Popovice
Místní zpravodaj č. 4

prosinec 2020

Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku 2020 a nastává čas bilancování starého
roku a tvorba plánů do roku nového. Hned zkraje roku
2020 jsme otevřeli Dětskou skupinu Popovice, která byla
již v únoru plně obsazena. V současné době jsou skoro
všechny děti popovické a myslím si, že skupina funguje ke
spokojenosti všech. V srpnu byla po roce dokončena
modernizace ČOV, s čímž souvisí i následné změny
v systému vybírání stočného o kterých se dočtete dále ve
Zpravodaji. Bohužel kvůli protiepidemickým opatřením se
neuskutečnila spousta akcí pořádaných jak obcí, tak
i našimi spolky. Jedinou akcí, kterou se povedlo
uskutečnit byl na září přesunutý Dětský den. Doufejme, že
se situace v roce 2021 zlepší a tradiční akce bude možno
opět uspořádat. K investičním akcím chystaným na rok
2021 patří zejména oprava stávajícího veřejného
osvětlení a rozšíření veřejného osvětlení u nádraží, což je
investice v řádech milionů a dále pak výměna umělého
povrchu na hřišti a vybudování workoutového hřiště
u rybníka. Na všechny tyto finančně náročné akce
budeme žádat o dotace, v případě veřejného osvětlení
budeme realizovat postupně i bez dotací.
Závěrem vám chci popřát příjemné prožití vánočních
svátků a šťastný nový rok.
Daniela Fialová

Z obsahu:
•
•
•
•

Ceníky stočného, svozu komunálního odpadu a poplatky za psa na rok 2021
Změny v provozování ČOV v roce 2021
Zprávy z činnosti místních spolků
Výpisy ze zápisů zasedání OZ Popovice
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Poplatky v roce 2021
Poplatky na rok 2021 je z důvodu změny SW možno platit od 3. 2. 2021. Děkujeme

Výše poplatků
Odpad
Pes
Stočné

450 Kč obyvatele, v případě chalupářů za nemovitost
200 Kč /75 Kč pro občany starší 65 let
44 Kč/m3
(paušál na ½ roku je 792 Kč)

Stočné
Prosíme všechny občany, kteří mají vodoměr, aby nahlásili jeho stav k 31.12.2020, bez ohledu na to, jakou mají
smlouvu na stočné.
Stav posílejte na: e-mail podatelna@obecpopovice.cz, písemně do schránky OU nebo SMS na tel. 733642598
ve tvaru jméno, číslo domu, stav vodoměru.

Provoz ČOV
V srpnu letošního roku byla dokončena modernizace a zkapacitnění ČOV, na kterou jsme obdrželi dotaci ze SFŽP.
Jednou z podmínek dotace byla změna provozování ČOV, kdy byla původní smlouva na provoz uzavřena se
společností Vodárenská a.s. na dobu neurčitou, což je v rozporu s pravidly dotace. Dle pravidel jsou tři možnosti
provozování ČOV:
- obec sama provozuje,
- obec vypisuje výběrové řízení na provozovatele vždy na dobu určitou,
- obec má podíl v provozovateli ČOV, a tudíž nemusí vypisovat VŘ.
Zastupitelstvo obce rozhodlo, že Obec Popovice vstoupí do Sdružení obcí a svazku obcí, z.s. (zkráceně nazývané
SOSO), který má podíl ve Vodárenská a.s. ve výši 0,02 %, a tím pádem bude mít obec podíl ve Vodárenská, a.s. (byť
minimální) a Vodárenská, a.s. tímto převezme ČOV a kanalizaci k provozování vč. fakturace stočného.
S tímto budou spojeny následující úkony pro občany:
1)
2)
3)
4)
5)

Ze strany obce bude ukončena Smlouva o odvádění odpadních vod k 30. 6. 2021,
Občané uzavřou smlouvu novou s Vodárenská, a.s. od 1. 7. 2021,
Bude proveden mimořádný odečet vodoměrů k 30. 6. 2021,
Obec Popovice vystaví faktury za stočné k 30. 6. 2021,
Poplatek za stočné bude ze strany Vodárenská a.s. fakturován spolu s vodným (standardně v dubnu).

