MIKULOVICKÝ
ZPRAVODAJ
č. 3 / 2008

(Oslava 450 let povýšení Mikulovic na městečko 27. září 2008)

Je tu opět další číslo našeho zpravodaje, který se k Vám dostává později, ale věřím, že je o to aktuálnější.
Jsme městys
Zastupitelé obce schválili na svém zasedání 4.dubna 2008 podat žádost k rukám předsedy Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky (PS PČR) panu Miloslavu Vlčkovi o stanovení obce městysem. Činili
jsme tak na základě dokumentů, které nám zanechali předkové a díky úsilí Svazu měst a obcí, jež prosadil
v Parlamentu tuto možnost. K žádosti bylo zapotřebí shromáždit podklady prokazující v historii používání
názvu městys či městec. V tom nám pomohl velmi ochotně Moravský zemský archiv ve Znojmě, kde je listina
povyšující obec na městečko z roku 1558 Ferdinandem I., uschována.
Na 9. října jsme byli pozváni právě předsedou PS PČR panem Vlčkem do budovy Parlamentu, kde nám byl
předán dekret, opravňující používat název městys.
Oslavy 450 let povýšení obce na městečko spojené s Václavským posvícením nedopadly podle mých představ.
Zklamalo mě zejména nedostavení se některých atrakcí a trhovců, kteří byli ještě v týdnu kontaktováni a účast
přislíbili. Nicméně celkový dojem byl dobrý. Poděkování patří zastupitelce paní Dobešové, která se zasadila o

výstavu fotografií, knoflíků a vyšívaných panenek. Výstavu ozdobily obrazy sestavené z puzzlů. Byly vyraženy
pamětní mince k této příležitosti, které jsou na úřadě stále k zakoupení. Máme tendenci pokračovat v této
tradici i v dalších letech, záleží ale na úsilí a financích.
Vlajka městyse
Ještě jednou jsme měli čest se s panem Vlčkem setkat, a to 13.11.2008 u příležitosti předání dekretu o udělení
vlajky. Tomuto aktu předcházel výběr vlajky z deseti návrhů pana Tejkala z heraldické tvorby. Návrhy musí
schválit Podvýbor pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Z těchto návrhů
zastupitelé vybrali jednu variantu, která putovala se žádostí k panu Vlčkovi. Potom už nebránilo nic v předání.
Znak máme z historického hlediska schválen, to znamená, že nám nic nebrání používat znak a vlajku městyse
bez obav.
Nová zastupitelka a zaměstnanec
Postu zastupitele z důvodu změny trvalého bydliště se musel vzdát Ing. Milan Stanislav a na jeho místo byla
zvolena Ing. Lucie Bartesová, která byla třetím náhradníkem. Mandátu se vzdali postupně Lukáš Smrčka a
Zdeněk Plachý. Odstupujícímu Milanu Stanislavovi přeji mnoho úspěchů v životě a děkuji za dobrou práci
v zastupitelstvu.
Řada z Vás postřehla, že se už nepohybuje po městysi pracovně pan Karel Kříž st. Od 1.1.2009 odešel do
důchodu a na místo něj jsme museli hledat náhradu. Na výzvu reagovalo hned několik zájemců. O práci se
