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ZPRAVODAJ
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(Pouť Mareček 2010)

Vážení spoluobčané,
zdravím Vás u čtení dalšího čísla našeho zpravodaje. Tentokrát Vám přinášíme
události spojené s měsíci lednem až dubnem roku 2010.
Úklid sněhu
Zaskočila nás dlouhá zima a tentokrát i s dostatkem sněhu. Ten přidal mnoho práce a
starostí nám všem. Obzvlášť pracovníkům úřadu, neboť obce převzaly zodpovědnost
za stav chodníků v obcích či městech. Některé občany tato novela zákona od práce
„neodradila“ a pomohli uklidit sníh z chodníku před svým domem, za což jim patří
obrovské poděkování, zejména starším rodinám, které jsou na pořádek před svým
domem zvyklí a nespoléhají se na pracovníky městyse nebo zákon. Bez techniky a
pracovníků je jasné, že prohrnout komunikace a chodníky nemůžeme stihnout,
nicméně nasazení pracovníků, kteří zájem měli, bylo dobré a nenahraditelné. Ještě
jednou děkuji Vám všem.
Kanalizace a ČOV Mikulovice
Přestože jsme do konce dubna neměli oficiální informaci o úspěchu či neúspěchu
naší žádosti o dotaci na vybudování kanalizace a čistírny odpadních vod, tušili jsme
náš neúspěch. Ten nám byl sdělen ještě před schválením Řídícím orgánem Státního
fondu životního prostředí. Více v příštím čísle.
Rekultivace staré skládky „U lomu“
Jak jsem Vás informoval v předchozích číslech, starou skládku „U lomu“ musíme
rekultivovat. Vybraná firma VZD Invest, s.r.o. vyprojektovala rekultivaci skládky.
Zároveň požádala o územní rozhodnutí na stavebním úřadu, které je nedílnou
přílohou žádosti o dotaci. Výzva je vyhlášená do 2.6.2010 a žádali bychom opět
z Operačního programu životního prostředí, a to osy 4. Děláme vše pro to, abychom
žádost podali.
Integrovaný dopravní systém
Od 1.7.2010 vstupuje v platnost nový jízdní řád. Zavádí se tzv. Integrovaný dopravní
systém Jihomoravského kraje (IDS JMK), který má zaručit návaznost dopravy
autobusové i vlakové, stejně tak i na městskou dopravu v jihomoravských městech.
Bližší informace jste obdrželi v letácích rozesílaných do jednotlivých domácností.
Od 1.7. se mění i časy jednotlivých spojů, které nebudou všem vyhovovat, ale
během následujících šesti měsíců by mělo dojít k upřesnění a doladění nedostatků.
Společnost KORDIS JMK, spol.s r.o., na kterou se můžete v případě dotazů obrátit,
byla pověřena Jihomoravským krajským úřadem ke koordinaci IDS. Pokud byste
měli jakékoliv připomínky, předejte je k nám na úřad, abychom je mohli předat dále.

