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MIKULOVICKÝ
ZPRAVODAJ
č. 1 / 2012

(Pálení čarodějnic pořádané ČČK Mikulovice – 30.4.2012)

Vážení občané, jaro je v plném proudu a přichází tak první číslo zpravodaje letošního roku. Ten
přináší novinky a informace za první čtyři měsíce roku 2012.
Ukládka suti
Jelikož je od dubna uzavřená skládka „U lomu“ která se rekultivuje, nastává problém, kam se sutí
a jiným podobným materiálem. Zástupci společnosti TEVAM, a.s. přistoupili na náš návrh, jak suť
ukládat a likvidovat. Zapůjčí nám prostor v areálu zemědělského podniku, kde bychom za
poplatek, který bude stanoven, umožnili suť skladovat a následně zajistíme její recyklaci nebo
odvoz. Podmínkou bude třídit materiál na jednotlivé komodity (cihle, kámen, hlínu), které budou
upřesněny společně s poplatkem za uskladnění před tím, než bude možné suť ukládat. Zastupitelé
přijali tuto formu, jak suť ukládat a zbývá smluvně dořešit výpůjčku a další náležitosti se
zemědělským podnikem. Vše bude zajišťovat městys Mikulovice ne TEVAM a.s.
Oprava silnice II/398
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže svým rozhodnutím potvrdil oprávnění zrušit výběrové
řízení na opravu silnice II/398 – průtah Mikulovice, vyhlášené Správou a údržbou Jihomoravského
kraje. Znamená to tedy, že se bude vypisovat nové výběrové řízení na dodavatele této stavby.
Stane se tak až po té, kdy bude v hlavní komunikaci položená splašková kanalizace. Podle slov
pana ředitele se termín výstavby opravy silnice posouvá do konce roku 2014.
Splašková kanalizace
Začátkem letošního roku jsme vybírali banku na financování splaškové kanalizace pod hlavní
silnicí za 14 mil. Kč, která musí být položená dříve, než začne oprava samotné silnice. Do
otevřeného výběrového řízení se přihlásilo 5 bankovních ústavů – KB Znojmo, Volksbank CZ,
Česká spořitelna, Českomoravská záruční a rozvojová banka a DOUBNER spol.s.r.o., ze kterých
se měl vybírat vítěz. Termín pro předložení nabídek, byl 13.2.2012. Ve stejný den mělo dojít i k
výběru banky komisí, složenou ze zastupitelů. Jelikož nepodala žádná z výše uvedených bank
nabídku, výběrové řízení jsme byli nuceni zrušit. Jediná banka, která písemně zdůvodnila, proč
nabídku do soutěže nepodala, byla Česká spořitelna. Důvodem bylo velké finanční zatížení
rozpočtu městyse Mikulovice, vzhledem k očekávanému finančnímu rozsahu investičních akcí
(oprava sil. II/398 a splašková kanalizace v městysi). Doporučují proto, pokusit se získat na
investiční akce dotace, které by financování z vlastních zdrojů snížilo. Ve spolupráci se společností
AP Investing, připravujeme žádost o dotaci na splaškovou kanalizaci a ČOV v Mikulovicích.
Výzva pro podání žádosti bude vyhlášená v měsíci květnu – červnu letošního roku. Jenom pro
představu uvádím, že předpokládaný vlastní podíl městyse Mikulovice na splaškové kanalizaci a
ČOV, je 14 mil. Kč a na opravě silnice II/398 – průtah Mikulovice je 12 mil. Kč.
Rekultivace staré skládky „U lomu“
Práce na rekultivaci staré skládky budou v letošním roce dokončeny. Dorovná se druhá polovina
tělesa skládky, přehrne štěrkodrtí a bude instalována fólie, zabraňující průsaku
povrchové vody do tělesa skládky. Po té se přehrne fólie zeminou, do které se budou vysazovat
keře a stromy. Celá skládka bude oplocená. Už nyní je zakázáno cokoliv do prostoru skládky
vyvážet.
Revitalizace Mikulovického jezera
V loňském roce jsme podávali žádost na Státní fond životního prostředí ČR o dotaci na revitalizaci
přírodní památky Mikulovické jezero. Žádost nám byla schválená a nyní budeme dokládat další
podklady pro vydání Rozhodnutí. Dotace je hrazená 100% z uznatelných nákladů akce. Dojde k
úpravě porostů na březích a okolí, přední část bude zbavená rákosu a ve zbývající ploše vzniknou
tůně propojené cestičkami. Upraví se i hráz. Předpokládané náklady budou činit 2,9 mil. Kč.

