MIKULOVICKÝ
ZPRAVODAJ
č. 2 / 2009

(Letošní třída našich prvňáčků)
Milí spoluobčané,
se zpožděním se k vám dostává zpravodaj mapující období od dubna do srpna 2009. V některých
článcích se dočtete o skutečnostech, které se již změnily, což je dáno tím, že je píši průběžně a
jejich uzávěrka byla v srpnu. Tímto děkuji za pochopení a věřím, že příští číslo vyjde co nejdřív po
uzávěrce.
Oprava silnice
V každém zpravodaji přináším aktuální informace. Pokračují projekční přípravy posledního úseku,
a to od kostela po most u smíšeného zboží. Výkup domu se zdařil a vlastník je již dohodnut
s Jihomoravským krajem na podmínkách. Do konce října by měla být odevzdána projektová
dokumentace a bude tedy možné požádat o stavební povolení na celý úsek, tj. od mostu po
vodojem.
Kanalizace a ČOV v městysi
Přípravy vrcholí, a to byl důvod, proč se zpozdilo vydání zpravodaje. Ministerstvo životního
prostředí vyhlásilo totiž prostřednictvím Státního fondu životního prostředí 2.listopad dnem, který
je začátkem příjímání žádostí o dotace v rámci XIII. výzvy na výstavbu kanalizací a čistíren
v obcích do 2000 obyvatel. V době, kdy čtete zpravodaj, je již žádost podaná. Jak jsem informoval
v předchozím čísle, čekala nás úprava projektové dokumentace a změna umístění ČOV. Do projektu

jsme doplnili stoky k nemovitostem, které chyběly v původním projektu. Projekt se musí téměř
celý přepracovat. Vyřešili jsme požadavky vlastníků pod čistírnou a nyní probíhají vlastní převody.
Zastupitelé také schválili financování kanalizačních přípojek. Pokud se pravidla nezmění, hradí
náklady městys, a to od řadu splaškové kanalizace po konec chodníku nebo komunikace (ve většině
případů hranice pozemků) a zbývající úsek k nemovitosti bude uhrazen majitelem.
Skládka „u lomu“
Po upozornění Městského úřadu ve Znojmě, odboru životního prostředí, přišlo důrazné varování.
Upozornění jsme nebrali vážně a v případě zájmu jsme občanům půjčovali klíč od závory,
zabraňující vjezdu na skládku, stále dál. Netrvalo dlouho a přišlo další, tentokrát důkladnější
varování. I Inspekce životního prostředí hrozí až půl milionovou pokutou a rekultivací skládky.
Vybagrování rigolu okolo skládky byl prvním krokem k tomu, aby nedocházelo ke stálému
navážení sutě. Dalším krokem bylo schválení záměru zastupitelstvem zpracovat projektovou
dokumentaci a požádat v nejbližším termínu o dotaci na rekultivaci skládky z Operačního programu
životního prostředí. Tím jsme odpověděli inspekci životního prostředí na otázku, jaká jsme učinili
opatření. Je nutné dodat, že jsme si tento problém způsobili sami. Občané zneužívali možnosti
uskladnění povolených odpadů a ač byli upozorňováni, objevoval se v hromadách hlíny a sutě i
nebezpečný odpad. Náklady na rekultivaci se odhadují na 8-10 mil.Kč.
Závěrečný účet roku 2008
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:
návrh
schv. rozp.
Daně z finančního úřadu:
5.477.100,- 5.447.100,Daň práv.osob za obec
34.100,Neinv.transféry ze SR
340.600,- 340.600,Poplatek za likvidaci komunál.odpadu: 235.200,- 235.200,Poplatek ze psů
6.000,6.000,Popl.za užívání veř.prostranství
4.000,4.000,Poplatek za povolení k vjezdu
3.000,3.000,Správní poplatky
15.000,15.000,Dotace na obnovu veřejné zeleně
213.000,Dotace volby 2008
30.000,Dotace z Úřadu práce
420.300,Dotace na žáka od obcí.
305.500,- 307.500,Dotace – územní plán
74.500,Dotace – úroky z úvěru
39.000,Dotace na opravu povrchu tělocvičny
20.000,Dotace – SDH
1.400,Investiční transféry od obcí
2.000,Pitná voda
Zájmová činnost v kultuře
Ostatní tělovýchovná činnost
Ostatní ambulantní péče
Bytové hospodářství

189.200,10.000,17.000,18.000,380.300,-

352.200,59.000,17.000,18.000,380.300,-

skutečný stav
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,-

splněno %
97,07
99,78
100,00
94,50
109,17
66,25
88,33
81,67
100,00
100,00
100,00
99,98
100,00
100,00
100,00
98,00
100,00