ucházeli František Balík, Zdeněk Fikar, Josef Bach, Vlastislav Stanislav. Zastupitelé vybrali Františka Balíka.
Chtěl bych touto cestou poděkovat panu Křížovi st. za dobrou a kvalitní práci, za obětavost a přeji klidný
důchod a pevné zdraví.
Oprava silnice
V minulých zpravodajích jsem Vás informoval o přípravách opravy silnice II/398 a III/3983 vedoucí naším
městysem. Jedná se o hlavní silnici, která je v majetku Jm.kraje. V těchto dnech se podaly žádosti o vydání
stavebního povolení na stavební úřad do Višňové a na odbor dopravy do Znojma. Podle dostupných informací
by se mělo v druhé polovině roku začít stavět. Jedná se o opravu mostu u lihovaru a od něj komunikace ve
směru na Křepice a Znojmo. Bude vybudována nová dešťová kanalizace, na které se bude městys finančně
podílet 30%, přípojky k jednotlivým nemovitostem přilehlých k silnici, chodníky a osvětlené přechody.
Dešťové přípojky k nemovitostem budou financované částečně městysem a částečně majiteli nemovitostí.
Městys vybuduje a uhradí přípojku za obrubu chodníku a vlastník bude realizovat a financovat sám zbývající
část. Žádat na stavební úřad do Višňové budou vlastníci nemovitosti. Aby se povolovaly přípojky současně a
bez problému, obejdu vlastníky a žádost s Vámi vypíši a odvezu na stavební úřad hromadně.
Odhadované náklady na výše uvedené objekty jsou vyčísleny na 6.774.710,-Kč, projektová dokumentace nás
vyšla na 264.000,- Kč. Není zmiňována splašková kanalizace, ta je vyprojektována zvlášť a není součástí
stavby, ale musí být již hotova, nebo ji musíme realizovat souběžně. Čekali jsme na výzvu z Operačního
programu životního prostředí, ta měla být vypsána v první čtvrtině roku a z ní bychom mohli kanalizaci
realizovat. Přišla ale neradostná zpráva, a to ta, že budou v roce 2009 i nadále upřednostněny obce s obyvateli
nad 2000 obyvatel. Znamená to financovat řad splaškové kanalizace v úseku pod hlavní silnicí z vlastních
zdrojů.
Projekčně je nachystaná i I.stavba, a to od kostela po vodojem, zde se náklady na stejné objekty financované
městysem jako ve II.stavbě vyšplhaly na 8.470.000,-Kč. Zbývající část od křižovatky na Křepice po kostel se
začne projektovat.
Lokalita „Na kopcích“
V současné době vrcholí projektová dokumentace na plynovod přípojky k jednotlivým parcelám. Čekalo se na
vydání územního plánu, aby bylo sloučené územní řízení se stavebním a aby vynětí ze zemědělského půdního
fondu bylo zdarma, jak pro budoucí bydlící, tak pro městys. V letošním roce by se měly vybudovat sítě (plyn,
voda, elektrika a veřejné osvětlení), chodníky, komunikace, dešťová a splašková kanalizace budou rovněž