Pozemky pro výstavbu RD v lokalitě „Na Kopcích“
Zastupitelé se zabývali částkou, za kterou jsme pozemek na výstavbu RD nabízeli. Po zvážení pro
a proti, jsme se rozhodli částku snížit na 160 Kč/m2. I nadále se případní zájemci o výstavbu
mohou hlásit na úřadu městyse. Informace jsou i na našich webových stránkách. Dotazujete se nás
na výstavbu RD na „Kostce“. Zde nejsou dosud pozemky ve vlastnictví městyse Mikulovice a
navíc přeložení vedení VN se odhaduje na 1,5 mil. Kč. Cena takového pozemku se pak vyšplhá
vysoko.
Guláš v Horních Dunajovicích
I pro letošní rok pořadatelé počítají s účastí městyse Mikulovice na dalším ročníku Ochutnávky
guláše, který se uskuteční 26. 8. 2012. Budu rád, když se přihlásí zájemce, který by uvařil cca
5 litrů guláše, jako vzorek, který by nás reprezentoval na této soutěži.
Cyklistické závody
V letošním roce se opět pojede cyklistický závod, tentokrát II. ročník. Závod se koná v pátek 22.6.
2012 v 17 hodin. Před tím pojede své závody mládež.
Sběr nebezpečného odpadu
Dne 1. 6. 2012 proběhl první sběr nebezpečného odpadu v naší obci v letošním roce. Opět se jedná
pouze o nebezpečný odpad – olověné akumulátory, barvy v uzavřených nádobách, plechovky a
plasty od barev a jiných škodlivin, vyjeté oleje, opotřebované pneumatiky. Sběrná místa budou
opět u „Raiffeisenky“ a na parkovišti u základní školy. Vysloužilé elektrospotřebiče svozová firma
neodveze, ty máte možnost uskladnit v obecním dvoře. Další svoz nebez. odpadu bude 15.11.2012.
Společenská rubrika (údaje jsou uváděny od ledna do dubna 2012)
Blahopřáli jsme:
Páral Jan
Valová Jiřina
Stáňová Františka
Fikar Zdeněk
Tomášek Ladislav
Kolmanová Marie
Stanislavová Jiřina
Kratochvíl Josef
Souralová Anna
Kuchynková Milena
Daler František
Procházková Květoslava
Caklová Milada
Raputa Stanislav
Liebscher Josef

věk
81
65
98
60
60
65
60
81
86
65
60
70
88
60
65

Padesátiny oslavili:
Gruber Milan
Hlaváčová Grazyna
Stanislavová Olga

Sňatky:

Narození:
Svobodová Sofie, č.p. 253

Úmrtí:
Broučková Bohuslava
15.1.2012

Šálková Karolína, č.p. 251

Vítek Jaroslav 10.2.2012

---

Další informace z dění v obci naleznete na webových stránkách: www.mikulovice.eu
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Plošné testování žáků v 5. a 9. třídách
V pondělí 21. května 2012 začala první celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na
úrovni 5. a 9. ročníků základních škol, kterou v souladu s programovým prohlášením vlády České
republiky a z rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy realizuje Česká školní
inspekce (ČŠI) s ohledem na transformační projekt Národní systém inspekčního hodnocení
vzdělávací soustavy v České republice. Do generální zkoušky se zapojilo cca 3.700 škol a cca
165.000 žáků. Testování je v současné době pro školy povinné, proto se také naše škola této
zkoušky zúčastnila. Jedná se o testy z matematiky, českého jazyka a cizího jazyka (v případě naší
školy je to angličtina). Získané výsledky tedy budou v hodnotící praxi ČŠI využity pouze jako
jeden z mnoha indikátorů pro možnou realizaci komplexní inspekční činnosti (tedy nikoliv pro
samotné hodnocení). Druhým jednoznačným a rovnocenným cílem je poskytnutí účinné zpětné
vazby pro žáka, jeho rodiče, učitele i ředitele školy o tom, do jaké míry žák umí to, co by měl
podle minimálních vzdělávacích standardů umět, v čem je slabší a v čem naopak požadavky
minimálních vzdělávacích standardů splňuje. Zároveň by měl žák získat doporučení pro další učení
(bude obsaženo v generální zkoušce v roce 2013). Existují ovšem i názory, které plošné testování
zpochybňují. Citujeme základní důvody nesouhlasu rodičů, občanů i odborníků: „Chceme základní
školu, která podporuje rozvoj celé osobnosti dítěte, která respektuje různorodé talenty dětí, styly
učení dětí a rozvíjí všechny typy inteligence a důležité dovednosti pro život. Chceme školu, kde je
hodnocen individuální pokrok dětí v učení více než srovnávání jejich nesrovnatelných jedinečných
osobností. Nechceme školu, kde budou děti jen nacvičovat testy na zlepšení výkonu a jen opakovat
krátkodobě zapamatované znalosti bez hlubšího porozumění a bez schopnosti je v životě využít.“
Na to, jaký bude opravdový přínos a důsledek testování, si budeme muset nějaký čas
počkat. V každém případě držíme našim žákům palce, aby v testech obstáli a byli motivováni
k dalšímu vzdělávání.

