MIKULOVICKÝ
ZPRAVODAJ
č. 1 / 2011

(Předání symbol. šeku od Nadace ČEZ na bezbariérový přístup)

Vážení občané,
další číslo zpravodaje, tentokrát první v roce 2011, se k vám dostává v době, kdy nás čeká léto a s ním spojená
dovolená. Přeji vám, ať se dovolená vydaří a vrátíte se ve zdraví. Ještě před tím si přečtěte, co nového se za
první čtyři měsíce v roce 2011 událo.
Oprava silnice II/398
Výběrové řízení na dodavatele opravy silnice II/398 – průtah Mikulovice, vyhrála s nejnižší cenovou nabídkou
firma SKANSKA a.s. Předpokládaný termín výstavby vítězné firmy, měl být 1.4.2011 a dílo mělo být hotovo za
244 dnů, tj.do 30.11.2011. Jelikož není položený splaškový kanál a délka opravy by se navýšila z plánovaných 244
dní o minimálně zimní období, tj.na 334 dní, rozhodla se Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.,
výběrové řízení zrušit, neboť by se firmy, které se umístily na dalších místech, mohli odvolat. Firma SKANSKA
a.s. se odvolala proti tomuto rozhodnutí k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který případ projednává. Podle
toho, jak úřad rozhodne, se bude dále postupovat. Možnosti jsou následující. Jedna z nich je, že se vypíše nové

výběrové řízení, druhá, že se podepíše smlouva s firmou SKANSKA a.s. a následně dodatek s jinými termíny
realizace. Do soutěže se přihlásilo pět firem z nichž právě firma SKANSKA a.s. vzešla jako vítěz za cenu
55.307.579,-Kč (samotná oprava komunikace, mostu a přeložky inženýrských sítí – objekty Správy a údržby silnic
JMK, p.o.) a za cenu 11.142.694,-Kč pro objekty městyse Mikulovice (chodníky, osvětlení přechodů, podíl na
dešťové kanalizaci a veřejná část dešťových přípojek k nemovitostem). Těm z vás, kteří jste podepisovali žádost na
povolení dešťové přípojky - domovní část, vám v těchto dnech začne chodit ze stavebního úřadu ve Višňové, tzv.
Územní souhlas, který nepodléhá kolaudaci.
Kanalizace a ČOV
31.1.2011 jsme podali žádost na Ministerstvo zemědělství ČR (MZe). Žádost byla směřovaná na podporu výstavby
čistírny odpadních vod a část kanalizační stoky, která by poskytla napojení nejméně 200 obyvatel. Podat žádost
mohly obce na 1000 obyvatel, což nesplňujeme. Přesto jsme se pokoušeli žádost zaregistrovat. I v tomto případě
nám žádost MZe vrátilo, právě z důvodu malého počtu obyvatel. Oslovili jsme proto hejtmana Jihomoravského
kraje, o finanční pomoc na podporu vybudování kanalizační stoky pod hlavní silnicí. Ani na krajském úřadu není
dostatek finančních prostředků a proto se naší žádostí budou orgány kraje zaobírat v září letošního roku, kdy bude
znám aktuální stav rozpočtu krajského úřadu. Splaškovou kanalizaci v hlavní komunikaci, jsme vázáni postavit do
31.11.2011, díky nově podepsané smlouvě se Správou údržbou silnic JMK, p.o., která plánuje následně zahájit
opravu silnice. Součástí budování splaškové kanalizace, bude i realizace přípojek k jednotlivým nemovitostem. Ty
projektuje paní Ing.Procházková z VAS Znojmo a.s., která většinu z vás již navštívila a řešila možnost
napojení. Cena za projektovou dokumentaci a vyřízení územního souhlasu je 1800,-Kč. Na kanalizaci se nebude
možné napojit, neboť není realizovaná čistírna odpadních vod. Přípojky proto budou ukončené za obrubou
chodníku nebo hranicí pozemku. Realizace přípojky bude na náklady vlastníka budovy. Vše se vyřeší na
společné schůzce dodavatele stavby s vámi.
Rekultivace staré skládky "U lomu"
V průběhu února a března, byl vybrán dodavatel stavby, který by měl v letošním roce připravit hrubé terénní úpravy
a do srpna roku 2012, rekultivaci dokončit. Ve výběrovém řízení podala nejvýhodnější nabídku firma KAVYL spol.
s r.o. z Mohelna za částku 11.948.789,-Kč. 90% z celkových uznatelných nákladů, mezi které patří i projektová
dokumentace a inženýrská činnost s tím spojená, uhradí Státní fond životního prostředí ČR. Jenom připomínám, že
rekultivaci musíme provést díky hrozící pokutě ze strany České inspekce životního prostředí.
Komunitní kompostárna
I tato akce je podmíněná změnou v zákoně o odpadech, kdy musí městys likvidovat prokazatelně bioodpad
z veřejných ploch. Realizací kompostárny, bychom umožnili i vám občanům, kteří nevíte co s tímto druhem
odpadu, tento odpad likvidovat. Žádost je již podaná na Státním fondu životního prostředí a po 15.7.2011 se začne
hodnotit.
Oprava osvětlení v MŠ Mikulovice
Pro letošní rok jsme naplánovali opravu osvětlení v budově mateřské školy. Neodpovídá požadavkům Krajské
hygieny, která nás každoročně v rámci kontroly na tento nedostatek upozorňuje. Využili jsme možnost podat žádost
na krajský úřad, kde bychom obdrželi 50-ti procentní dotaci. Předpokládané náklady na opravu jsou ve výši 260
tis.Kč. Dojde k výměně všech světel a vypínačů, včetně zásuvek.
Oprava střechy na sýpce
Paní Ing.Křivánková z památkového odboru Ministerstva kultury ČR v loňském roce navštívila naši kulturní
památku, kterou je historická budova sýpky, za účelem vyjádřit se ke stavu střechy, která vykazuje dosluhující
krovy a některé tašky. Doporučila tašky přeložit a vyměnit špatné krovy. Požádali jsme proto Ministerstvo kultury o
finanční prostředky z jeho dotačních fondů. Byly jsme doporučeni k podpoře a nyní se žádost administruje na
ministerstvu. Oprava bude stát 577.853,-Kč z toho bude 500 tis.Kč dotace.

