ř
E
Z
E
N
2
0
1
6

Vážení spoluobčané, milí sousedé,
zima je za námi a přichází jedno z nejkrásnějších ročních období - jaro. Už na velikonoční
svátky, které byly poprvé o jeden sváteční den delší, se počasí náramně vydařilo. S příchodem
jara se začíná probouzet i příroda. Stromy začínají kvést, zvířátka vyvádějí své mladé. U nás v
Popovicích se začíná dařit labutím, kterým se loni podařilo odchovat pět mladých. Letos už jsou
opět na biotopu a začínají hnízdit. Chtěl bych Vás požádat, abyste jim dopřáli trochu klidu a
nevenčili kolem nich pejsky. Za odměnu nám třeba zase vyvedou mladé a budeme se na ně
chodit s dětmi dívat a krmit je. Děkuji.
Dále bych Vás chtěl informovat o akcích, které nás čekají v průběhu letošního roku:
- oprava hráze potoku Bobrava. Tuto akci provádí Povodí Moravy, s.p. - závod Dyje, jako
správce vodního toku Bobrava. Stavba začala již před dvěma roky kácením porostů. Letos
začaly hlavní zemní práce, proto je v obci zvýšený provoz těžkých nákladních vozidel. Práce
jsou závislé na počasí, takže v případě dešťů se nemusíme obávat znečištěné vozovky.
- oprava komunikace pod Nivami. Právě skončilo výběrové řízení na firmu, která bude tuto
stavbu realizovat. Je to firma STRABAG a.s., odštěpný závod Brno, která s nabídkovou cenou
1.535.600,- Kč bez DPH (1.858.076,- Kč s DPH) skončila na prvním místě z devíti uchazečů.
Stavba bude zahájena 2. května 2016 a ukončena do 31.8.2016. Z tohoto důvodu bude omezen
provoz na komunikaci mezi biotopem a starým rybníkem v době stavby.
- zkapacitnění a modernifikace ČOV Popovice. Tahle akce je ve fázi přípravy projektové
dokumentace, kterou provádí firma DUIS, s.r.o., Brno.
Na závěr bych Vás chtěl pozvat na fotbalové utkání " SVOBODNÍ - ŽENATÍ ", které se
bude konat v sobotu 30.4.2016 v 17 hodin.
František Maxián, starosta
Přehled usnesení:
USNESENÍ
z 10. zasedání Zastupitelstva obce Popovice, konaného dne 29.12.2015
Zastupitelstvo obce Popovice
schvaluje:
1. ověřovatele zápisu, zapisovatele a program 10. zasedání Zastupitelstva obce Popovice,
2. rozpočtové opatření č. 8/15,
3. poskytnutí neinvestiční dotace Myslivecké společnosti Rajhrad – Popovice ve výši 15.000,- Kč,
4. rozpočtové provizorium na rok 2016,
5. výši stočného na rok 2016,

-26. uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o soustředění finančních prostředků při plnění úkolů k zabezpečení
požární ochrany s obcí Holasice. Výše finančních prostředků v roce 2016 bude činit 10.000,- Kč,
7. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Poplatek za svoz odpadů bude v roce
2016 činit 400,- Kč/osoba/rok,
8. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů,
9. udělení výjimky v územním plánu sídelního útvaru Popovice a souhlasí s výstavbou montované haly
o výměře do 1600 m2 na pozemku dle KN p.č. 63/1 v k.ú. Popovice u Rajhradu,
neschvaluje:
1. poskytnutí příspěvku obci Holasice na spolufinancování nákupu hasičského vozidla ve výši 100.000,Kč,
bere na vědomí:
1. plnění usnesení č. 9 ze dne 8.12.2015,
2. zprávu kontrolního výboru.
Ze 7 členů zastupitelstva obce se jednání zúčastnilo 6 členů. Jednání bylo usnášeníschopné.
USNESENÍ
z 11. zasedání Zastupitelstva obce Popovice, konaného dne 11.2.2016
Zastupitelstvo obce Popovice
schvaluje:
1. ověřovatele zápisu, zapisovatele a program 11. zasedání Zastupitelstva obce Popovice,
2. rozpočtové opatření č. 9/15,
3. uzavření dodatku č. 16 ke smlouvě o nájmu a provozu vodovodu ze dne 19.12.2001,
4. zadávací dokumentaci, výzvu k podání nabídek a seznam obesílaných firem na akci „Stavební úpravy
a rozšíření komunikace pod Nivami v Popovicích“ a jmenovalo komisi pro otvírání obálek a hodnotící
komisi k akci,
bere na vědomí:
1. plnění usnesení č. 10 ze dne 29.12.2015.
Ze 7 členů zastupitelstva obce se jednání zúčastnili 4 členové. Jednání bylo usnášeníschopné.

