Popovice
Místní zpravodaj č. 4

Vážení spoluobčané, milí sousedé,

prosinec 2019

Z obsahu:

přiblížil se konec roku, a to je vhodná doba k bilancování. Za poslední rok
se toho v Popovicích dost změnilo, něco k lepšímu, něco k horšímu.
Začala se realizovat největší investice v dějinách obce, modernizace ČOV,
která je zhruba v polovině a zdárně pokračuje.
Dále byla, jak slibovalo sdružení Za malebné Popovice, během uplynulých
šesti měsíců díky získané dotaci, vybudována Dětská skupina, která řeší
letitý problém s mateřskou školkou pro Popovice. Naopak jsme bojovali
s údržbou veřejné zeleně, což doufám bude v příštím roce fungovat lépe
a ke spokojenosti všech.
Přeji vám krásné Vánoce prožité v klidu a pohodě, hodně štěstí a zdraví
v novém roce
Daniela Fialová, starostka

•

•
•
•
•
•
•
•

Ceníky vodného,
stočného, svozu
komunálního odpadu
a dalších poplatků
na rok 2020
Sběr použitého jedlého
tuku
Návrh rozpočtu obce
na rok 2020
Zřízení a provoz Dětské
skupiny
Nové vlakové spojení
do Židlochovic – jízdní
řád
Kalendář svozu odpadů
Výpisy ze zápisů
zasedání OZ Popovice
Zprávy z činnosti
místních spolků
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Odpady
Všichni občané obdrželi do schránek kalendář svozu na rok 2020, kalendář je i na webových stránkách obce..
Došlo ke změně svozu komunálního odpadu, který bude nově svážen v pondělí.
Nově je u hospody kontejner na barevné sklo.
Srovnání svozu odpadů za roky 2018 a 2019 bude v dalším Zpravodaji, zatím nemáme data za celý rok 2019.

Jak se zbavit použitého jedlého tuku z kuchyně?
Víte, že od 1. 1. 2020 má obec povinnost Vám umožnit odevzdat použitý jedlý tuk a olej, a to aspoň jednou
týdně?

Co je jedlý tuk?
Jedlým olejem a tukem je myšlen například použitý fritovací olej, tuk po usmažení řízků, nebo zbylé nepoužité
máslo. Není důležité, zda je v kapalné formě, nebo se jedná o ztuhlý tuk. Určitě si však tuto komoditu nesmíme
plést s motorovým olejem, nebo jakýmkoliv jiným nebezpečným odpadem.

Jak odevzdat?
Jednoduše budete například použitý olej z pánve sbírat do PET lahve a tu, až bude plná, uzavřete a odnesete
do sběrného hnízda u obecního úřadu. Od ledna 2020 zde bude umístěna speciální popelnice na jedlé tuky
a oleje. Nemusíte se trápit obsaženou usazeninou či malými zbytky jídla, s tím si poradí odběratelská firma.

Proč odevzdávat?
Odpověď je snadná – tuk vypuštěný do kanalizace může nadělat pěknou neplechu. Ochlazený tuk tvoří
v kanalizaci hrudky, které se nabalují na sebe na stěnách trubek, snižují průchodnost a mohou potrubí ucpat
úplně. Nejen, že takový „mastný špunt" Vám může znepříjemnit den, pokud způsobí, že Vám doma přestane
odtékat odpad tak, jak má. Rozpuštění tukové kry stojí nějakou korunu a používají se při něm chemické látky,
které nejsou zrovna šetrné k životnímu prostředí. Navíc se také tuky v kanalizacích rozkládají, tvoří mastné
kyseliny a ty napomáhají korozi už tak zatěžovaného potrubí.

Co se bude dít s odevzdaným tukem dál?
Po naplnění popelnice ve sběrném hnízdě ho vyzvedne odběratelská firma, která jej dále zpracovává. Ta nejdříve
tuk zbaví nečistot a pak pomocí filtrace a zahřívání separuje látky, které mají další použití. Například se jedná
o metylester, který se užívá jako přídavek k pohonným hmotám. Další využití naleznou tyto látky v chemickém,
dřevařském a gumárenském průmyslu.
Pokud nebude popelnice na jedlé tuky a oleje umístěna ve sběrném hnízdě, je možné PET lahve odevzdat
v úředních hodinách na obecním úřadě.