Den země
28.4. proběhl opět Den země. Zklamáním byla nulová účast na úklidu veřejného
prostranství v městysi. Nepřišla ani jedna maminka s dítětem a pánové se sešli téměř
ve stejné sestavě. Provedená práce pomohla přírodě, neboť při úklidu upravené
skládky „U boudy“ a v přilehlém třešňovém sadu, který si někteří pletou se
smetištěm, se zcela naplnila vlečka odpadky. Je jen škoda, že zájem o čistotu obce a
jejího okolí upadá, přitom bychom neměli na pořádek a čistotu našeho městyse
zapomínat.
Volné pobíhání psů
Tento problém opět zaznamenáváme. Dostáváme stížnosti od občanů bydlících
v okolí bytovek a ve spodní části ulice za kostelem (souběžná s hlavní silnicí – od
mostku u Kolmanových po stodolu Fr.Ambroska). Jedná se nejenom o vbíhání psů
na zahrádky a předzahrádky, kde močením způsobují škody, ale zejména dorážení,
štěkání na kolemjdoucí občany. Potkávat takového psa je vždy nepříjemné a majitelé
nemohou přistupovat k těmto věcem benevolentně. Žádám proto majitele, aby na
své psy dávali pozor. Stejně tak i jejich trus není příjemný na zelených plochách při
jejich sečení.
Fasáda na úřadu
Obdrželi jsme v letošním roce dotaci z Jihomoravského krajského úřadu na zateplení
fasády budovy úřadu městyse ve výši 120 000,- Kč, stejnou částku musíme
vynaložit ze svého rozpočtu. Budova dostane nový „kabát“ a tím i vzhled,
zateplením ušetříme i náklady na provoz.
Obnova veřejné zeleně v Mikulovicích
Uspěli jsme se žádostí o dotaci na projekt, který má za cíl „oživit“volnou plochu pod
bytovým domem (stará škola). Vznikne zde malé dětské hřiště, kolem kterého budou
vyrůstat stromy a keře. Dotaci jsme obdrželi z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši
284 000,- Kč. K dotaci musíme minimálně 84 000,- Kč.přidat z rozpočtu městyse.
Sportovní areál
Do konce dubna letošního roku jsme museli poslat závěrečné vyhodnocení na
Ministerstvo financí ČR, z kterého jsme obdrželi dotaci. Závěrečná zpráva obsahuje
i financování díla. Jelikož rozpočet nám nedovolil dofinancovat dílo ze svého,
schválili zastupitelé úvěr z České spořitelny ve výši 1,1 mil.Kč. Splátky jsou
rozvržené na 5 let. Celkové náklady činili 2,4 mil. Kč. Investice byly rozděleny mezi
městys 1,1 mil. Kč, Český svaz tělesné výchovy 350 000,- Kč, Ministerstvo financí
700 000,- Kč a místní tělovýchovná jednota 260 000,- Kč.

Inženýrské sítě pro 23 RD
Probíhá vyjadřování správců sítí na základě vyhotovené projektové dokumentace.
Poté bude požádáno o sloučené stavební řízení. Zastupitelé odsouhlasili smlouvu
s realitní kanceláří ERA Reality, od které očekáváme spolupráci při koordinaci a
inzerci našeho záměru. Veškeré informace a případný zájem řeší nyní realitní
kancelář.
Převod pozemku „Na kopcích“
Už několik let se řeší převod pozemku v okolí požární nádrže ze státu na městys.
Nyní se situace posunula o něco dopředu. Problém vyvstal při zlegalizování právě
zmíněné nádrže. Učinili jsme patřičné kroky a nyní čekáme, jak se k tomu bude
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových stavět. Schvalování se děje ve
Znojmě, Brně a na závěr v Praze. Nicméně snahu pozemek převést máme, nezáleží
ale jenom na nás. Územní plán obce řeší tuto plochu jako veřejnou zeleň, a tak
máme do budoucna v úmyslu pozemek využívat.
Cena za svoz odpadů
Cena za svoz komunálního odpadu zůstává i pro letošní rok stejná, tedy 450,-Kč na
osobu. I termín placení poplatku je stejný, polovinu do konce března a druhou máte
možnost uhradit do konce září. Systém je totožný jako v loňském roce.
Pronájem obecních pozemků
Kontrola z Jihomoravského kraje nás upozornila na nedostatky, které se týkají
vedení a vybíraní ročních poplatků za pronájem pozemků městyse. Nyní uzavíráme
s jednotlivými občany smlouvy na deset let na částku 1,-Kč/m2 za pozemek vedený
jako ostatní plocha (původně 0,20,-Kč) a za pozemek vedený jako zahrada, 2,Kč/m2 (původně 0,40,-Kč). Aktualizovali jsme současně výměry pronajatých ploch.

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.
© 2010
Autor textu: Karel Kříž;
Grafické zpracování, autor křížovky: Petr Šoba;
Vyšlo nákladem 260 výtisků.

Společenská rubrika
(údaje jsou uváděny od ledna do dubna 2010)-pokud není uvedeno jinak
Blahopřáli jsme
Fruhvirt Jaroslav

věk
70

věk

Petrželka Karel

80

období září až prosinec 2009tisková oprava z minulého čísla

Švédová Marie

91

Štěpničková Martina

50

Dlouhá Ludmila

60

Heneš Petr

50

Stáňová Františka

96

Roupec Milan

50

Pavelka Karel

65

Svoboda Lubomír

50

Fruhvirtová Mária

65

Souralová Anna

84

období leden až duben 2010

Čurdová Vlasta

86

Plíšková Libuše

Caklová Milada

86

Stanislav Vlastislav

60

Vorel Josef

60

Padesátiny oslavili

50

Narození - nikdo se v tomto období s trvalým pobytem u nás nenarodil
Úmrtí
Švéda Josef, 8.2.2010
Kolman Jan, 9.2.2010
Roušová Milada, 13.4.2010
Illek Josef, 17.4.2010
Omluva za nesprávně uvedené údaje:
Omlouváme se za tiskovou chybu z minulého čísla zpravodaje ve společenské
rubrice u padesátníků. V tomto čísle jsme opomenuté padesátníky již správně uvedli.
Děkujeme za pochopení.