351.839,- 99,90
68.321,- 115,80
18.300,- 107,65
18.000,- 100,00
375.220,- 98,66

Nebytové hospodářství
Pohřebnictví
Komunální služby
Využívání komunál.odpadů
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje
Převody z rozpočtových účtů

6.000,30.000,192.000,58.000,4.000,-

Celkem příjmy za rok 2008

7.290.900,-

112.200,111.626,- 99,49
30.000,33.700,- 112,33
294.000,- 204.664,69,61
17.719,50
318.000,- 268.118,84,31
4.000,3.165,85 79,15
1.500.000,8.807.400,-

9.986.584,95 113,39

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
Ostatní zájmová činnost a rekreace
Ostatní ambulantní péče
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Územní plánování
Komunální služby a rozvoj
Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběr ost.odpadů
Chráněné části přírody
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Domovy – penziony pro matky s dětmi
Požární ochrana
Zastupitelstva obcí
Volby 2008
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z fin.operací
Pojistění
Ostatní fin.operace /platby daní/
Finanční vypořádání minulých let
neinv.transféry obč.sdružením
Převody vlastním rozpočt.účtům
Celkem výdaje za rok 2008:

43.000,150.000,9.000,16.000,26.200,1.324.800,- 1.030.300
4.800,900.000,954.200,4.500,4.500,7.000,800,24.000,62.500,23.000,76.000,55.000,69.000,26.000,-

42.435,98,69
8.925,99,17
19.381,73,97
1.012.546,97 98, 28
4.800,- 100,00
758.297,- 79,47
3.960,- 88,00
6.951,- 99,30
776.- 97,00
57.356,24 91,77
67.323,50 88,58
47.612,- 69,00
26.206,- 98,89

32.000,71.000,348.000,126.000,27.500,62.500,115.000,93.000,80.000,104.500,842.000,- 1.749.500,220.000,- 177.000,50.000,58.000,12.000,12.000,25.000,275.200,1.000,39.000,44.900,906.000,948.000,31.800,848.000,- 1.517.500,30.000,30.000,30.000,46.000,34.100,3.000,3.000,2.000,1.500.000,-

68.603,74 96,62
97.168,52 77,12
53.781,54 86,05
92.766,20 99,22
90.000,- 86,12
1.660.932,74 94,94
166.666,31 94,16
53.353,- 91,99
3.427,30 28,56
262.686,40 95,45
1.000,- 100,00
33.355,35 74,29
921.006,63 97,15
31.560,60 99,25
1.332.909,61 87,84
28.118,10 93,73
45.429,98,76
34.024,- 99,78
2.019,69 67,32
1.620,81,00

6.187.800,-

7.704.300,- 8.536.998,44 110,81

Výsledek hospodaření městyse k 31.12.2008 byl: - 1.565.636,34 Kč

„Finanční krize“
Zatímco propad v daňových příjmech činil k dubnu 147 tis. Kč, k uzávěrce tohoto čísla (srpen),
činil propad cca. 380 tis.Kč. Pro náš městys je to velká ztráta, proto se původních cca. 500 tis. Kč
ročně zdá být realitou. Jelikož nemáme na účtech žádné rezervy, je pro nás situace kritická.
Lokalita „Na kopcích“
Zastupitelé schválili cenu za m2 stavebního místa v této lokalitě. Částka vyplývá z odhadních
nákladů na inženýrské sítě, které se musí vybudovat, abychom mohli pozemky nabídnout jako
stavební parcely pro bydlení. Cena však nezahrnuje položení asfaltového koberce, jež by částku