Sběr použitých baterií
Na obecním úřadě je možné nově odevzdat i použité baterie –
tužkové, monočlánky, baterie z malých elektrospotřebičů.
Toto sběrné není určeno pro autobaterie. Ty lze odevzdat při svozu
nebezpečného odpadu. Nepatří ani do směsného odpadu!
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Stočné
Prosíme všechny občany, kteří mají vodoměr, aby nahlásili jeho stav k 31.12.2019, 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.

Platby stočného
Máme tři varianty
a) Dům má pouze vodu z vodovodu, tj. nemá žádnou studnu – platba stočného je pouze na základě skutečně
odebraných m3, tj. nahlásíte m3 k 31.12. a podle toho je vám vystavena faktura (v průběhu roku si můžete
zaplatit zálohu dle vlastního uvážení – není povinná)
b) Dům na pouze studnu, tj. není napojen na veřejný vodovod, ale je napojen na kanalizaci – platba je
paušálem tj. 36 m3/osobu/rok. Pro rok 2019 byla tato částka 1260 Kč/os./rok. Splatná v průběhu roku,
možno rozdělit platbu na pololetí nebo čtvrtletí
c) Kombinace obou předchozích variant, tj. dům má studnu a je zároveň napojen na veřejný vodovod.
Platí se jako ve variantě b), tj. předpokládaná spotřeba 36 m 3/os./rok, ale zároveň musí občan nahlásit
skutečnou spotřebu na vodoměru a pokud je tato spotřeba vyšší než 36 m3/os./rok, bude tato částka
dofakturována.
Ve variantách b) a c) se platí za osob skutečně žijící v domě, nezáleží na trvalém bydlišti (na rozdíl od poplatku
za odpad – ten platí občan tam, kde má trvalé bydliště).
Platby stočného se platí obci, platby za vodné se platí VAS.

Místní poplatky v roce 2020
Poplatek za odpad:
-

Občané s trvalým pobytem 450 Kč za osobu a rok,
Chalupáři 450 Kč za nemovitost a rok.

Poplatek za psa:
-

200 Kč,
75 Kč občané nad 65 let.

Stočné (vč. DPH): změny v průběhu roku jsou způsobeny změnou DPH od 1.5. 2020.
-

Od 1.1.-30.4. 46 Kč/m3
1.5.-31.12. 44 Kč/m3
Roční paušální platba 1608 Kč

Pro přečerpávající
- 1.1.-30.4. 40,25 Kč/m3
- 1.5.-31.12. 38,5 Kč/m3
- Roční paušální platba 1407 Kč
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Ceník vodného (vč. DPH) na rok 2020 (pouze pro informaci, neplatí se na OU)
-

1.1.-30.4. 45,91 Kč/m3
1.5.-31.12. 43,91 Kč/m3

Pracovní příležitosti v obci
Úřední hodiny OÚ Popovice
na konci roku 2019
23. 12. 18-20 hod
30. 12. 18-20 hod

1) Administrativní výpomoc na OÚ – podmínkou maturita,
přehled v ekonomické oblasti, pečlivost
2) Údržba obce
Informace k oběma pozicím poskytneme na OÚ.

Dětská skupina Popovice
Den otevřených dveří se uskuteční ve středu 18. 12. 16-18 hod. Všichni občané jsou srdečně zváni!
Prostory pro Dětskou skupinu jsou hotové a 2.1. 2020 zahajuje DS provoz. Prosím rodiče, kteří mají zájem umístit
dítě v naší Dětské skupině v roce 2020, aby toto nahlásili na OÚ do 31. 1. 2020, volná místa budou obsazena
zájemci z jiných obcí.
Pro Dětskou skupinu byl zřízen e-mail ds@obecpopovice.cz, který bude funkční od 2. 1. 2020. Sem můžete psát
veškeré dotazy týkající se DS.

