MIKULOVICKÝ
ZPRAVODAJ
č. 3 / 2012

(Sázení líp – 22.11.2012)

Váţení občané,
Jsou za námi poslední čtyři měsíce roku 2012, kterými vás provede toto číslo
zpravodaje.
Splašková kanalizace
Státní fond ţivotního prostředí (dále SFŢP) ještě nerozhodl o ţádostech podané ve 39.
výzvě, tedy i naší. Termínem rozhodnutí bude duben/květen 2013. Vzhledem ke
krátkému termínu výstavby splaškové kanalizace a ČOV v Mikulovicích (do 6/2015),
který jasně stanovil SFŢP, nás nutí pracovat dopředu a v případě schválení ţádosti,
prokázat připravenost. Proto, jak jsem informoval v posledním čísle zpravodaje, vybrali
jsme zpracovatele Zadávací dokumentace pro výběr dodavatele stavby kanalizace a
čistírny Mikulovice. Je jím VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., technická
divize Brno, která má dokumentaci téměř hotovou a v těchto dnech ji předá. Vítězná
částka za projektovou dokumentaci činí 479.000 Kč a autorský dozor v případě
realizace, provede za částku 59.000 Kč, vše jsou ceny bez DPH. Následovat bude výběr
zhotovitele stavby.
Revitalizace Mikulovického jezera
Převáţná část práce je jiţ hotová, zbývá dokončit práce ve východní části jezera, kde
proběhnou s ohledem na počasí, výsadby a osetí okolních ploch. Schodiště na rozhledně
je opět dodané a namontované, lze doufat, ţe vydrţí co moţná nejdéle. Dokončit zbývá
ještě oprava kamenné hráze.
Komunitní kompostárna
V letošním roce dojde opět ke zkvalitnění nakládání s bioodpadem. Byli jsme totiţ
úspěšnými ţadateli o dotaci na projekt „Zavedení separace a svozu bioodpadů v městysi
Mikulovice“, v rámci kterého pořídíme tři kontejnery a nosič kontejnerů za stávající
traktor Zetor, který dosud pouţíváme. Kontejnery máme v plánu rozmístit po obci, do
kterých budete mít moţnost bioodpad odkládat. Dodavatele techniky budeme vybírat
počátkem roku.
Sběr nebezpečného odpadu
Ve dnech 31.5. a 22.11.2013 proběhnou svozy nebezpečného odpadu v naší obci.
V těchto termínech se bude sváţet pouze 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. Vyslouţilé elektrospotřebiče svozová firma neodveze, ty
máte moţnost uskladnit v obecním dvoře.
Svoz nadměrného odpadu
Jaro bývá ve většině domácností vţdy ve znamení velkého úklidu. Opět budete mít
moţnost se zbavit skříní, křesel, sedaček, prostě odpadu, který se do nádoby na

mrazáků se za posledních sedm let zbavila kaţdá druhá česká domácnost. Přes tuto masivní
obměnu čeká ale ELEKTROWIN ještě hodně práce.
Nezbytnou součástí kaţdodenního ţivota jsou i pračky, kterých v českých domácnostech
slouţí 4,1 milionu. Mezi další nepostradatelné pomocníky patří ţehličky a rychlovarné
konvice (po 3,9 mil.), nebo vysavače (3,8 mil.)
Většinu spotřebičů – lednice především - lidé pouţívají, dokud fungují. Bez ohledu na jejich
parametry, například spotřebu elektrické energie. Vzhledem k cenám elektřiny se ale můţe
tempo výměny starých za nové významně zrychlit.
Největší žrouti energie
Zejména chladicí zařízení patří k největším domácím „ţroutům energie“, protoţe jsou
v chodu 24 hodin denně. Prostou kalkulací tak bude nejspíš stále více spotřebitelů
docházet k závěru, ţe výměna staré lednice za novou přinese navzdory pořizovací ceně
nakonec úsporu.
Ve zpětném odběru se kaţdopádně budou tyto spotřebiče objevovat ještě dlouho poté, co se
při prodeji nových přestane odděleně uvádět výše recyklačního příspěvku. K tomu dojde uţ
v letošním roce. Aţ tedy přijdou při likvidaci na řadu skuteční veteráni, budou se velmi hodit
finanční rezervy, jeţ ELEKTROWIN vytvářel v uplynulých letech. Jen tak bude moci být i
tato likvidace skutečně ekologická.