rapidně navýšil. Příjezdová komunikace bude v průběhu výstavby RD pouze zpevněná, financovaná
z rozpočtu městyse. Cena za m2 byla stanovena na 300,- Kč + přípojky inženýrských sítí, jejichž
cena se pohybuje okolo 60 tis. Kč na jedno stavební místo. Jelikož prvotní investiční prostředky do
inženýrských sítí městys nemá, je nastaven systém tzv. předfinancování, což znamená zaplatit
prodejní částku na základě smlouvy o smlouvě budoucí kupní a po výstavbě prvního nadzemního
podlaží rodinného domu dojde k převodu do vlastnictví stavebníka. Tyto podmínky jsme inzerovali
do regionálního tisku a probíhá jednání i s realitní agenturou. Bližší informace přinese další číslo
zpravodaje, vyjít by mělo v lednu 2010. Nicméně se zájemci mohou hlásit i nadále.
Nový školní rok v Základní a mateřské škole
V letošním školním roce nastoupila cestu za poznáním poměrně početná skupina prvňáčků pod
vedením zkušené paní učitelky Mileny Košíčkové. Na slavnostním zahájení školního roku je v naší
základní škole přivítal pan ředitel Ivo Bílek, pan starosta Mikulovic Karel Kříž a pan starosta
Plavče Milan Worbis. Také jejich starší spolužáci si pod vedením paní učitelky Maloulové a paní
učitelky Vlčkové připravili krátké hudební a recitační pásmo. Nejen nastávajícím prvňáčkům
přinesl začátek školního roku mnoho nového. Pro žáky prvního stupně byla v učebně hudební
výchovy nainstalována celkově již druhá interaktivní tabule, vybavená výukovými programy
kooperujícími s klasickými učebními materiály používanými pro daný ročník. Naše nejstarší –
deváťáky- zase očekávala učebna s nově položenou podlahovou krytinou a zbrusu nové lavice a
židličky v příjemné zelené barvě. Výuku zejména technických předmětů dětem také zpestří
rozšířená
a
zrekonstruovaná
učebna
výpočetní
techniky, kde může každé dítě pracovat na vlastním počítači vybaveném širokým spektrem
výukových programů a bezpečným přístupem k internetu.Úžasným a velmi oblíbeným doplňkem
výuky dopravní výchovy, probírané v rámci vlastivědy, bude i naše dopravní hřiště vybudované na
školním dvoře, kde si mohou děti prakticky vyzkoušet nabyté vědomosti a dovednosti. Příjemným
dovršením
vyučovacího
dne
pak
bude
jistě
oběd
v
zútulněném
interiéru naší školní jídelny, která byla o prázdninách obložena dřevem a vyzdobena výtvarnými
pracemi žáků vyšších ročníků.
Mateřská škola
Ve školním roce 2009-20010 navštěvuje naši mateřskou školu 39 dětí, z toho 14 dětí dojíždí
z okolních vesnic.
Děti jsou ve 2. třídách: třída „Kytičky“
třída „Motýlci“
V podzimním období jsme pro děti připravili „Jablíčkové odpoledne“.
Společná akce s rodiči na zahradě mateřské školy se nám vydařila,poslední podzimní sluníčko nám
ještě hřálo a tak děti soutěžily a plnily různé úkoly.Odměnou pro ně byly dobroty z jablíček.
V zimním období připravujeme „Vánoční nadělování u stromečku.“
Příspěvek věnovala základní a mateřská škola.
Obnova aleje na „Černínské“
Obdrželi jsme dotaci na obnovu aleje na „Černínské“. Zastupitelé vybrali ze třech oslovených firem
Městskou zeleň Znojmo, p.o., která zrealizuje dílo za 294.090,- Kč. Dílo by mělo být hotovo
v průběhu listopadu. Městys se podílí na hrubých pracích v hodnotě 324 tis. Kč, celkové náklady
tedy činí 618 tis. Kč.
Prodloužení plynovodu k RD Saletových
V loňském roce proběhla výstavba I.etapy plynovodu a v letošním roce druhá. Ta pokračovala
v délce 150 metrů od RD Křížových ml., směrem k novostavbě Saletových. Stavba je zkolaudována
a předána RWE, která od nás plynovod v plné výši odkoupila. Náklady činily 170.613,-Kč.
Výměna oken na úřadu městyse