Tyto administrativní úkony připraví obec spolu s Vodárenskou a.s. a občané budou vyzváni k podpisům nových
smluv.
Z důvodu výše uvedené změny NEBUDOU V ROCE 2021 VYBÍRÁNY ZÁLOHY NA STOČNÉ, občané využívající studny
zaplatí pouze za ½ roku. Bude také sjednocena výše stočného, bude tedy zrušena sleva pro občany, kteří
přečerpávají.
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Veřejné osvětlení
Vzhledem k tomu, že se neustále opakují poruchy na VO, nechala jsem zpracovat kompletní revizi VO, která je
přístupná na webu, příp. k nahlédnutí na OÚ. Níže je uveden závěr, kde jsou popsány závady, které jsou
v rozporu s normami.
Dle vyjádření odborné firmy je základním problémem, že sloupy VO jsou úzké a laicky řečeno, dráty v nich špatně
propojené. V srpnu 2020 byla provedena výměna žárovek (celkem 12 ks), která ale problém nevyřešila
a problém tedy není ve svítidlech. V současné době je zpracováván projekt na opravu, kde bude řečeno, co je
potřeba opravit a v jaké posloupnosti. Odhadovaná cena kompletní opravy VO je cca 7 mil Kč. Budeme žádat
o dotace, ale i v případě, že se dotaci nepodaří získat, je nutno postupně VO opravit.
Revizní zpráva je zveřejněná na webu obce a zde uvádíme jen její závěr:
Celkový posudek: Provedeným měřením a celkovou prohlídkou bylo zjištěno, že revidované elektrické zařízení
NENÍ z hlediska bezpečnosti schopno provozu.
Celkový posudek.
Na základě provedených měření, zkoušení a prohlídky předmětného el. zařízení nutno hodnotit stav zařízení
jako NEVYHOVUJÍCÍ a provedením NEODPOVÍDAJÍCÍ platným ČSN v době realizace.
Periodická revize tohoto objektu je dána provozním řádem, nejpozději však v termínu dle ČSN 33 1500,
tabulka č. 1, nebude-li změnou normy stanoveno jinak.

Sdílená knihovna
Na jaře roku 2021 (případně dle aktuální epidemické situace) bude na obecním úřadě otevřena
tzv. sdílená knihovna. Výpůjčky nebudou evidovány, zájemce si půjčí si knihu, kterou po přečtení vrátí,
případně přinese jinou. Tento koncept funguje v našem okolí velmi dobře a „knihovny“ jsou třeba na
autobusových zastávkách. Obec neplánuje nakupovat nové knihy. Pokud se všechno rozpůjčuje a nevrátí,
tak nebude nic.
Pokud máte knihy, učebnice nebo časopisy pro děti i dospělé, které už nepotřebujete, ale je vám líto je
vyhodit, podělte se o radost z jejich čtení a věnujte je, prosíme, do nové knihovny.
Děkujeme
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Mobilní rozhlas – nejmodernější nástroj pro komunikaci s občany
Obec Popovice využívá pro informování občanů několik způsobů: Zveřejnění na webových stránkách,
zasílání sms zpráv a vyvěšení na informační desce. Tento systém doplňuje aplikace V obraze, do níž se
„propisují“ některé části webu. Zřejmě nejvyužívanější je zasílání sms. Každý z těchto systémů má určité
výhody. Nyní chceme začít používat systém, který všechny výhody stávajících spojuje a přidává některé
další, zejména možnost komunikace občana směrem k samosprávě.
Co vše Mobilní rozhlas umí?
✓ Zasílá informace pomocí SMS, e-mailů a zpráv do mobilní aplikace,
✓ Informuje o výpadcích energií, kultuře, ale i ztracených zvířatech a lidech,
✓ Informuje také efektivně seniory a slabozraké občany – sms jim systém přečte jako hlasovou
zprávu,
✓ Pomáhá řešit černé skládky a závady na území celé ČR – toto umožňuje modul, do kterého lze např.
nahlásit černou skládky, ztracené či uhynulé zvíře, předměty aj. a to poměrně jednoduše přes
mobilní aplikaci,
✓ Zapojuje občany do dění pomocí anket a participativních rozpočtů.
Kdy jej spustíme? Předpokládáme v lednu 2021.
Co musí udělat občan pro odběr informací z Mobilního rozhlasu?
Zaregistrovat se ZDARMA: to lze třemi způsoby:
a. Online registrace na webu služby - https://obecpopovice.mobilnirozhlas.cz/registrace
b. Přes mobilní aplikaci - Android: bit.ly/MR_android, iOS:bit.ly/MR_ios – jednoduchý způsob, po
stažení aplikace
c. Osobně přes registrační leták – tento způsob je doporučován v době mimo krizovou situaci.

SMS budeme občanům nadále zasílat na čísla, která mají již nahlášena.