vyprojektované, ale prozatím nevybudované.V ceně pozemku nebude hodnota komunikace a ani splaškové
kanalizace zohledněna, to by byla cena nepřijatelná.
Řešili jsme na poslední schůzi zastupitelů žádost o souhlas s výstavbou fotovoltaické elektrárny paní Husákové,
která vlastní pozemky vedle Křížových st., byla zamítnuta právě z důvodu výstavby rodinných domů.
Územní plán městyse
18.11.2008 byl po dvou letech dokončen a schválen územní plán. Připomínky na veřejné schůzi z řad občanů se
týkaly zanesení zahrad nad Sobotkovými st. směrem k jezeru, připomínka byla vyslyšena a zahrady zaneseny
do zastavěného území obce s omezením výstavby. Další připomínky, co se týče rozšíření ploch pro bydlení,
byly z části odůvodněny jejich zbytečností a nepotřebností a z části byly respektovány.
Schválený územní plán je k nahlédnutí na úřadě městyse.
Tříkrálová sbírka 2009
V naší obci se vybralo 12.982,- Kč. Všem dárcům i koledníkům upřímně děkujeme.
Ozelenění okolí hřbitova
Po narušení plochy musely přijít na řadu ruční práce. Jelikož dotace byla podmíněna prací občanů a dětí
základní školy, byla svolána brigáda. Čekal se větší zájem občanů o zvelebení vlastního okolí, nicméně práce
šla od ruky a za dopoledne se udělalo vše. Zbývaly dokončit pouze cestičky. Ruku k dílu přišly přiložit všechny
věkové kategorie, ale v nerovnoměrném počtu. Ti starší se práce nebojí a přišlo jich nejvíc, našel se i zástupce
předškolního věku, chyběli ale občané středního věku. Napravit si reputaci mohou letos, kdy chceme obnovit
alej na „Černínské“. Uvidíme, jak uspějeme s dotací. I tak se dílo zdařilo a doufejme, že nezláká vandaly
k jejich poškozování.
K rekultivaci plochy v proluce vedle Rothů na návsi došlo za účelem vybudovat odpočinkové místo. Budou zde
doplněny lavičky a ještě se vysadí dva stromy.
CZECH POINT
Tato služba je již delší dobu k dispozici Vám občanům. Řada z Vás službu využívá a i z toho hlediska došlo
k rozšíření služeb. Kromě výpisu z rejstříku živnostenského, obchodního, trestního a výpisu z katastru
nemovitostí, které jste měli dosud možnost získat, je nyní k dispozici ještě registr živnost.podnikání pro
právnickou a fyzickou osobu, registr firem oprávněných k likvidaci autovraků, seznam kvalifikovaných
dodavatelů k veřejným zakázkám a výpis z bodového hodnocení řidičů.
Vodné na rok 2009
Výrobní náklady na 1m3 oproti roku 2008 se výrazně nezměnily. Cena stoupla z 30,20 na 31,-Kč/m3. Částku
jsme dotovali cca.10,-Kč/m3 po dva roky provozu, což dělá ročně 120.000,-Kč. Nezahrnujeme do výpočtu
vodného náklady na problémy v úpravně vody, které vyvstaly právě provozem a nebyly důsledně řešeny při
realizaci.
Předpokládané náklady na rok 2009:
Provozování vodovodu VAS Znojmo ………………. 249.900,Elektrická energie……………………………………. 51.200,Opravy……………………………………………….. 10.000,Poplatky za odběr podzemní vody…………………… 17.926,Majetková a provozní evidence……………………… 4.760,Pohonné hmoty ……………………………………… 1.000,Odečty ……………………………………………….. 2.600,Celkem náklady ……………………………………..337.386,-Kč
Množství odebrané vody od odběratelů bylo 10.880 m3 = 31.00,-Kč/m3
Zastupitelé se usnesli navýšit cenu vodného pro rok 2009 na 25,-Kč/m3, cena platí od 1.2.2009.