Žádosti o dotace
I pro letošní rok vypisovali a vypisují různé dotační tituly, do kterých jsme podali následující
žádosti.

Mikulovické hry
Zástupci obcí Mikulovic (okres Znojmo, Pardubice, Most, Třebíč a Jeseník) v České republice, se
na společném setkání dohodli na jakémsi vzájemném propojení, a to formou Mikulovických her.
Pořadatelství se bude mezi těmito obcemi pravidelně střídat. Soutěžit se bude ve třech povinných
disciplínách (kopaná, požární sport a stolní tenis), které budou bodované a vítěz získá putovní
pohár. V letošním roce pořádá hry Nová Ves v Horách, okres Most, mající místní část Mikulovice,
dne 28.7. V roce 2013 se pořadatelství přesune do okresu Jeseník a po té v r. 2014 k nám na
Znojemsko. Pořadatelé, pokud bude mít hostující obec zájem přespat, mají za povinnost zajistit
možnost přespání např. v tělocvičně, ve škole a pod.. Toho pravděpodobně využijeme při cestě do
Nové Vsi v Horách. Vyzývám proto místní spolky (TJ, SDH, stolní tenis) k pilné přípravě.
Pořadatelská obec může doplnit další tzv. nepovinnou disciplínu, která bude pořadateli
v propozicích předem zveřejněná. Využít volnou kapacitu autobusu a na hry se podívat, má
možnost kdokoliv z občanů.

Hospodaření městyse za rok 2011
l.Schválené rozpočtové příjmy v roce 2011 činily 7.627.400,- Kč, upravené rozpočtové příjmy
činily: 13.209.900,- Kč, skutečnost roku 2011 byla 12.836.038,66 Kč - rozpočtové příjmy byly
splněny na 97,17 %.
2. Schválené rozpočtové výdaje v roce 2011 činily 6.881.700,- Kč, upravené rozpočtové příjmy
činily: 12.464.200,- Kč, rozpočtové výdaje byly čerpány ve výši 12.339.130,04 Kč.

Komunitní kompostárna
Tříčlenná komise vybrala z nabídek společností HITL, s.r.o. Dobelice, AGROSERVIS TRADING
a.s. Višňové, ALFA PROFI s.r.o. Útěchov a ENERGREEN Projekt s.r.o. Olomouc, tu s nejnižší
cenou. Vítěznou firmou, která nám dodala techniku na komunitní kompostárnu, se stala ALFA
PROFI s.r.o., která malotraktor s čelním nakladačem a drtič bioodpadu, dodala za celkových 876
300 Kč. Městys se na dotaci podílel celkovou částkou 92 642 Kč. Zastupitele na svém zasedání
schválili pokračování tohoto projektu, a to podání žádosti o dotaci na nákup nosiče kontejnerů za
traktor a nákup kontejnerů na svoz bioodpadů.

Název projektu
Oprava povrchu
tělocvičny
Oprava střechy sýpky
Oprava nástavby
hasičského vozidla CAS
Tatara 148
Zachování tradic
v Mikulovicích
Mikulovice v knize
Inženýrské sítě pro RD
Rekonstrukce chodníků
II/398
Obnova výsadba alejí
Víceúčelové hřiště
Výškově stavitelný
nábytek v MŠ
Zateplení budovy a
výměna oken v KD