Spolkové dění v obci
Děkujeme za přízeň v tomto roce
a přejeme všem občanům klidné
prožití Vánoc a do nového roku
hodně zdraví, štěstí a pohody.

Za Myslivecký spolek
Rajhrad-Popovice-Holasice
Pavel Hrdlička

Vážení občané,
V letošním roce poznamenaném nemocí Covid-19 a opatřeními proti
jejímu šíření nebylo možné uskutečnit vzdělávací akce, které měl Klub
otevřených dveří naplánované, neuskutečnilo se ani Velikonoční
a Vánoční tvoření. Akci Ukliďme Česko, která byla plánována na
duben přesunul hlavní organizátor na září, kdy jsme ji za podpory
obce realizovali společně s Myslivci, několika málo dobrovolníky z řad
občanů.
Klub proto vracel celou částku, kterou na jeho činnost obec poskytla.
Doufáme, že situace v příštím roce bude pro konání akcí příznivější.
Všem přejeme klidné Vánoce a do roku 2021 hodně zdraví, štěstí
a úspěchů v osobním a pracovním životě.
Za Klub otevřených dveří Eva Hrudová
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Z činnosti SK Popovice v roce 2020
Členská základna:
V letošním roce vzrostl počet členů SK na rekordních 45 členů. Z členských příspěvků byly zakoupeny nové sítě,
lajny, kovová křesílka, postřikovače aj.
Akce:
Pálení čarodějnic – tradice 30.4. se opět vydařila.
Nohejbal - mimo tenisu se na antukovém kurtu obnovilo trénování v nohejbale. To nám přineslo dílčí, byť
bezvýznamný úspěch na tradičním nohejbalovém turnaji.
Turnaje dětí – proběhl jen turnaj ve stolním tenise a v tenise. Turnaje v kuželkách a šipkách bohužel nemohly být
uskutečněny z důvodů omezení pohybu a srocování.
Údržba – ve spolupráci s OÚ jsme provedli výměnu střešní krytiny v areálu SK a také nad kuželnou u hospůdky.
Současně s tím byla provedena oprava dešťových svodů.

Klub – po dohodě s OÚ jsme převzali do správy obecní
hospůdku a provozujeme ji jako klub. Snažíme se ovšem vše dělat v souladu s požadavky Živnostenského úřadu
(máme živnostenské oprávnění i potřebnou koncesi na prodej alkoholu a odborného zástupce). Jsme zaevidováni
na Finančním úřadě (máme EET), zřídili jsme bankovní účet a přijímáme platební karty.
V klubu tak mohou i nadále působit naši skvělí Šipkaři ve složení Michal Fiala, Jan Brůžek, Filip Pokorný, Mirek
Pokorný, Jiří Drahoš, Martin Pařez, Michal Kugler a Richard Beránek (z Rajhradic). Šipkaři hrají již druhým rokem
nejvyšší krajskou soutěž. Po loňské záchraně se nyní drží ve středu tabulky.
No 1 - Nelze než konstatovat, že jedničkou mezi členy SK nejsem konečně já, ale Jan Brůžek, který nejen že má
odpracováno nejvíce brigádnických hodin, ale brigády i vedl, byl hlavním organizátorem dětských turnajů a je
vedoucím provozu našeho KLUBU.
Bohužel všechny činnosti byly, ze známých důvodů letos omezeny, avšak vydržme a nepřestávejme sportovat.
SK Popovice se bude i nadále snažit o umožnění sportování, jak jen to situace dovolí a také setkávání občanů v klubu.
Přejeme všem příjemné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v příštích letech.
Za SK, tenisty, šipkaře, nohejbalisty, jiné sportovce a příznivce společenského setkávání v klubu

Jiří Drahoš, předseda
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Tříkrálová sbírka 2021
Stejně jako každý rok se i letos připravuje
Oblastní charita Rajhrad na tradiční
Tříkrálovou sbírku.