Úprava návsi očima dětí
Každoročně využíváme dotační program z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na úpravu ploch v našem
městysi. Tentokrát jsme požádali o úpravu zeleně podél potoka u lihovaru a zdravotního střediska. Na větších
stromech bude proveden výchovný řez, ty menší, převážně lípy, budou nahrazeny stromy menšího vzrůstu, aby
nezasahovali do ochranných pásem inženýrských sítí. Budou dodány informační panely a lavičky. Prostor bude i
pro děti, formou drobných herních prvků umístěných okolo stávajícího stromu před poštou.
Provoz MŠ o velkých prázdninách
Na programu zasedání zastupitelů, byl bod, kde jsme řešili možnost otevřít provoz mateřské školy o prázdninách.
Zájem ze strany rodičů dát své děti do školky byl, a tak jsme určili pravidla, za kterých je možné děti do školky
umístit. Jelikož se jedná o období, ve kterém čerpají pedagogičtí pracovníci svoji řádnou dovolenou, je otevření
školky podmíněno úhradou mzdy pedagogických pracovníků nad rámec jejich volna. Vzhledem k tomu, že zájem
ze strany rodičů byl vyšší než stanovený počet dětí 8, bude provoz školky otevřen v měsíci srpnu. Náklady na
jednoho žáka činí 450,-Kč měsíčně, k tomu je potřeba přičíst 150,-Kč školné a stravu. Zastupitelé schválili uhradit
náklady spojené se mzdami s tím, že obec Plaveč má v úmyslu vlastní školku o prázdninách uzavřít a podílet se tak
na provozu naší školky. Maminky z Plavče rovněž využijí možnost umístit své děti do naší školky. Příležitost mají
ostatní maminky se do srpna, v případě že chcete tuto službu využít, přihlásit na úřadě městyse Mikulovice, kde
uhradíte i poplatek.
Vozidlo pro JSDH Mikulovice
Jak jsem informoval v minulém čísle, obdrželi jsme dotaci v loňském roce na pořízení vozidla pro JSDH
Mikulovice. Do 30.6.2011 jsme museli dotaci vyčerpat. To jsme splnili díky koupi staršího vozu Ford, který je
devítimístný. Dotaci jsme obdrželi ve výši 106tis.Kč, vozidlo jsme pořídili za 152tis.Kč.
Žádost o vydání knihy o Mikulovicích
Pokusili jsme požádat Jihomoravský krajský úřad o podporu ve vydání naší knihy, o které jsem psal v předchozím
čísle, abychom snížili náklady na knihu. Předběžné informace z Krajského úřadu hovoří o tom, že bude
požadovaná výše dotace 68.000,- Kč krácena.
Zdravotní středisko
Začátkem letošního roku jsme požádali Nadaci ČEZ o finanční podporu na vybudování bezbariérového přístupu ve
zdravotním středisku. Nadace náš projekt podpořila částkou 200.000,- Kč z celkových 319.000,- Kč. Za tyto peníze
byla namontována plošina určena pro starší občany, kočárky s dětmi a jinak tělesně postižené osoby. Plošina je v
provozu v ordinačních hodinách lékařů, v případě potřeby je můžete poprosit o pomoc s obsluhou plošiny.
Děkujeme
Nadaci
ČEZ
za
podporu.
Informace České pošty
Česká pošta upozorňuje občany, že od 1.8.2011, budou veškeré listovní zásilky doručovány poštou
Tavíkovice, ne tedy naší poštovní doručovatelkou, kterou je paní Hellingerová. Ostatní služby na kamenné poště
v Mikulovicích budou zachovány. Je nutné, abyste si opatřili nemovitosti schránkami a číslem popisným.