INFORMACE PRO OBČANY:
1. Hospodaření v roce 2015 a schválený rozpočet na rok 2016
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

HOSPODAŘENÍ
V ROCE 2015

ROZPOČTU NA
ROK 2016

573.875,06

600.000,--

374.043,98

400.000,--

79.732,80

80.000,--

740.110,74
107.540,-1.369.310,75
118.823,-10.658,-0,-12.508,72
238.976,18

750.000,-130.000,-1.400.000,-140.000,-11.100,-1.000,-15.000,-240.000,--

-3pol. 1361 – Správní poplatky
pol. 1511 – Daň z nemovitostí
pol. 2460 Splátky půjč. prostředků od obyvatelstva
pol. 4112 – Neinvestiční přij. transfery ze st. rozp. v
rámci souhrn. dotač. vztahů
pol. 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze
stát. rozpočtu
§ 2119 pol. 2343 – Příjmy z úhrad dobývacího
prostoru a z vydobytých nerostů
§ 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
§ 3631 pol. 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a
náhrady
§ 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)
§ 3722 pol. 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a
náhrady
§ 3725 pol. 2111 – Příjmy z poskytování služeb a
výrobků

800,-187.310,46
16.800,-64.000,--

3.000,-190.000,-16.800,-64.500,--

203.136,--

0,--

2.133,--

2.600,--

23.000,--

23.000,--

5.679,--

10.000,--

270.770,--

350.000,--

0,--

500,--

0,--

1.000,--

4.660,--

10.000,--

36.000,--

36.000,--

276,--

0,--

28.535,-2.550,-0,--

30.600,-10.000,-5.000,--

0,--

12.200,--

33.591,--

40.000,--

§ 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
§ 6409 pol. 2328 – Neidentifikované příjmy

1.076,--

3.000,--

1.000,--

2.000,--

9.289,58

0,--

3.109,66
0,--

5.000,-5.000,--

854,--

0,--

4.520.148,93

4.587.300,--

20.000,-1.652,-128.276,-0,-17.650,-5.679,--

20.000,-1.700,-2.500.000,-50.000,-17.600,-10.000,--

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

-4§2321 – Odvádění a čištění odpadních vod a
nakládání s kaly
§2341 – Vodní díla v zemědělské krajině
§ 2349 – Ostatní záležitosti vody v zemědělské
krajině
§ 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
§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
§ 4329 – Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži
§4351 – Osobní asistence,pečovat. Služba a podpora
samomat. bydlení
§ 5212 – Ochrana obyvatelstva
§ 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část
§ 6112 – Zastupitelstva obcí
§ 6171 – Činnost místní správy
§6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních
operací
§ 6320 – Pojištění funkčně nespecifikované
§ 6399 – Ostatní finanční operace
§ 6402 – Finanční vypořádání minulých let
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené
VÝDAJE CELKEM

484.439,--

1.000.000,--

480,-31.000,--

12.000,-31.000,--

0,--

5.500,--

0,-76.605,--

500,-120.000,--

26.617,-20.000,-21.356,-8.000,-2.338,-632.044,65
5370,-12.225,-13.172,50
134.129,50
48.095,-451.713,70
1.765,-35.000,--

30.000,-20.000,-30.000,-8.000,-300.000,-150.000,-5.300,-30.000,-20.000,-150.000,-50.000,-752.000,-1.800,-0,--

0,-17.000,-419.588,-810.559,96
7.128,80

15.900,-10.000,-450.000,-800.000,-10.000,--

12.755,-107.540,-37.744,-0,-3.589.923,11

12.800,-130.000,-10.000,-900,-6.755.000,--

FINANCOVÁNÍ

2.167.700,--

2. V letošním roce se v naší obci v Tříkrálové sbírce vybralo 9.570,- Kč.
Přehled koledování:
Diecéze nebo
arcidiecéze

Počet evid.
pokladniček

Počet úředně Počet úředně
Aktuální výnos
rozpečetěných rozpečetěných
[Kč]
pokladniček pokladniček [%]

Arcidiecéze olomoucká

5 262

5 262

100,0%

24 795 790 Kč

Arcidiecéze pražská

1 558

1 558

100,0%

5 782 457 Kč

–Diecéze brněnská

4 565

4 565

100,0%

22 300 347 Kč

Oblastní charita Blansko

400

400

100,0%

1 827 836 Kč

Oblastní charita Břeclav

480

480

100,0%

2 523 780 Kč

Oblastní charita Hodonín

601

601

100,0%

2 664 570 Kč

Oblastní charita Jihlava

400

400

100,0%

1 583 928 Kč

Oblastní charita Rajhrad

597

597

100,0%

3 418 128 Kč

Oblastní charita Tišnov

282

282

100,0%

1 299 963 Kč

Oblastní charita Třebíč

469

469

100,0%

2 278 688 Kč

Oblastní charita Žďár nad Sázavou

471

471

100,0%

2 830 223 Kč

Oblastní charita Znojmo

475

475

100,0%

1 956 936 Kč

Služby Brno (dříve OCH Brno)