„Zásadní informací je, že i v situaci, která
pro nikoho z nás není jednoduchá,
se Tříkrálová sbírka 2021 bude konat.
Prozatím se snažíme soustředit pozornost
na to, aby mohla sbírka proběhnout
tradičním způsobem, byť za určitých
bezpečnostních opatření. Ve hře je však
i varianta její on-line podoby, vzhledem
k prozatímnímu vývoji situace ohledně
nemoci covid-19 v Česku,“ říká PR
pracovnice Oblastní charity Rajhrad,
Jana Janoutová. „Koordinátorka sbírky,
paní Mária Durkáčová,

má

již

k dispozici letáky a materiály, které
budeme rozdávat našim asistentům a koledníkům.
Chtěla bych jménem Oblastní charity Rajhrad veřejnost poprosit o podporu, která je pro nás
zvláště v této době tolik důležitá. I díky Vám můžeme dál pomáhat potřebným, a naplňovat tak
charitní poslání.
Výtěžek z chystané koledy plánujeme využít například na rekonstrukci pokojů v lůžkovém
hospici, na pořízení dvou automobilů pro terénní pečovatelskou službu a na koupi zdravotních
pomůcek do Chráněného bydlení sv. Luisy.
V tuto chvíli můžeme naše podporovatele odkázat na webové stránky rajhrad.charita.cz, kde
najdou aktuální informace ohledně konečné podoby sbírky a možnostech poskytnutí finančního
daru,“ dodává Jana Janoutová.
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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 16. zasedání Zastupitelstva obce Popovice konaného dne 24.6. 2020
- Zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh zadání územního plánu obce Popovice, včetně bodu
A.2.3.w), v němž je stanoveno, že některé části územního plánu budou obsahovat prvky
regulačního plán.
- Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
RVDSL9910_M_B_RAJH23_NDN (týká se CETIN – správce veřejné telekomunikační sítě).
- Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. BM-014330058456/001 se
společností EON Distribuce a.s.
- Zastupitelstvo schválilo uzavření Smlouvy o zajištění financování sociálních služeb v rámci
dotačního programu „Podpora základních činností v oblasti poskytování registrovaných sociálních
služeb občanům města Židlochovice a občanům správního obvodu ORP Židlochovice pro rok 2020.
- Zastupitelstvo schválilo dar Lince bezpečí, z.s.ve výší 1500,-Kč.

2) Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva obce Popovice konaného dne 16.12. 2020
-

-

Projednání systému provozování ČOV
ČOV je v současné době ve zkušebním provozu – a to až do 31.12.2021. Obec musí mít nejpozději
k 1.1.2022 nového provozovatele. Máme 3 varianty:
a) obec bude provoz dělat sama,
b) obec vypisuje výběrové řízení na provozovatele na dobu určitou
c) obec má podíl v provozovateli ČOV a tudíž nemusí vypisovat výběrové řízení
Společnost VAS a.s. je vlastněna jediným akcionářem - Svaz vodovodů a kanalizací měst a obcí,
s.r.o. , což založili jednotlivá města a obce. Všechny členské obce jsou tedy spoluvlastníky VAS a.s.
a využívají výjimky ze zákona o zadávání veřejných zakázek. Za účelem přistoupení nových měst
a obcí byla založena společnost SOSO (zapsaný spolek), který nové subjekty integruje.
Poté je se společností VAS a.s. uzavřena smlouva o pachtu včetně kalkulace vodného a stočného.
Výše stočného poté bude stanovena VAS a.s., ale nebude to libovolně navyšováno, musí vycházet
ze zákona a vyhlášky. K datu, ke kterému se předá VAS, bude ukončena smlouva s obcí a uzavřena
nová smlouva s VAS, a.s.
Zastupitelstvo schválilo vstup do Sdružení obcí a svazků obcí, z.s.
Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2021.
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtový výhled na roky 2022-2026.
Zastupitelstvo obce schválilo Příkazní smlouvu na zpracování žádosti o dotaci.
Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek SDH Holasice na rok 2020 ve výši 10.000,- Kč.
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-

-

Zastupitelstvo schválilo individuální dotace v požadovaných částkách všem žadatelům Mysliveckému spolku Rajhrad, Popovice, Holasice, z.s., SK POPOVICE z.s., Českému svazu včelařů
základní organizaci Rajhrad, RYS Popovice z.s., Klubu otevřených dveří, z.s. a Junák, českému
skautu, středisko Hrozen Židlochovice, z.s.
Zastupitelstvo obce schválilo dodatek smlouvy č. 49/17 s KTS Ekologie s.r.o.
Zastupitelstvo obce schválilo dodatek č. 17 smlouvy o zavedení a následném vedení majetkové
a provozní evidence s VAS a.s.
Zastupitelstvo obce schválilo výši vodného na rok 2021 ve výši 47,08,- Kč.
Zastupitelstvo obce schválilo přílohu č. 4 za provoz ČOV.
Zastupitelstvo obce schválilo Plán financování a obnovy vodovodů a kanalizací na rok 2021 ve výši
300.000,- Kč.
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