Návrh závěrečného účtu městyse Mikulovice za rok 2010
l.Schválené rozpočtové příjmy v roce 2010 činily 7.638.200,- Kč, skutečnost
roku
2010 byla 10.712.764,38 Kč - rozpočtové příjmy byly splněny na 107,59 %.
2. Schválené rozpočtové výdaje v roce 2010 činily 6.756.000,00 Kč, tyto výdaje byly čerpány ve výši
10.837.728,44 Kč.
Bankovní zůstatky obce v roce 2010 činily: KB Znojmo
ČSOB Znojmo
ČS spořitelna
KB Znojmo II.účet
Úvěr na 14 bytových jednotek
-

116.787,69 Kč
196.138,39 Kč
47.899,12 Kč
20.105,51 Kč
44.400,00 Kč

Úvěr na Vodovod Mikulovice
Úvěr – Sportovní areál v Mikulovicích

- 554.800,00 Kč
- 889.650,00 Kč

Příjmy v roce 2010:
Daně - finanční úřad Znojmo
5.022.765,33
Daň právnických osob za obec
64.600,00
Neinv.transféry ze SR
604.200,00
Neinvestiční transf. od obcí
358.730,00
Odvody za odněntí půdy
49.050,00
Poplatek za likvidaci komunál.odpadu:
291.562,00
Poplatek ze psů
6.825,00
Popl.za užívání veř.prostranství
277.500,00
Poplatek za povolení k vjezdu
2.800,00
Správní poplatky
24.260,00
Obnova veřejné zeleně v Mikulovicích
284.000,00
Zateplení fasády na budově městyse
120.000,00
Dotace do volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu
18.300,00
Dotace na volby do Zastupitelstev obcí
19.000,00
Dotace na sčítání lidu, domů a bytů
2.855,00
Dotace z Úřadu práce
298.598,00
Dotace – JMK Brno – vybavení učebny
pro včelařský kroužek
35.300,00 /dotace byla převedena na účet PO ZŠ Mikulovice/
Dotace „EU Peníze školám“
533.222,40 /dotace převedena na účet PO ZŠ Mikulovice /
Dotace – SDH - akceschopnost
Dotace - SDH –nákup požární techniky

25.272,00
106.000,00

Ostatní neinv.transféry
– hasiči Sever Znojemska
Převody z rozpočtových účtů
Pitná voda
Rozhlas a televize / poplatek za hlášení/
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
Celkem příjmy za rok 2010

2.000,00
922.000,00
300.872,00
2.300,00
124.337,00
28.478,00
42.105,00
348.285,19
59.852,00
26.047,00
52.441,00
32.445,00
623.721,00
3.041,46
10.712.764,38 Kč