Jelikož se odečty prováděly v říjnu 2008, byly provedeny k 31.1.2009 dílčí odečty, abychom Vám fakturovali
skutečnou spotřebu v ceně 20 a 25,-Kč. Apelujeme na ty, kteří neuhradili ještě do dnešního dne částku za
vodné, aby tak učinili co nejdříve a nečekali na výzvy, které stojí úřad zbytečné finance. Sledujte nadále jmenné
seznamy v obchodě, kde Vás vyzýváme k vyřízení nedostatků. Nejedná se vždy o placení !!!!!!
Svoz komunálního odpadu
Nepříjemná zpráva, která ovlivňuje vaše výdaje. Poplatek za svoz komunálního odpadu je opět vyšší, tentokrát
450,-Kč/osobu/rok. Náklady městyse opět vzrostly. Celková částka, složená ze svozu směsného komunálního
odpadu (SKO), velkoobjemného odpadu (VOO), nebezpečného odpadu (NO) a separovaného odpadu
(sklo,PET lahve, papír) se vyšplhaly na 373.077,-Kč. Přitom od občanů byl výhledový příjem 239.020,-Kč
(částka od všech 627 občanů x 380,-). To znamená, že městys doplácel na vyprodukované odpady sumou
cca.134.000,-.
Částka, ze které jsme vycházeli pro výpočet nákladů na občana je 320.464,-Kč, rozdíl 52.613,-Kč tvoří náklady
na svoz nebezpečného odpadu, který se nezapočítává do částky pro výpočet. Tzn. 320.464 – 17.719 (příspěvek
od EKOKOMU) = 302.745: 647 občany = 468,-Kč/osoba/rok.
Zastupitelé schválili částku 450,-Kč/ osobu. Jednalo se i o možnosti úlev pro občany s trvalým pobytem a
bydlících mimo městys, návrh neprošel. Apeluji na ty z Vás, kteří platíte za členy rodiny nezdržující se zde, aby
si přehlásili trvalý pobyt do svého skutečného bydliště.
Nárůst jsme zaznamenali u neplatičů, ti byli vyzváni doporučenými zásilkami k zaplacení. Další kroky
v případě nezaplacení budou navazovat, a to až po exekuci. Máte možnost dle vyhlášky rozložit platbu na dvě
splátky. První do 31.3. a druhá do 30.9.2009, vždy se jedná o polovinu sumy.
Poplatek za odpady je ze zákona každý povinen uhradit, a to jak trvale bydlící, tak majitel nemovitosti
(chalupář), proto jsme nuceni po kontrole tyto pohledávky vymáhat.
Opatření
Jelikož svozová firma už oznámila navýšení ceny za svoz SKO, příští rok můžeme stát před dalším
zdražováním. Proto věnujte pozornost následujícím větám.
Zastupitelé přijali opatření vedoucí k úspoře prostředků a zastavení nárůstu poplatků. Během roku 2008 se
monitoroval počet přistavovaných nádob a někdy i jejich obsah. Podle svezených nádob jsme došli k průměrné
hodnotě 35 litrů na osobu a svoz. Když tímto číslem vynásobíte členy rodiny, dojdete k číslu, které vydělíte 110
(objem nádoby) a dostanete počet nádob, které byste v průměru měli přistavovat ke svozu.
Opatření zastupitelů zní 50 litrů na osobu tak, aby byla rezerva. Podle tohoto Vám budou vydávány kupóny
s číslem popisným, které si vylepíte na nádobu (nejlépe ze strany pantu víka, aby nedošlo k porušení) a takto
označené nádoby Vám budou sváženy. Proto by bylo vhodné do 31.3.2009 uhradit alespoň část poplatku.
Neznamená to ovšem, že počet označených nádob musíte pravidelně přistavovat, aniž by byly plné, třídění
odpadů je stále zapotřebí. Tímto chceme donutit občany, aby byli ohleduplní k ostatním a v konečné fázi
nedopláceli ti poctiví na nepoctivé. Další doporučení je pro ty, co si chtějí pořídit druhou nádobu. V tomto
případě je lepší si pořídit místo dvou nádob 110 litrových, jednu 240 litrovou. A to z důvodu menších nákladů
na svoz. Pro ty z Vás, kterým občas nestačí stanovený počet nádob, je k dispozici originální pytel od svozové
firmy o velikosti 110 litrů, který si za 60,-Kč zakoupíte na úřadě, a tím je zaplacen i svoz.
Vytříděné PET lahve sešlapovat!, další již zmiňovaný problém. I při svozu separovaného odpadu se dají takto
ušetřit konečné náklady.
To vše jsou maličkosti, které rozhodují o výši poplatku a snahou zastupitelů, není Vás omezovat, nebo
znepříjemňovat Vám život, ale zabránit skokovému nárůstu poplatku v roce 2010 za svoz SKO, který by nás
neminul díky zdražení skládkovného, což, jak jsem zmiňoval už v článku, se v letošním roce stalo.
Pojďme společně šetřit systém svážení a naše peníze, vždyť jedna nepřistavená nádoba nám všem ušetří
téměř 1300,-Kč/ročně.
Děkuji Vám a věřím, že Opatření zastupitelů budete brát jako podání pomocné ruky, vždyť produkujeme
odpady my všichni, a to znamená, že si zdražujeme poplatky sami.
Došlo k odkoupení firmy Remondis firmou AVE, ta přebrala veškeré závazky a povinnosti, proto je jiné logo na
nádobách a autech svozové společnosti.