Informace o veřejné dopravě v jihomoravském kraji a Brně
Skončila výluka na brněnském hlavním nádraží. Všechny vlakové linky se vrátí na své původní trasy a znovu
tuto stanici obslouží. V rámci IDS JMK tak budou na Hlavní nádraží jezdit vlakové linky S2, S3, S4, S41, S6, R8,
R9, R11, R12, R13, R19, R54 a R56.
Od 15. 12. 2019 SŽDC mění číslování kolejí na brněnském hlavním nádraží.
Věnujte prosím zvýšenou pozornost informačnímu systému.
Od 15. 12. 2019 dojde ke zprovoznění nové železniční tratě mezi Židlochovicemi a Hrušovany u Brna. Budou
na ní jezdit vlaky linky S3, které bez přestupu spojí Židlochovice s Brnem, Kuřimí a Tišnovem.
Na nový železniční terminál v Židlochovicích budou prodlouženy linky 151, 154, 505, 514, 521 a 522. Linka 520
zastaví na zastávce Židlochovice, žel. st. na hlavní silnici v těsné blízkosti terminálu.
Vlak S3 Níhov – Brno (– Židlochovice) – Břeclav
Využijte rychlé vlakové spojení do centra Brna. Na Hlavní nádraží dojedete ze Židlochovic jen přibližně za 25
minut. Ve špičce vlaky jedou po půl hodině, mimo špičku a o víkendech každou hodinu. Poslední vlak
z Brna do Židlochovic pojede ve 22:40.
Vlaky linky S3 ve špičkách pracovních dní pojedou mezi Brnem a Hrušovany u Brna přibližně každých 15 minut.
Některé vlaky budou pokračovat po stávající trase směr Břeclav, jiné vlaky odbočí do Židlochovic.
Jízdní řády jsou uveřejněny na https://www.idsjmk.cz/linky.aspx

Jízdní řády Popovice – Židlochovice, Židlochovice – Popovice – Brno, a dále Popovice – Brno a Brno –
Popovice přinášíme i v tomto zpravodaji.
Uvedeny jsou jen přímé spoje, nízkopodlažní spoje jsou označeny symbolem .
Kompletní bulletin Integrované novinky 45/2019 naleznete v pdf formátu i na webových stránkách obce.
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Jízdní řád vlaku Popovice – Židlochovice, Židlochovice – Popovice – Brno
Odjezd
Popovice
5:08
5:35
6:08
7:08 
7:37
8:08
8:50
10:51 
12:50
14:06

Příjezd
Židlochovice
5:22
5:49
6:23
7:23
7:49
8:23
9:03
11:07
13:03
14:20

Odjezd
Popovice
15:06 
16:06
17:06
18:06 
19:06
20:50
21:50 
22:50

Příjezd
Židlochovice
15:23
16:23
17:23
18:23
19:21
21:03
22:03
23:03

Odjezd
Židlochovice
4:40 
5:07
5:36
6:34
7:33 
8:36
9:54
10:54
11:54 
12:54

Příjezd
Popovice
4:52
5:19
5:48
6:48
7:48
8:50
10:07
11:07
12:07
13:07

Příjezd
Brno hl. n.
5:03
5:32
6:00
7:00
8:00
9:03
10:19
11:19
12:19
13:19

Odjezd
Židlochovice
13:54
14:07
14:36
15:36 
16:36
17:36
18:36 
19:54
20:54
21:54

Příjezd
Popovice
14:07
14:20
14:49
15:49
16:49
17:49
18:49
20:07
21:07
22:07

Příjezd
Brno hl. n.
14:19
14:31
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:19
21:19
22:19

Jízdní řád vlaku Popovice – Brno, Brno – Popovice
Odjezd
Popovice

Příjezd
Brno hl. n.

Odjezd
Popovice

Příjezd
Brno hl. n.

Odjezd
Brno hl. n.

Příjezd
Popovice

Odjezd
Brno hl. n.