Poskytovatel dotace
Jihomoravský kraj

Požadovaná dotace
27 500 Kč

Celkové náklady
69 360 Kč

Ministerstvo kultury
Jihomoravský kraj

200 000 Kč
400 000 Kč

52 852 Kč
580 000 Kč

Jihomoravský kraj

40 000 Kč

80 000 Kč

Jihomoravský kraj
Ministerstvo pro místní
rozvoj
Státní fond dopravní
infrastruktury
Ministerstvo pro místní
rozvoj
ČEZ
Jihomoravský kraj

68 000 Kč
1 050 000 Kč

136 000 Kč
4 735 000 Kč

3 335 000 Kč

4 764 000 Kč

103 800 Kč

346 000 Kč

1 000 000 Kč
70 000 Kč

1 100 000 Kč
70 000 Kč

Státní fond životního
prostředí ČR

1 179 873 Kč

1 753 680 Kč

Bankovní zůstatky k 31.12. 2011 činily: KB Znojmo- 23.400,69 Kč; ČSOB Znojmo - 43.449,18
Kč; ČS spořitelna - 39.242,15 Kč; KB Znojmo II.účet - 26.130,26 Kč
Úvěr na Vodovod Mikulovice k 31.12.2011
Úvěr – Sportovní areál v Mikulovicích k 31.12.2011
Příjmy za rok 2011
Daň z příjmu fyzických
Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ
Daň z příjmu fyz.osob z kapitál.výnosů
Daň z příjmu právnických osob
Daň právnických osob za obec
Daň z přidané hodnoty
Odvody za odnětí půdy
Poplatek za likvidaci komunál.odpadu:
Poplatek ze psů
Popl.za užívání veř.prostranství

položka
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1334
1337
1341
1343

- 76.000,00 Kč
- 667.230,00 Kč

Schválený
Rozpočet
Výsledek
rozpočet
po změnách od poč. roku
970.000,1.028.000,- 1.028.530,99
50.000,50.000,25.767,13
80.000,92.000,92.330,27
1.040.000,1.040.000,996.548,48
46.400,46.360,00
2.110.000,2.130.000,- 2.130.010,88
808,00
327.000,327.000,285.175,00
7.400,7.400,7.350,00
332.900,337.500,00

Poplatek za povolení k vjezdu
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Dotace na sčítání lidu, domů a bytů
Neinv.transféry ze SR
Neinvestiční transf. od obcí
Úprava návsi očima dětí v Mikulovicích
Obnova kulturní památky-Sýpka čp.144
Dotace z Úřadu práce
Dotace Rekultivace „Skládka U lomu“
Dotace Rekultivace „Skládky U lomu“
Dotace – JMK Brno – vybavení učebny
pro včelařský kroužek
Dotace na opravu osvětlení v budově MŠ
Dotace – SDH - výstroj a výzbroj
Dotace – SDH - akceschopnost
Ostatní neinv.transféry
– hasiči Sever Znojemska
dotace na nákup komunální techniky
Svazek obcí Sever Znojemska
Převody z rozpočtových účtů
Pitná voda
Předškolní zařízení – příspěvek MŠ
Rozhlas a televize / poplatek za hlášení/
Využití volného času mládeže
Zájmová činnost v kultuře
Ostatní tělovýchovná činnost
Ostatní ambulantní péče
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Komunální služby
Využívání komunál.odpadů
Péče o vzhled obce –veř.zeleň
Požární ochrana
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje
Celkem příjmy za rok 2011
Výdaje za rok 2011
Hospodářská zvířata – útulek
Silnice
Ost.záležitosti pozem.komunikací
Pitná voda
Odvádění odpadních vod
Mateřská škola
Základní školy
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury
Zachování kulturních památek

1346
1361
1511
4111
4112
4121
4116
4116
4116
4213
4216

6.000,25.000,780.000,565.900,499.700,-

6.000,25.000,780.000,3.500,565.900,515.200,339.900,500.000,184.100,149.000,2.532.800,-

3.260,00
12.090,00
798.315,86
3.410,00
565.900,00
514.936,00
339.893,00
500.000,00
184.041,00
148.989,90
2.532.800,00

4122
4122
4122
4122

-

30.600,97.000,45.500,21.400,-

30.600,00
97.000,00
45.500,00
21.406,00

4129

-

2.000,-

2.000,00

4229
4134

Schválený
rozpočet
20.000,10.000,1.123.900,50.000,47.600,1.042.100,5.000,-

320.000,2.300,8.000,18.000,43.000,336.800,113.800,15.900,270.100,32.000,3.500,3.000,7.627.400,-

