Popovice
Místní zpravodaj č. 4
Vážení občané, milí sousedé,
Přiblížil se konec roku, což je opět čas krátkého bilancování. V končícím roce
2021 jsme začali zpracovávat nový územní plán, který bude dokončen v roce
příštím. Stejně tak jsme začali připravovat generální opravu veřejného
osvětlení, kde je již vybrán zhotovitel první etapy a stavba bude realizována
příští rok. Na obecním úřadě jsme zavedli novinku, a to platbu kartou, která
usnadní placení poplatků.
Spolu s obecním zpravodajem dostáváte do schránek i mimořádné vydání
zpravodaje KTS; snad v něm najdete mnoho užitečných informací. A dodám
ještě pár informací z Rajhradu, na které jste se často ptali: křižovatka u Tesca
bude otevřena do konce roku a občané Popovic mohou opět zdarma
využívat kluziště v Rajhradě u RAFK.
Do roku 2022 vám všem přeji všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví.
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Daniela Fialová

Úřední hodiny OÚ Popovice v období
vánočních svátků a přelomu roku
Od 23.12. 2021 do 2.1. 2022 bude obecní úřad
Popovice uzavřen z důvodu dovolené.

Poplatky v roce 2022
Výše poplatků
Odpad

500 Kč za obyvatele, v případě
chalupářů za nemovitost

Pes

200 Kč, 75 Kč pro občany starší 65 let

Stočné se platí Vodárenská, a.s. dle plánu záloh, který
jste si nastavili.

Poplatky je možno platit hotově nebo kartou na
OÚ od 17. 1. -31. 3. 2022, případně na účet
13928641/0100, VS číslo domu.
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Svoz odpadů
Společnost KTS Ekologie s.r.o. má nyní ve všech svých vozech namontovány GPS lokátory a kamery. Pokud
není při svozu popelnice vyvezena a občan volá na dispečink KTS Ekologie (tel. 800 888 944) a požaduje
vývoz, nejdřív bude ověřeno, zda popelnice v tu danou chvíli byla připravena k odvozu tak, jak je uvedeno
níže.
Jak připravit nádobu ke svozu?
Každá domácnost, která si přeje mít svoji nádobu vyprázdněnou, by se měla řídit určitými pravidly. Je jich
třeba k tomu, aby svoz odpadu probíhal hladce, v určených termínech a v souladu se zákonem. Pracovníci
svozové společností nesmí vstupovat na soukromé pozemky občanů, proto je třeba mít nádobu patřící
k rodinnému domu nachystanou v tomto smyslu. Nejlépe by měla stát co nejblíže ke komunikaci
a postavená tak, aby bylo jasné, že ji pracovníci mají vyprázdnit (neměla by tedy být za brankou,
v ohrádce, ve výklenku apod.). Popelnice nesmí být uzamčená, přivázaná či jinak zajištěná.
Svoz nebezpečných odpadů
Upozorňujeme občany, že z důvodu COVID probíhá sběr
nebezpečných odpadů pouze na OÚ, a to v úředních
hodinách v pondělí 18-20, příp. po domluvě. Není možno
nechávat nebezpečné odpady volně postavené před
obecním úřadem, příp. je vhazovat do kontejnerů na
velkoobjemový odpad. V případě, že se toto jednání bude
opakovat, bude nahlášeno na policii jako zakládání černé
skládky.
Mějte také na paměti, že k nebezpečnému odpadu, který
je takto ponechán se mohou dostat děti. Přesvědčit se o
tom můžete na následujících fotografiích.
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Obr. 1 Neznámá kapalina ponechaná
volně u Obecního úřadu.