Příjezd
Popovice

4:37
4:52 
5:08
5:20
5:38
5:49
6:08
6:37
6:48
7:07
7:37
7:48 
8:07
8:37
8:50
9:08
9:38
10:07
10:37
11:07
11:37
12:07
12:37
13:08
13:37

4:52
5:03
5:20
5:38
5:49
6:00
6:19
6:49
7:00
7:19
7:49
8:00
8:19
8:49
9:03
9:19
9:49
10:19
10:49
11:19
11:49
12:19 
12:49
13:19
13:49

14:07
14:20
14:37
14:49
15:07
15:37
15:49
16:07
16:37
16:49
17:08
17:37
17:49
18:08
18:37
18:49
19:08
19:37
20:07
20:37
21:08
21:37
22:08
22:37
23:38

14:19
14:31
14:49
15:00
15:19
15:49
16:00 
16:19
16:49
17:00
17:19
17:49
18:00
18:19
18:49
19:00 
19:19
19:49
20:19
20:49
21:19
21:49
22:19
22:49
23:50

4:15
4:55
5:15
5:24
5:40
5:55
6:10
6:40
6:55 
7:10
7:27
8:10
8:40
9:10
10:10
10:40 
11:10
12:10
12:40
13:10
13:40
13:55
14:10
14:40
14:55 

4:26
5:07
5:26
5:34
5:49
6:07
6:21
6:50
7:07
7:20
7:37
8:20
8:50
9:20
10:20
10:50
11:20
12:20
12:50
13:20
13:49
14:05
14:20
14:50
15:05

15:10
15:40
15:55
16:10
16:40
16:55
17:10
17:40
17:55 
18:10
18:40
18:55
19:10
20:10
20:40
21:10
21:40 
22:10
22:40
23:10

15:20
15:49
16:05
16:20
16:50
17:05
17:20
17:49
18:05
18:20
18:49
19:05
19:20
20:20
20:49
21:20
21:49
22:20
22:49
23:21
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Otvírací doba hospůdky Popovice
23.12. otevřeno 18:00-23:00

Výzva občanům
1)
V roce 2020 bude z rozhodnutí společnosti O2
zrušena telefonní budka u OU, její využívání je
minimální. Obec má možnost ji odkoupit za cenu 1000
Kč bez DPH. Pokud máte nápad, jak ji využít, dejte
vědět

24.-26.12. zavřeno
27.-29.12. otevřeno 17:00-23:00
30.12. otevřeno 18:00-23:00
31.12. 13:00-18:00 - silvestrovské setkání
s přáteli a sousedy na zahrádce u hospůdky

2)
Pokud máte hračky nebo dětské knihy pro
které hledáte nové využití, můžete je věnovat do naší
Dětské skupiny. Děkujeme

1.-2.1. 2020 zavřeno

Poděkování

Připomenutí občanům

Rádi tlumočíme poděkování
pana ing. Ruterleho paní
Jarmile Pokorné za roznášku
novin.

13. 1. 2020 od 8 do 17 hodin bude v obci přítomen zástupce
Katastrálního úřadu Brno – venkov. Občané, kteří mají
v pozemcích nějaké nesrovnalosti, již byli obesláni, aby se v daný
den dostavili.

Práh jižní Morava poskytuje dospělým se závažným duševním
onemocněním z Jihomoravského kraje pomoc a podporu při jejich začleňování
do běžného života.
Terénní tým Brno-venkov pomáhá také rodině a blízkým osob s duševním onemocněním.
Služby poskytuje zdarma.
Kontakty: tel. 731 485 068, e-mail: brnovenkov@prah-brno.cz, adresa: Čechyňská 23a, 602 00 Brno

Seniorská obálka – formulář s názvem I.C.E. karta
Co to je?
Formulář, do kterého senioři (i za pomoci příbuzných nebo svého praktického lékaře) vyplní základní údaje
o svém zdravotním stavu, užívaných lécích, kontakty na své blízké osoby a praktického lékaře.
Tyto důležité údaje poslouží v případě zásahu záchranářů v domácnosti.
Kam jej umístit?
Na vnitřní stranu vstupních dveří nebo na lednici. Zdravotnická záchranná služba, hasiči i policie jsou
o umístění karty na těchto místech informováni a vždy je budou hledat právě tam!
Kde tiskopis získám?
Tiskopis lze stáhnout na internetu, pokud budete mít zájem, vytiskneme Vám jej i na obecním úřadu.
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Návrh rozpočtu obce Popovice na rok 2020
PŘÍJMY
pol. 1111 – Daň z příjmů fyzických osob placená plátci