Sběr papíru
Základní a Mateřská škola Mikulovice nadále bude sbírat a shromažďovat papír. Je ale potřeba papír třídit a
vytříděný a svázaný odevzdat panu Smrčkovi. Slovo třídit je opět důležité, ušetří se tím přebírání několika tun
papíru. Donášet lze papír novinový a časopisy, ze všeho je potřeba odstranit igelitové obaly a svázat zvlášť
noviny a zvlášť časopisy.
Vývoz jímky
Agrospol s.r.o. Mikulovice přestal vyvážet občanům jímky. To znamená pro ty, kteří poctivě vyváží, obrátit se
na jinou firmu. Nabízí se firma VAS a.s. Znojmo, která zajistí odvoz do dobšické čistírny odpadních vod, a to
za 39,24,-Kč/m3 a 36,90,-Kč/km. Auto má obsah nádrže 11m3, tzn. že zaplatíte za odvoz jednoho auta
odhadem 1690,-Kč s DPH. Další možnost je Agrodružstvo Jevišovice, které má k dispozici 18m3 nádrž a cena
je kolem 1200,-Kč s DPH za vývoz.
Kontakty ne jednotlivé firmy: VAS Znojmo: p.Zahradník 515 224 643 mob.: 737 204 365.
Agrodružstvo Jevišovice: p.Kudláček 602 514 690
Informační tabule
Na informačních tabulích nově vybudované Včelařské stezky a informační tabuli s hlavičkou městyse došlo
k několika vandalským činům. Došlo k nim opakovaně a co je nejhorší, škody páchají místní občané.
Informační materiály nabádají turisty k prohlédnutí naučné stezky, a když jsou potom vidět torza jednotlivých
zastavení, není to dobrá vizitka. Žádám Vás, občany, kteří zahlédnete nějaký podezřelý pohyb kolem
jednotlivých tabulí, oznamte to na úřadě městyse, nebo paní Dobešové. Každá informace poskytnutá Policii ČR
je cenná a vede k dopadení vandala. Nyní jsou dvě tabule poškozeny, odklizeny a budou nainstalovány po
opravě na jaře.
Omluva
Omlouváme se občanům, kteří váží cestu na náš úřad a ocitnou se na staveništi. Probíhá zde výstavba schodiště
umožňující vstup do půdních prostor, kde budou k dispozici místnosti k dalšímu využití. Bohužel tyto práce
měly být již dávno hotovy, ale jak vidíte nejsou. Děkuji za pochopení.
Projekty a činnost ZŠ a Mateřské školy Mikulovice
Základní škola a Mateřská škola Mikulovice je školou, která má poměrně široký záběr, jak územní, tak
vzdělávací. Jejím zřizovatelem je městys Mikulovice. Kromě dětí z Mikulovic navštěvují školu děti a žáci
z Plavče, Rudlic, Újezda, Křepic, Stupešic, Běhařovic, Ratišovic, Němčiček i Znojma. V oblasti vzdělávání
poskytuje škola péči dětem od věku 3 let v předškolním vzdělávání v mateřské škole a následně základním
vzdělávání v základní škole. Již druhým rokem se v ZŠ uskutečňuje vzdělávání podle školního vzdělávacího
programu (ŠVP), který má název “Škola pro všechny“. Je koncipován tak, aby zajistil kvalitní vzdělávání všem
žákům regionu. Umožňuje rozvoj nadaných žáků a některým je vypracován individuální vzdělávací plán,
popřípadě poskytnuta péče pedagogického asistenta. Zajištěna je i dyslektická a logopedická péče. Vyučování
probíhá v 1., 2., 6. a 7. ročníku podle ŠVP a v ostatních ročnících podle vzdělávacího programu Základní
škola. Dobrým výsledkům ve vzdělávání napomáhají i nové metody práce, využívání všech informačních
zdrojů, zejména internetu. Novinkou je i vlastní hodnocení žáků a školy. Školní akce ( výlety, lyžařský kurz,
škola v přírodě, návštěva divadla, zahraniční zájezd, exkurze a projekty) jsou zaměřovány na rozvoj klíčových
kompetencí. Pro žáky jsou organizovány přednášky, besedy a soutěže. Bohatá nabídka kroužků umožňuje
bezplatně dětem aktivní a smysluplné využití volného času.
Od září do prosince 2008 byly uskutečněny tyto akce:
- přírodovědná vycházka do Vevčic s návštěvou myslivecké chaty
- indický den s besedou a hudebními ukázkami manželů Ireny a Vojtěcha Havlových, promítáním
dokumentu a obědem uvařeným kuchařkami v indickém stylu
- Drakiáda pro žáky 1. stupně a MŠ