390

390

100,0%

1 916 295 Kč

Diecéze českobudějovická

1 515

1 515

100,0%

6 018 499 Kč

Diecéze královéhradecká

3 638

3 638

100,0%

14 592 995 Kč

Diecéze litoměřická

846

846

100,0%

2 201 357 Kč

Diecéze ostravsko-opavská

2 812

2 812

100,0%

14 920 585 Kč

Diecéze plzeňská

1 130

1 130

100,0%

4 306 725 Kč

Koleda celkem

21 326

21 326

100,0%

94 918 755 Kč

Tříkrálový koncert

38 686 DMS

1 102 551 Kč
96 021 306 Kč

Celkem

3. Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

ve čtvrtek 7.04.2016
a
v pondělí 11.04.2016

od 07:30 do 16:30
od 07:30 do 16:30

Vypnutá oblast: Popovice u Rajhradu, celá obec.
Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto
nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000
Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro
toto nezbytné omezení.
Upozornění:
V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za
zařízení pod napětím.
Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem
vždy projednat se společností E.ON Česká republika, s.r.o.
Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77, nebo navštivte
www.eon.cz, kde v části věnované distribuci najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny, nebo
použijte přímo adresu http://portal.eon.cz/cs/otg/.
Děkujeme Vám za pochopení.
E.ON Distribuce, a.s.

-64. Oznamujeme Vám, že mobilní svoz biologicky rozložitelného komunálního odpadu se
uskuteční od 1.4. do 3.4.2016. Jeden kontejner bude přistaven na parkovišti před obecním
úřadem a druhý na parkovišti u hřiště.
.
Biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO) je organická hmota, která v sobě váže
spousty živin. Tuto hmotu je možné ve formě kompostu navracet zpět do půdy.
Patří do něj větve stromů, přírodní neupravené dřevo, listí, tráva, slupky a zbytky z ovoce a
zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, zbytky zeminy, hlína z květináčů,
spadané ovoce, piliny atd.
Do kontejneru nepatří:
Zbytky jídel (tzv. gastroodpad), uhelný popel, jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata,
exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny, plasty, sáčky z vysavače, pleny a všechny
další biologicky nerozložitelné odpady.

5.

6. SVOZ ŽELEZNÉHO ŠROTU
Od 29.4. – 1.5.2016 bude přistaven na parkovišti před obecním úřadem kontejner na železný
šrot firmy REMET.

-7-

7.

Diakonie Broumov,
sociální družstvo












VYHLAŠUJE
SBĚR 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 :
pondělí
23.5.2016
úterý
24.5.2016
středa
25.5.2016
místo: Obecní úřad Popovice
dne:

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. Ondřej Drahoš
2. Kateřina Drahošová
3. Petr Klier

stolní tenis:
1. Vítek Veverka
2. Ondřej Drahoš
3. Katka Drahošová

-8Celkem se zúčastnilo 11 dětí.

Šipky muži :
1. Marek Šeda

2. Michal Fiala

3. Filip Pokorný

Důležité :
Valná hromada ( schůze ) tenistů SK Popovice se bude konat ve středu 6.4.2015 v 19.00
v naší hospůdce. Doneste sebou peníze na členský příspěvek ( loňský byl 600,- Kč ). Letos
bude možná vyšší
Stručný program schůze:
Vyhodnocení roku 2015
Zpráva o hospodaření
Volby výkonného výboru
Nová pravidla provozování kurtů
Plán na rok 2016
Diskuze
Podle počasí budou navazovat brigády v sobotu 9.4.2015, případně neděle 10.4.2015,
nebo tak jak se dohodneme.
za SK Popovice
Jiří Drahoš, předseda

-9Z činnosti RYS Popovice:
RYBÁŘSKÝ SPOLEK POPOVICE
SRDEČNĚ ZVE VŠECHNY OBČANY NA
TRADIČNÍ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY,
KTERÉ SE KONAJÍ V SOBOTU 14. KVĚTNA 2016
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 15.4.2016 u
pana Jaromíra Zajíce, tel. 604 469 697

RYBÁŘSKÝ SPOLEK POPOVICE
SRDEČNĚ ZVE VŠECHNY DĚTI do 15 let NA
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY,
KTERÉ SE KONAJÍ V NEDĚLI
15. KVĚTNA 2016
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

- 10 -

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