1 100 000,00

pol. 1112 – Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky

50 000,00

pol. 1113 – Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou

100 000,00

pol. 1121 – Daň z příjmů právnických osob

900 000,00

pol. 1122 – Daň z příjmů právnických osob za obce

100 000,00

pol. 1211 – Daň z přidané hodnoty

2 000 000,00

pol. 1340 – Poplatek za likvidaci komunálního odpadu

170 000,00

pol. 1341 – Poplatek ze psů

12 000,00

pol. 1343 – Poplatek za užívání veřejného prostranství

5 000,00

pol. 1356 – Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolog.práce

3 000,00

pol. 1361 – Správní poplatky

3 000,00

pol. 1381 – Daň z hazardních her

30 000,00

pol. 1511 – Daň z nemovitostí

150 000,00

pol. 2460 – Splátky půjč. prostředků od obyvatelstva

16 800,00

pol. 4111 – Neinvet. přij. Transfery z všeob. pokl. Správy stát. rozpočtu

30 000,00

pol. 4112 – Neinv. přij. transfery ze st. rozp. v rámci souhr. dotč. vztah.

0,00

pol. 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

1 200 000,00

pol. 4216 – Ostatní investiční transfery přijaté ze státního rozpočtu

7 000 000,00

§ 2119 pol. 1356 – Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce

0,00

§ 2119 – Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky
§ 2122 pol. 2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

3 000,00

§ 2122 – Sběr a zpracování druhotných surovin
§ 2310 pol. 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí

155 000,00

§ 2310 pol. 3122 – Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku

20 000,00

§ 2310 – Pitná voda
§ 2321 pol. 2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků

500 000,00

§ 2321 – Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly
§ 3115 pol. 2111 –

170 000,00

§ 3349 pol. 2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků

1 500,00

§ 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
§ 3399 pol. 2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků

1 000,00

§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
§ 3412 pol. 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí

10 000,00

§ 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce
§ 3613 pol. 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí

36 000,00

§ 3613 – Nebytové hospodářství
§ 3639 pol. 2119 – Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované

2000,00

§ 3639 pol. 2131 – Příjmy z pronájmu pozemků

63 600,00

§ 3639 pol. 3111 – Příjmy z prodeje pozemků

10 000,00

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
§ 3722 pol. 2112 – Příjmy z prodeje zboží (již zakoupeného za účelem prodeje)
§ 3725 pol. 2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků

30 000,00

§ 3725 pol. 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky

100 000,00
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§ 3725 – Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
§ 6171 pol. 2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků

3 000,00

§ 6171 pol. 2133 – Příjmy z pronájmu movitých věcí

2 000,00

§ 6171 pol. 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

0,00

§ 6171 – Činnost místní správy
§ 6310 pol. 2141 – Příjmy z úroků

1 000,00

§ 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
PŘÍJMY CELKEM

13 977 900,00

VÝDAJE
§ 1037 – Celospolečenská funkce lesů

25 000,00

§ 2141 – Vnitřní obchod

1 700,00

§ 2212 – Silnice

100 000,00

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

50 000,00

§ 2229 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě

0,00

§ 2292 – Dopravní obslužnost

17 900,00

§ 2310 – Pitná voda

20 000,00

§ 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod

15 500 000,00

§ 2341 – Vodní díla v zemědělské krajině

50 000,00

§ 2349 – Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině

32 000,00

§ 3113 – Základní školy

200 000,00

§ 3115 – Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání

1 400 000,00

§ 3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického
povědomí
§ 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

30 000,00

§ 3399 – Ostatní záležitost kultury, církví

120 000,00

§ 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce

100 000,00

§ 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost

25 000,00

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

30 000,00

§ 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

20 000,00

§ 3613 – Nebytové hospodářství

50 000,00

§ 3631 – Veřejné osvětlení

200 000,00

§ 3636 – Územní rozvoj

5 400,00

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj

30 000,00

§ 3721 – Sběr a svoz nebezpečných odpadů

20 000,00

§ 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů

20 000,00

§ 3723 – Sběr a svoz ostatních odpadů

300 000,00

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

300 000,00

§ 4329 – Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži

1 800,00

§ 4351 – Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samostatného bydlení