21.400,784.000,370.000,2.300,1.500,16.000,34.000,245.000,345.200,113.800,8.000,15.900,276.700,37.000,9.000,75.500,3.000,13.209.900,-

Ropzpočet
po změnách
7.000,300,36.700,1.053.900,107.300,192.200,1.084.400,6.600,1.000,562.000,-

21.390,00
784.000,00
359.024,00
3.600,00
2.100,00
1.500,00
18.005,00
30.907,00
245.513,00
345.167,37
72.560,00
8.350,00
15.683,00
79.363,00
38.491,50
9.000,00
486,00
77.095,00
3.252,98
12.836.038,66

Výsledek od
poč.roku
6.880,00
300,00
34.711,00
1.047.810,80
106.593,00
190.820,40
1.084.320,00
6.393,00
1.000,00
651.540,00

-

Činnost reg. církví
Rozhlas a televize
Zájmová činnost v kultuře
Ostatní záležitosti kultury
Ostatní tělovýchovná činnost
Ostatní ambulantní péče
Ostatní zájmová činnost a rekreace
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Komunální služby a rozvoj
Ostatní záležitosti bydlení
Svoz nebezpečených odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběr ost.odpadů
Využívání a zneškodňování odpadů
Ostatní nakládání s odpady
Skládka U lomu
Chráněné části přírody
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Požární ochrana
Zastupitelstva obcí
Ostatní všeobecná správa
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z fin.operací
Pojistění budov
Převody vlastním rozpočt.účtům
Ostatní finanční operace
Finanční vypořádání min.let
Celkem výdaje za rok 2011:

60.000,2.400,84.000,14.400,133.300,159.000,173.000,108.000,97.000,623.200,157.900,62.700,460.000,113.400,30.000,234.000,131.100,49.000,186.300,731.000,911.400,20.000,42.000,6.881.700,-

60.000,20.800,51.000,21.400,136.300,374.500,1.000,171.000,90.300,114.000,772.500,65.600,68.700,435.000,117.900,30.000,3.354.200,-

60.000,00
19.677,00
44.615,00
20.475,00
133.918,90
363.352,00
1.000,00
167.154,02
67.093,00
113.117,00
762.754,00
65.251,00
67.571,00
434.068,92
116.131,43
30.000,00
3.340.427,00

131.100,439.800,323.200,776.200,3.500,959.400,20.000,36.000,874.000,46.400,9.000,12.464.200,-

131.084,00
437.363,00
320.071,00
771.417,00
2.371,00
939.250,17
17.661,40
33.986,00
784.000,00
46.360,00
8.593,00
12.339.130,04 Kč

Neuhrazené faktury k 31.12.2011: 188.576,20

Svoz odpadů
Blíží se čas, kdy zastupitelé budou schvalovat cenu za svoz komunálního odpadu na rok 2013.
Cena na osobu se odvíjí od počtu svezených nádob a od velikosti přistavené nádoby. Navýšil se
počet přistavených 240 litrových nádob, ale nesnížil se počet 110 litrových nádob. To znamená, že
přistavujete ke svozu na místo dvou 110 litrových, jednu 240 a jednu 110 litrovou nádobu, přitom
na nádobě o 240 litrech je pouze jedna nálepka, namísto dvou. Vyskytují se případy, kdy je
v domácnosti jedna osoba a má přistavenou 240 litrovou nádobu! Kdo z vás kupuje novou nádobu,
nebo má nálepku poškozenou, přineste poškozenou nálepku na úřad a vydáme vám náhradní.
V nádobách se vyskytuje v hojném množství bioodpad, zejména pak u některých nemovitostí,
sloužících k rekreaci. K řádné likvidaci tohoto odpadu, prosím slouží kompostéry, je škoda
navyšovat díky tomu svezené nádoby. Od příštího roku uvažujeme na nálepky tisknout litry (110
nebo 240 lit.), aby bylo zřejmé, na které nádoby nálepka patří a nedocházelo k zneužívání. Došlo
k rozšíření nádob o bílé a barevné sklo u malého hřiště, kde nádoby chyběly a nezodpovědnost
občanů, vyústila v nepořádek kolem těchto nádob. Žádám vás o udržování pořádku v těchto
prostorách. Stačí pouze nepokládat vytříděný odpad kolem nádob, když jsou plné a počkat na
jejich vývoz.
Upozorňuji na povinnost uhradit alespoň polovinu částky za svoz komunálního odpadu nejpozději
do 30.3.2012 a druhou polovinu do 30.9.2012 !!!