Výdaje za rok 2010
Silnice
Ost.záležitosti pozem.komunikací
Pitná voda
Odvádění odpadních vod
Mateřská škola
Základní školy
Činnosti knihovnické
Rozhlas a televize
Ostatní záležitosti kultury
Zájmová činnost v kultuře
Ostatní záležitosti kultury
Ostatní tělovýchovná činnost
Ostatní ambulantní péče
Bytové hospodářství

194.180,00
50.503,00
696.538,30
598.314,00
1.715,00
2.010.868,80
4.788,00
580,00
1.000,00
137.866,00
20.896,00
1.392.181,70
30.859,00
95.694,50

Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Komunální služby a rozvoj
Ostatní záležitosti bydlení

57.366,00
98.105,00
3.991,00
857.727,00
24.571,00

Svoz nebezpečených odpadů

70.503,06

Sběr a svoz komunálních odpadů
338.103,94
Sběr ost.odpadů
110.459,95
Ostatní nakládání s odpady
77.980,00
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
388.598,00
Platby daní a poplatků- ochrana živ.prostř.
3.000,00
Požární ochrana
97.596,00
Zastupitelstva obcí
789.238,02
Volby do Parlamentu ČR
21.154,00
Volby do zastupitelstev obcí
21.657,00
Činnost místní správy
1.421.239,17
Obecné příjmy a výdaje z fin.operací
19.963,00
Pojistění budov
41.446,00
Převody vlastním rozpočt.účtům
922.000,00
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
206.440,00
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
30.606,00
Celkem výdaje za rok 2010:
10.837.728,44 Kč
Společenská rubrika (údaje jsou uváděny od ledna do dubna 2011)
Blahopřáli jsme
věk
Páral Jan
Dalerová Marie
Apltauer František
Vitovský František
Hlaváč Josef
Zajacová Helena
Švédová Marie
Dvořáková Marie
Kolářová Anna
Kratochvílová Vlasta
Stáňová Františka
Brzkovská Jaruška
Viklická Františka
Kratochvíl Josef
Černá Věra
Souralová Anna
Čurdová Vlasta
Caklová Milada

80
60
70
75
60
60
92
75
65
75
97
75
65
80
60
85
87
87

Padesátiny oslavili
Bach Josef
Bartesová Růžena
Zburník Lubomír

Sňatky

Narození
Drozdová Ema, Mik. 243
Novotná Markéta, Mik. 243
Ptáček Adam, Mik. 95
Svoboda Jakub, Mik. 136

Úmrtí
Teplý Antonín, 17.1.2011
Scholzová Marie, 11.2.2011
Čtveráčková Antonie, 18.2.2011
Vodinská Marie, 16.3.2011

Další informace z dění v obci naleznete na webových stránkách: 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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Koordinátor zpravodaje: Martina Štěpničková
Autoři textů: Karel Kříž,
Grafické zpracování, společ. rubrika, autor křížovky: Petr Šoba
Vyšlo nákladem 260 výtisků.

Křížovka o ceny
Jasný den na … (dokončení pranostiky v tajence)
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(22. 12.)

STŘEŠNÍ
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TRÁPITI
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ASIJSKÝ
DIVOKÝ
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(ŘÍMSKY)

KOBKA

ŽENICH
NASTĚNKY

ÚMLUVA
DOMÁCKY
OLGA

PŘEDLOŽKA
STAROČECH
(ZAST.)

VYSNĚNÍ
SOUHLAS

SVAZEK
SLÁMY

KYPŘIT
PŮDU
SLOVENSKY
"JAK"

NAHOST

STAROŘEC.
NÁMĚSTÍ

HAD Z KNIHY
DŽUNGLÍ

ČÁST
SVÍČKY
505
(ŘÍMSKY)

1. DÍL
TAJENKY

VEVNITŘ

PATŘÍCÍ
MONGOL.
PASTEVCI

PRIMÁT

Správné odpovědi zasílejte do 30.7.2011 na adresu: Městys Mikulovice, Mikulovice 1, 671 33 nebo mailem
na obec.mikulovice@tiscali.cz, nebo osobně na úřad městyse. Ze správných odpovědí budou vylosování tři
výherci, kteří obdrží věcné ceny. Losování proběhne na úřadě městyse dne 1.8.2011 za účasti starosty.