-

Den otevřených dveří, při kterém bylo možné navštívit výuku probíhající v jednotlivých třídách a
odborných pracovnách a zúčastnit se prezentace práce s interaktivní tabulí, která byla získána
v rámci projektu školy
- Adventní besídka v Kulturním domě v Mikulovicích se slavnostním rozsvícením vánočního stromu
- Vánoční koncert v kostele sv. Petra a Pavla v Mikulovicích byl příjemným zpestřením adventního
času
- Vánoční koncert v Medlicích
V oblasti materiálního vybavení dosáhla naše škola také dobrých výsledků, především díky podpoře
zřizovatele, obecních úřadů přiškolených obcí a Svazku obcí Sever Znojemska. V tomto školních roce máme
nově zřízenou učebnu s interaktivní tabulí, která velmi obohatí a zatraktivní výuku. V minulých letech byl
pořízen výškově stavitelný nábytek do třídy, nově vybavena počítačová učebna a zřízena multimediální učebna.
V MŠ byla dokončena rekonstrukce budovy a zahrada vybavena novými hracími prvky. V říjnu a listopadu byl
realizován projekt „Ozelenění okolí školy“. Naším cílem je moderně vybavená, konkurenceschopná škola.
V budoucnu je ještě třeba dovybavit učebny výškově stavitelným nábytkem, vybudovat školní hřiště, dokončit
relaxační zónu na dvoře školy aj. Realizace těchto cílů je závislá na finančních podmínkách školy a zřizovatele,
a proto případné sponzorské dary by pomohly tuto situaci řešit.
Velkou výhodou naší školy je, že žákům poskytuje bezpečné prostředí. Snažíme se v co největší možné
míře zamezit negativním jevům, jako je kouření, šikana, drogy, záškoláctví…. Žáci mohou své problémy
anonymně sdělit ve schránce důvěry. Bezpečnost dojíždějících žáků byla zvýšena přeložením zastávek
autobusu před budovu školy a dozorem pedagoga.
Nedílnou součástí školy je i školní družina a školní klub, zajišťující péči o děti po skončení vyučování.
Nabídku služeb školy završuje školní jídelna, která poskytuje stravování pro děti , žáky, zaměstnance školy i
pro veřejnost.
Nezahálela ani mateřská školka, tradiční vánoční rozbalování dárků a čertovská besídka rozradostnily
tváře dětí, kterých jsme od září přivítali více a pro velký zájem jsme otevřeli další třídu. Děkujeme sponzorům,
kteří finančně podpořili akce.
Zápis do mateřské školy bude probíhat v měsíci dubnu, termín bude upřesněn a dán všem na vědomí.
Plánované akce v městysi
V letošním roce, pokud vyjdou předpoklady a žádosti, nebude o práci nouze. Asi největší akcí bude oprava
hlavní silnice, kterou zmiňuji výše. Máme podané žádosti na výměnu oken sálu KD Mikulovice, výměnu oken
a opravy fasády na úřadě městyse, na víceúčelové hřiště na malém hřišti, obnovy zeleně na Černínské a na hrací
plochu nového fotbalového hřiště. Realizace inženýrských sítí v lokalitě Na kopcích, prodloužení plynovodu
k RD Saletových - II.etapa a prodloužení plynovodu k RD Smrčkových jsou investice z našeho rozpočtu.
Závěrečný účet městyse Mikulovice
l. Schválené rozpočtové příjmy v roce 2008 činily 7.290.900,00,- Kč, skutečnost roku
2008 byla 9.986.584,95 Kč - rozpočtové příjmy byly splněny na 113,39 %.
2. Schválené rozpočtové výdaje v roce 2008 činily 6.187.800,00 Kč, tyto výdaje byly čerpány ve výši
8.536.998,44 Kč.
Bankovní zůstatky obce v roce 2008 činily: KB Znojmo
50.052,24 Kč
ČSOB Znojmo
258.889,73 Kč
ČS spořitelna
37.388,69 Kč
Depozitní účet
128.212,00 Kč
Úvěr na 14 bytových jednotek
- 397.200,00 Kč
Úvěr na Vodovod Mikulovice
- 1.512.400,00 Kč