25 000,00

§ 5212 – Ochrana obyvatelstva

15 900,00

§ 5213 – Krizová opatření

1 000,00

§ 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část

10 000,00

§ 6112 – Zastupitelstva obcí

600 000,00

§ 6114 – Volby do zastupitelstev ÚSC

30 000,00

§ 6171 – Činnost místní správy

850 000,00

500,00
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§ 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

10 000,00

§ 6320 – Pojištění funkčně nespecifikované

20 000,00

§ 6399 – Ostatní finanční operace

100 000,00

§ 6402 – Finanční vypořádání minulých let

40 000,00
20 351 200,00

FINANCOVÁNÍ

6 373 300,00

Odpovědi na časté otázky spoluobčanů
1) Babské hody byly zrušeny na základě rozhodnutí organizátorky.
2) Byl vysloven názor, že „v Popovicích je dost podnikatelů, peněz je tedy dost“. Jelikož je tento názor značně
zkreslený, je třeba odpovědět na otázku: Kde získává obec peníze?
Příjmy obce (nejen Popovic) sestávají z několika složek. Nejdůležitější jsou daňové příjmy. Rozdělení
daní se řídí rozpočtovým určením daní – souborem pravidel, který stanovuje, komu příslušná daň nebo
její část plyne. Existují daně výlučné a daně sdílené. Výlučná je daň, která celá zůstává obci. 100 % výnosu
daně dostane obec z daně z nemovitostí, které jsou na území obce. V případě, že je obec poplatníkem
daně z příjmu právnických osob, pak dostane 100 % i z této daně. Do kategorie sdílených daní patří daně
z přidané hodnoty, daně z příjmů fyzických osob a daně z příjmu právnických osob. Z těchto daní je obcím
rozdělena část (nyní 23,58 % celostátního výnosu) a dělení probíhá podle klíče, který sestává z řady
koeficientů jako je upravený počet obyvatel, počet žáků v MŠ a ZŠ zřizovaných obcí, rozloha území. Velká
města jako jsou Praha, Brno, Ostrava a Plzeň mají stanoveny zvláštní koeficienty. Speciální úpravu
rozpočtového určení má daň z hazardních her, proto existují obce, které mají z těchto her velmi vysoké
příjmy. Obce získávají 1,5 % výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Mezi jednotlivé obce
se pak příslušná část inkasa této daně přerozděluje na základě počtu zaměstnanců, kteří mají v dané obci
místo výkonu práce, přibližná částka je 500 Kč na jednoho zaměstnance. Z daně z příjmů fyzických osob
ze samostatné výdělečné činnosti (podnikání) získávají obce pouze část, nikoli 100 %, jak se někteří občané
mylně domnívají.
Zdroj: http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6770365

Myslivecký spolek Rajhrad – Holasice – Popovice
Vás zve na tradiční

Myslivecký ples,
který se koná 11.1. 2020 ve 20 hodin v Sokolovně v Holasicích.
Těšit se můžete na živou hudbu a zvěřinovou tombolu.
Předprodej vstupenek zajišťuje Pavel Matoušek tel. 737353558.
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Spolkové dění v obci
Oznámení sportovního klubu
V prosinci proběhnou tradiční turnaje v místní
hospodě:
Děti – po odehrání tří částí čtyřboje (stolní
tenis, tenis a kuželky) má šanci na celkové
vítězství ještě 5 sportovců. Proto bude
poslední turnaj velice zajímavý. Termín:
Sobota 21.12.2017 od 14:30 dětský turnaj
v šipkách
- prezence 14.00-14,30 – čekací doba není
Případné dotazy volejte na 731 903 341,
organizátor Jan Brůžek
Dospělí 21.12.2017 – od 19:00 šipkový
turnaj dospělých jen pro občany Popovic.
- prezence od 18:00-19:00 v hospodě.,
čekací doba není. Startovné NENÍ.
Turnaj bude opět rozdělen na dvě kategorie.
Vše bude upřesněno podle počtu
zúčastněných až na místě. Přijděte v hojném
počtu. Účelem není až tak výhra, ale společné
posezení před Vánoci u našeho oblíbeného
sportu.
V případě potřeby volejte organizátora
na mobil 731 903 341
Přejeme všem příjemné prožití vánočních
svátků a mnoho úspěchů v příštích letech.

za

Zleva: Michal Fiala, Jan Brůžek, Filip Pokorný, Mirek
Pokorný, Jiří Drahoš, Martin Pařez