Obr. 2 Zbytky
neznámé kapaliny
po odvozu
velkoobjemového
odpadu.
Zlikvidováno a
očištěno na
náklady obce.
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Jste rychlejší než rozjetý vlak?
Žádáme rodiče, aby poučili své děti o nebezpečí na kolejích.
Nepřecházejte koleje, použijte nadchod. Vlaky mohou jet
oběma směry současně!
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Připomínáme občanům splatnost poplatku za užívání veřejného prostranství. Je nutno na OÚ nahlásit jak velká
plocha a jak dlouho je využívána, jak ukládá obecně závazná vyhláška č. 1/2019:
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (výňatek z plného
znění přístupného na https://www.obecpopovice.cz/urad/obecne-zavazne-vyhlasky-obce-popovice/)
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“):
Vyhláška definuje:
- úvodní ustanovení (čl. 1)
- předmět poplatku a poplatníka (čl. 2),
- veřejná prostranství (čl. 3),
- vznik a zánik poplatkové povinnosti (čl. 4),
- ohlašovací povinnost (čl. 5),
- sazbu poplatku (čl. 6),
- splatnost poplatku (čl. 7),
- osvobození a úlevy (čl. 8),
- navýšení poplatku (čl. 9),
- účinnost (čl. 11)
Sazba poplatku dle čl. 6 Vyhlášky:
(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
g) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí .........................................
100 Kč
h) za umístění zařízení cirkusů .........................................................................................
10 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
m) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce .................................................
10 Kč
n) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl …..
10 Kč.
(2) Obec stanovuje poplatek ve všech výše uvedených případech paušální částkou takto:
a) ...........................................................................................................................
200 Kč/měsíc,
b) ...........................................................................................................................
2000 Kč/rok.
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Vlakové jízdní řády platné od 12.12. 2021
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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 25. zasedání Zastupitelstva obce Popovice konaného dne 1.12.2021
- Zastupitelstvo schválilo návrh rozpočtu obce Popovice na rok 2022.
Rozpočet je navrhován jako vyrovnaný.
V návrhu příjmu rozpočtu je počítáno s částkou 9.654.020,- Kč. Největší položky jsou daňové,
dále jsou to dotace na dětskou skupinu a dotace na rekonstrukci veřejného osvětlení.
Výdaje jsou plánovány ve výši 9.138.900,- Kč. Nejvyšší položka je rekonstrukce veřejného
osvětlení, komunální odpady, poplatek za územní plán.
- Zastupitelstvo schválilo návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Popovice na roky 20232027.
- Zastupitelstvo schválilo plán financování a obnovy na rok 2022 ve výši 300.000,- Kč. Týká se
vodovodu a kanalizace, jsme povinni vytvářet rezervu na opravu ČOV apod. Již 2 roky dáváme
částku 300.000,- Kč ročně. Návrh je tedy opět 300.000,- Kč.
- Zastupitelstvo schválilo příspěvek pro SDH Holasice ve výši 15.000,- Kč na rok 2021.
- Zastupitelstvo vyslechlo zprávu Finančního výboru s následujícím doporučením: Doporučení
finančního výboru je navýšení poplatku za svoz odpadu z částky 450 Kč na 500 Kč za rok
na obyvatele.
- Zastupitelstvo schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství. Dle této vyhlášky se zvyšuje poplatek za odpad na částku
500,- Kč na obyvatele případně za nemovitost.
- Zastupitelstvo schválilo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
č. 8800106070_1/BVB/P s GasNet s.r.o.
- Zastupitelstvo schválilo smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. BM001030068583/001-SEKV s EG.D, a.s.
- Zastupitelstvo schválilo dodatek č. 2 Smlouvy a zajištění financování systému IDS JMK
s Jihomoravským krajem.
- Zastupitelstvo vyslechlo zprávu kontrolního výboru.

Poděkování
Rádi bychom poděkovali paní Marii Navrátilové
za připomenutí adventního období slaměným
Betlémem, kterým se můžete potěšit u pomníku
padlých z 1. světové války.
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Prodej ryb proběhne v Popovicích ve středu 22. 12. 2021 v 9:30 na parkovišti před obecním úřadem.
Ceník:
Kapr 1. třída (do váhy 2,5 kg)
Kapr výběr (nad 2,5 kg)

110 Kč/kg
120 Kč/kg

Amur
Tolstolobik

130 Kč/kg
80 Kč/kg

Prodej se uskuteční po dobu asi půl hodiny dle zájmu občanů.

Šipkový turnaj
SK Popovice zve všechny hráče k tradičnímu turnaji dospělých
v šipkách, který se uskuteční v sobotu 18.12.2021 v místní
hospůdce. Prezence od 17.00, zahájení turnaje v 18.00.
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