Příjmy v roce 2008:
Daně z finančního úřadu:
Daň práv.osob za obec
Neinv.transféry ze SR
Poplatek za likvidaci komunál.odpadu:
Poplatek ze psů
Popl.za užívání veř.prostranství
Poplatek za povolení k vjezdu
Správní poplatky
Dotace na obnovu veřejné zeleně
Dotace volby 2008
Dotace z Úřadu práce
Dotace na obnovu veř.
Dotace – územní plán
Dotace – úroky z úvěru
Dotace na opravu povrchu tělocvičny
Dotace – SDH
Investiční transféry od obcí
Pitná voda
Zájmová činnost v kultuře
Ostatní tělovýchovná činnost
Ostatní ambulantní péče
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Pohřebnictví
Komunální služby
Využívání komunál.odpadů
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje
Převody z rozpočtových účtů
Celkem příjmy za rok 2008

5.287.339,60
34.024,340.600,222.270,6.550,2.650,2.650,12.250,213.000,30.000,420.273,307.440,74.500,39.000,20.000,1.365,2.000,351.839,68.321,18.300,18.000,375.220,111.626,33.700,204.664,17.719,50
268.118,3.165,85
1.500.000,9.986.584,95 Kč

Výdaje za rok 2008
Ost.záležitosti lesního hospodářství
Silnice
Ost.záležitosti pozem.komunikací
Pitná voda
Předškolní zařízení
Základní školy
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury
Rozhlas a televize
Zájmová činnost v kultuře
Ostatní záležitosti kultury
Ostatní tělovýchovná činnost

42.435,8.925,19.381,1.012.546,97
4.800,758.297,3.960,6.951,776.57.356,24
67.323,50
47.612,-

Ostatní zájmová činnost a rekreace
26.206,Ostatní ambulantní péče
68.603,74
Bytové hospodářství
97.168,52
Nebytové hospodářství
53.781,54
Veřejné osvětlení
92.766,20
Územní plánování
90.000,Komunální služby a rozvoj
1.660.932,74
Sběr a svoz komunálních odpadů
166.666,31
Sběr ost.odpadů
53.353,Chráněné části přírody
3.427,30
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
262.686,40
Domovy – penziony pro matky s dětmi
1.000,Požární ochrana
33.355,35
Zastupitelstva obcí
921.006,63
Volby 2008
31.560,60
Činnost místní správy
1.332.909,61
Obecné příjmy a výdaje z fin.operací
28.118,10
Pojistění
45.429,Ostatní fin.operace /platby daní/
34.024,Finanční vypořádání minulých let
2.019,69
neinv.transféry obč.sdružením
1.620,Převody vlastním rozpočt.účtům
1.500.000,Celkem výdaje za rok 2008:

8.536.998,44 Kč

Výsledek hospodaření městyse k 31.12.2008 byl: - 1.565.636,34 Kč
Obdržené dotace z úřadu práce ve Znojmě, z MMR a Krajského úřadu Jihomoravského kraje
•

Městys Mikulovice obdržel neinvestiční dotaci na aktivní politiku zaměstnanosti ve výši 420.273,00 Kč,
která byla na tento účel vyčerpána v plné výši.Finanční prostředky byly použity na platy pracovníků
VPP.