Z Jihomoravského krajského úřadu jsme obdrželi dotaci na výměnu oken a dveří na úřadě městyse.
Z výběrového řízení vzešla jako vítězná firma VIKO stavební a montážní s.r.o. ze Znojma za cenu
308.443,-Kč. Okna by měla být vyměněna v měsíci září.
Sportovní areál – hrací plocha
Hodně diskutovaná investiční akce se rozběhla v měsíci květnu, kdy firma PARK s.r.o., se sídlem
v JE Dukovany, která vyhrála výběrové řízení, začala navážet plošnou drenážní vrstvu. Po sklizni
obilí dojde k míchání ornice s pískem, srovnání a osetí této vrstvy. Dílo by mělo být dokončeno do
září 2009. Po dokončení, by měla být plocha osetá a zavlažovaná plně automatickým zařízením.
Celkové náklady na vybudování činí 1.879.287,-Kč, z toho dotace pokryjí 700 tis.Kč. Oproti
původnímu rozpočtu dojde k úspoře, její výši ale poznáme až po závěrečném vyúčtování před
předáním. Oplocení areálu není zahrnuto v ceně, neboť jej v rámci brigád a z vlastních prostředků
obstará místní tělovýchovná jednota.
Prodeje domů
Do schránek vašich domovů a na obecní vývěsky se stále dostávají letáky o prodeji či koupi
nemovitostí. Bohužel tyto informace nejdou vůbec přes úřad městyse, a proto těžko hledáme
odpovědi na vaše dotazy, o čí dům jde v případě prodeje nebo kdo má zájem o koupi. Rádi se tyto
informace také dozvíme, protože i nás oslovují lidé, kteří by rádi nemovitost v Mikulovicích
koupili.
Odhazování rostlinného materiálu
Během roku při údržbě veřejných ploch jsme byli svědky lhostejnosti některých občanů, kteří nám
do posečených ploch, v letošním roce s větší pečlivostí udržovaných, přidávali ze svých zahrádek
rostlinné zbytky. V některých případech toho bylo až příliš. Jak jsem předesílal v minulých číslech,
rostlinný materiál není takový problém kompostovat, a proto doporučuji se tuto metodu likvidace
odpadu učit, vždyť jsme na vesnici. Děkuji těm, kteří toto chápou a nepřidělávají nám práci.
Kulturní akce
Závěr roku je ve znamení vánočních koncertů a akcí věnovaných vánoční tématice. I u nás se
organizace snaží pro Vás občany připravit kulturní vyžití.
17.11. – hudebně zábavný pořad „Láska brány otevírá“, KD Mikulovice od 14 hod., zve městys,
vstupné je dobrovolné, účinkují sólisté opery Moravskoslezského národního divadla v Ostravě a
Slezského divadla v Opavě
20.11. – zábava v hostinci U Stočků, hraje Atlantik, k mání budou uzené dobroty
29.11. – v 16 hodin, rozsvícení vánočního stromu u základní školy, tradiční svařené víno, koledy,
zve městys Mikulovice
1.12 - gynekologická přednáška - MUDr. Zbyšek Kaššai, zve ČČK Mikulovice
6.12. – Mikulášská besídka, KD Mikulovice, zve městys ve spolupráci s místními maminkami
12.12. – taneční zábava se skupinou VICOMT, zve TJ Mikulovice
15.12. – Vánoční akademie , KD v 16 hod., zve ZŠ a MŠ Mikulovice
16.12. – Vánoční koncert dětí z hudební školy YAMAHA, obřadní síň úřadu městyse
Mikulovice, 18 hod.
18.12. – Vánoční koncert Základní školy Mikulovice, 17 hodin v kostele sv. Petra a Pavla

v Mikulovicích
1.1.2010 – Setkání občanů u vánočního stromu u ZŠ Mikulovice. Toto setkání je novinkou. Vedl
nás k tomu ten fakt, že jsou po půlnoci k vidění nad střechami našeho městyse pěkné ohňostroje.
Bylo by lepší sezvat Vás „pyrotechniky“ na jedno místo a popřát si do nového roku za Vaší
asistence. Setkání navrhuji na 00:30 hod., bližší informace najdete na plakátech.
16.1. – Hasičský ples
20.2. – Sportovní ples

Společenská rubrika (údaje jsou uváděny od května do srpna 2009)
Narození
Natálie Nováková, č.p. 225, nar. 8.5.2009
Adriana Doležalová, č.p. 243, nar. 16.6.2009
Anežka Drozdová, č.p. 168, nar. 23.7.2009
Úmrtí
Bohumil Černý, č.p. 116
Blahopřáli jsme
Ferdinand Kolman

č.p. věk
88

82

Petr Vala

195

60

Blažena Lehnerová

28

70

Anna Neradová

74

80

Zdeňka Liebscherová

217

60

Josef Brouček

136

80

Libor Sklenský

211

60

Josef Švéda

101

92

Marie Ambrosková

182

70

Antonie Čtveráčková

44

80

Marie Amrozková

33

65

Marie Vodinská

243

84

Klotilda Tomášková

194

87

Bořivoj Jelínek

169

81

Alois Nahodil

165

81

Karel Kolman

68

65

Marie Balíková

62

65

Karel Vyklický

128

70

Růžena Rothová

45

92

Antonín Ambrozek

33

65

Josef Klouda

125

80

Marie Rothová

27

85

František Brouček

39

75

Jaroslav Kolman

22

60

Marie Černá

116

82

Padesátiny oslavili
Ludmila Caklová, Mikulovice 50
Lubomír Kolman, Mikulovice 138

Sňatky
Petr Vala a Vladimíra Valová, 1.8.2009

č.p.

Věk

(stěny školní jídelny byly obloženy palubkami)

Další informace naleznete na webových stránkách obce: www.mikulovice.eu
Kontakt: Městys Mikulovice, 671 33, tel: 515 252 129
Starosta: Karel Kříž, mobil: 722 904 156
Evidováno ministerstvem kultury pod číslem: MK ČR E 18105.
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