Co se událo v Klubu otevřených dveří?
-

-

Členové klubu zorganizovali brigádu a upravili
prostor kolem obecního úřadu, zejména provedli
ošetření dřevin,
V listopadu nás navštívil chiropraktik Ing. Vinci
László s přednášku a praktickými ukázkami,
První adventní neděle byla věnována vánočnímu
tvoření, kdy si děti i dospělí mohli vytvořit vánoční
dekorace pod vedením Ing. Heleny Pluháčkové,
Ph.D.
Eva Hrudová

SK,

tenisty, šipkaře a další sportovce
Jiří Drahoš
A toto jsou oni. Šipkaři. Reprezentanti naší
obce v extralize Jihomoravského kraje.
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Milí včelařští přátelé,
nastal zimní čas, kdy se včelaři dívají nazpět
za uplynulou včelařskou sezónou a bilancují
jaká byla a co mohou udělat pro zlepšení
v příštím roce. Chceme také poděkovat obci
Popovice za dotace, kterými podporuje naši
spolkovou činnost. Pro ZO ČSV Rajhrad, pod
kterou spadá i Vaše obec, byl tento rok
obzvlášť významný, neboť jsme si připomněli
100 let od založení našeho spolku. K tomuto
výročí jsme uspořádali výstavu, kde si
příchozí mohli prohlédnout nejen všechny
včelí produkty, různé pomůcky potřebné
ke včelaření, publikace, mnohdy historické
ale dokonce i ty, kolem kterých se veškerá tato
činnost točí – včelky, umístěné v proskleném
úlu. Zájem nejen dospělých ale i dětí ze škol
a školek nás potěšil. S blížícím se koncem
roku 2019 bych Vám chtěla jménem všech
členů naší ZO popřát mnoho krásných chvil
v příjemné atmosféře Vánoc a hodně
osobních i pracovních úspěchů v roce 2020.
Za ZO ČSV Rajhrad Dagmar Sladká

Foto: Jana Hochmanová
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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 z 12. zasedání Zastupitelstva obce Popovice konaného dne 19. 11. 2019
Zastupitelstvo schválilo plán financování a obnovy vodovodů a kanalizací na roky 2019 až 2023 ve výši
300.000,- Kč.
- Zastupitelstvo obce schválilo výši vodného od 1.1.2020 na částku 45,91,- Kč včetně DPH a od 1. 5. 2020 ve výši
43,91,- Kč včetně DPH.
- Zastupitelstvo obce schválilo výši stočného na rok 2020 ve výši 40,- Kč bez DPH a pro občany, kteří používají
přečerpávání ve výši 35,- Kč bez DPH.
- Zastupitelstvo obce schválilo dodatek smlouvy s Vodárenskou a.s. na provoz ČOV na rok 2020 ve výši 371.360,Kč.
Zastupitelstvo obce schválilo ceník Dětské skupiny Popovice:
a) PRAVIDELNÁ DOCHÁZKA
•
2 dny v týdnu 500,- Kč/měsíc
•
3 dny v týdnu 750,- Kč/měsíc
•
4 dny v týdnu 1.000,- Kč/měsíc
•
5 dní v týdnu 1.200,- Kč/měsíc
b) NEPRAVIDELNÁ DOCHÁZKA
•
(dle kapacitních možností) 100,- Kč/den
K ceně je připočítáváno stravné 80,- Kč/den (oběd 50,- Kč, svačina 15,- Kč) dle skutečnosti.
- Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši
998.800,- Kč.
2)

Výpis ze zápisu z 13. zasedání Zastupitelstva obce Popovice konaného dne 3.12. 2019

- Zastupitelstvo schválilo návrh rozpočtu na rok 2020. Plánované příjmy činí 13.977.900,- Kč, výdaje
20.351.200,- Kč a dofinancování 6.373.300,- Kč.
- Zastupitelstvo obce schválilo návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021-2025. V roce 2021 jsou
plánované příjmy i výdaje ve výši 7.100.000,- Kč a v roce 2022 6.450.000,- Kč. V letech 2023 až 2025 jsou
příjmy i výdaje plánovány ve výši 5.800.000,- Kč.
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