•

Neinvestiční dotace z Krajského úřadu Jihomoravského kraje na úroky z úvěru ve výši 39.000,- Kč.
Základ pro stanovení výše dotace byl 70.000,- Kč. Dotace byla vyčerpaná v plné výši a pomohla nám
splácet vzniklé úroky z úvěru.

•

Z rozpočtu Jihomoravského kraje byla poskytnuta dotace pro jednotku SDH ve výši 1.365,- Kč. Byla
vyčerpána v plné výši. Tato dotace byla použita na odbornou přípravu velitele jednotky SDH
Mikulovice.

•

Neinvestiční dotace na „Obnovu veřejné zeleně v Mikulovicích“ z Ministerstva pro místní rozvoj ve
výši 213.000,- Kč, byla vyčerpána v plné výši. Finanční prostředky byly použity na vybudování parčíku
u místního hřbitova.

•

Neinvestiční dotace na volby do Krajských zastupitelstev a do Senátu parlamentu ČR ve výši 30.000,Kč byla vyčerpána v plné výši. Byla použita na platy členů volební komise , na zakoupení volebních
zástěn, znaku a praporu.

•
•
•
•
•
•

Neinvestiční dotace na realizaci územního plánu ve výši 74.500,- Kč byla vyčerpána v plné výši. Byla
použita na úhradu faktury č.20080803 /Ing.Jaroslav Poláček, Znojmo,
Pražská 44 / na realizaci územního plánu Mikulovice.
Neinvestiční dotace na „Opravu povrchu tělocvičny“ ve výši 20.000,- Kč byla vyčerpána v plné výši.
Oprava spočívala ve zbroušení parket a komplexním nátěrem plochy tělocvičny.
Náklady na opravu činily 42.000,- Kč, dotace nám pomohla tuto opravu realizovat.
Dotace od obcí na žáka činila v roce 2008: 307.440,- Kč a byla převedena na účet Základní školy a
mateřské školy Mikulovice, příspěvkové organizace.
V roce 2008 Městys Mikulovice obdržel příspěvek na výkon státní správy ve výši: 82.400,- Kč a
příspěvek na školství ve výši: 258.200,- Kč.

Společenská rubrika
(údaje jsou uváděny od září do prosince 2008)
Narození 2008
Roman Elis, č.p. 243, nar. 04.09.2008
Kristýna Valová, č.p. 190, nar. 10.12.2008
Blahopřáli jsme
Cyril Jílek
Dobromila Sedmidubská
Vlastimil Tomášek
Ludmila Stanislavová
Libuše Sobotková
Julie Illková
Světluška Kohlstromová
Františka Peterová
Marie Kloudová
Marie Logerová
Jan Polický
Josef Polický
Vilém Stanislav
Arnoštka Peterová
Milada Roušová
Marie Stanislavová
Milada Valová
Jitka Stanislavová
Marie Scholzová
Jaroslav Vítek
Božena Stanislavová
Jan Kolman
Bohumil Černý
Josef Illek

Padesátiny oslavili
č.p.
154
61
162
16
147
184
42
9
127
180
92
220
81
179
192
81
65
19
18
71
19
138
116
184

věk
60
82
60
60
60
80
60
75
75
60
65
60
81
83
90
80
85
65
83
94
94
83
89
88

Jitka Doležalová
Zdeněk Kraus

č.p.
103
242

Další informace naleznete na webových
stránkách obce: www.mikulovice.eu
Kontakt: Obec Mikulovice, 671 33,
tel: 515 252 129
Starosta: Karel Kříž, mobil: 722 904 156
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