Návrh závěrečného účtu městyse Mikulovice za rok 2009
Na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních o rozpočtových
celků zveřejňuje Městys Mikulovice návrh závěrečného účtu za rok 2009.
l. Schválené rozpočtové příjmy v roce 2009 činily 8.540.600,00,- Kč, skutečnost roku
2009 byla 10.002.208,86 Kč - rozpočtové příjmy byly splněny na 117,11 %.
2. Schválené rozpočtové výdaje v roce 2009 činily 8.231.700,00 Kč, tyto výdaje byly
čerpány ve výši 9.421.892,80 Kč.
Bankovní zůstatky obce v roce 2009 činily: KB Znojmo
8.635,65 Kč
ČSOB Znojmo
194.914,29 Kč
ČS spořitelna
39.813,76 Kč
KB Znojmo II.účet 28.083,02 Kč
Úvěr na 14 bytových jednotek
- 220.800,00 Kč
Úvěr na Vodovod Mikulovice
- 1.033.600,00 Kč
Příjmy v roce 2009:
Daně z finančního úřadu:
Neinv.transféry ze SR
Neinvestiční transf. od obcí
Odvody za odněntí půdy
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 -alej
Neiv.dotace – výměna oken a dveří na
úřadu městyse Mikulovice
Dotace volby 2009
Dotace z Úřadu práce
Dotace – CzechPOINT
Vratka – CZech POINT
Dotace TJ Mikulovice –hřiště
Dotace – SDH - akceschopnost
Dotace – SDH výstroj a výzbroj
Ostatní neinv.transféry
– hasiči Sever Znojemska
Pitná voda
Zájmová činnost v kultuře
Ostatní záležitosti kultury
Ostatní tělovýchovná činnost
Ostatní ambulantní péče
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství

4.839.364,27
333.300,00
320.073,00
5.940,00
291.709,00
7.050,00
14.300,00
2.400,00
7.450,00
182.800,00
152.000,00
17.300,00
393.076,00
58.259,00
- 9.394,00
700.000,00
37.790,00
65.000,00
2.000,00
370.850,00
15.500,00
7.335,00
22.800,00
18.000,00
316.095,00
176.310,71

Pohřebnictví
Komunální služby
Využívání komunál.odpadů
Ostatní správa v ochraně živ.prostř.
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje
Převody z rozpočtových účtů
Celkem příjmy za rok 2009
Výdaje za rok 2009
Silnice
Ost.záležitosti pozem.komunikací
Pitná voda
Odvádění odpadních vod
Základní školy
Činnosti knihovnické
Rozhlas a televize
Ostatní záležitosti kultury
Zájmová činnost v kultuře
Ostatní tělovýchovná činnost
Využití volného času dětí a mládeže
Ostatní zájmová činnost a rekreace
Ostatní ambulantní péče
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Územní plánování
Komunální služby a rozvoj
Ostatní záležitosti bydlení
Svoz nebezpečených odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběr ost.odpadů
Chráněné části přírody
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Požární ochrana
Zastupitelstva obcí
Volby do Evropského Parlamentu
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z fin.operací
Pojistění
Převody vlastním rozpočt.účtům
Celkem výdaje za rok 2009:

27.214,00
329.952,00
23.159,00
5.000,00
518.375,00
3.200,88
748.000,00
10.002.208,86 Kč

350.778,55
8.467,00
622.781,28
103.514,00
1.281.069,00
4.781,00
721,00
19.606,50
75.945,20
898.400,47
1.095,00
25.000,00
79.293,00
69.282,70
98.254,29
187.437,93
12.500,00
1.174.974,06
49.052,00
52.612,45
238.611,20
62.519,08
2.260,00
241.182,60
161.703,00
757.939,76
17.580,00
2.027.907,73
17.607,00
31.017,00
748.000,00
9.421.892,80 Kč