Společenská rubrika (údaje jsou uváděny od září do prosince 2012)
Blahopřáli jsme:
Sedmidubská Dobromila
Brzkovský Zdeněk
Illková Julie
Kříţová Hana
Kloudová Miroslava
Dlouhý Ludvík
Šálek Milan
Dobeš Bohumír
Stanislav Vilém

věk
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80
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60
60
85

Blahopřáli jsme:
Langová Miluše
Doleţalová Eva
Peterová Arnoštka
Stanislavová Marie
Valová Milada
Vejlupek Karel
Fruhwirt Jaroslav
Caklová Růţena

věk
65
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70
82

Narození:
Nečasová Tereza
Novotná Tereza

č.p.
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I nadále dbejte na zamykání svých obydlí, aby nedošlo ke krádeţi vašeho majetku a
peněz.

komunální odpad nevejde. Svoz tohoto druhu odpadu bude 13.5.2013. Odpad odkládejte
před svůj dům.

Pozvánka na kulturní akce
27. – 28.4. Pouť Mareček, v sobotu hraje skupina Freeband, v neděli Amatéři.
2.5 - 4.5. Mikulovické medové dny zakončené soutěţí Zlatá včela - krajské kolo
soutěţe. Včelařský krouţek pořádá tuto akci ve spolupráci se ZŠ Mikulovice.
21.6. III. ročník Cyklistických závodů MUDr. Josefa Moudrého.

KD Mikulovice
Rozhodnutí ministra ţivotního prostředí jsme jiţ obdrţeli, a tak nám nebrání nic v tom,
podnikat další kroky vedoucí k realizaci díla. Zastupitelé schválili další spolupráci se
společností Energy Benefit Centre a.s., která nám úspěšně zpracovala ţádost o dotaci,
spočívající ve vypracování výběrového řízení, technický dozor investora, zajištění
vyhodnocení akce a zhotovení prováděcí dokumentace v celkových nákladech 216.590
Kč. Náklady jsou z větší části uznatelné. Nyní nás čeká výběr dodavatele stavebních
prací, znamená to tedy, ţe připravujeme zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele.
Připomínám obsah prací. Na základě energetického auditu dojde k výměně oken,
zateplení fasády, stropu sálu a přísálí, odizolování a zateplení vinárny. Práce se
předpokládají v měsících červen aţ září.

Něco o zpětném odběru elektrospotřebičů
Zpětný odběr spotřebičů šetří suroviny a energie
Kaţdou hodinu odevzdají Češi k recyklaci více neţ 2900 kilogramů vyslouţilých
elektrozařízení. Kaţdý den putuje k ekologickému zpracování tisícovka ledniček a
mrazniček. Tento výsledek řadí Čechy na páté místo mezi Evropany.
Díky tomu se nám daří nejen chránit ţivotní prostředí, protoţe staré spotřebiče uţ nekončí na
černých skládkách nebo dokonce pohozené na kraji lesa. Dosahujeme i významných úspor
materiálů a energií.
Jen za rok 2012 se například recyklací vyřazených spotřebičů získalo ţelezo na výrobu 13
000 osobních automobilů. Ušetřilo se 14 milionů litrů ropy. Uspořená elektrická energie by
vystačila na rok všem obyvatelům zhruba dvacetitisícového města. A díky odbornému
zpracování „vyslouţilců“ neuniklo do ovzduší 290 000 000 tun CO2, takţe ozonová díra nad
námi se dál zbytečně nezvětšila.
Ekologické aspekty jsou ostatně klíčovým důvodem, proč byl celý systém zpětného odběru
spotřebičů v celoevropském měřítku vytvořen. Vycházel ze zkušeností skandinávských zemí.
Postupně jej převzaly všechny „staré“ státy Evropské unie, po nich i ty nové včetně České
republiky. A Češi jsou dnes mezi nováčky na špičce.
Motivační program ELEKTROWINu
K dosaţení těchto výsledků významně přispěl i Motivační program kolektivního systému
ELEKTROWIN. Do něj se mohou města a obce zapojit a čerpat z něj finanční odměny jiţ
šestým rokem. Od roku 2008, kdy jej ELEKTROWIN vyhlásil, z něj bylo vyplaceno uţ
zhruba 13 400 000 korun.
Při splnění daných kritérií můţe obec získat z Motivačního programu aţ 100 000 korun za
rok.
Získané peníze obce vyuţily podle vlastního uváţení a potřeb především k lepšímu
zabezpečení sběrných dvorů a jiných sběrných míst, zkvalitnění jejich obsluhy, a tím
současně ke zvýšení mnoţství zpětně odebraných spotřebičů.
Co domácnost, to lednice
Z nedávného průzkumu vyplynulo, ţe se Češi neobejdou bez lednice. Alespoň jednu vlastní
všechny domácnosti. Průměrné stáří ledničky se dnes odhaduje na 14 let. Starých lednic a

Prodloužení plynovodu ke hřišti
V ulici za kulturním domem, nebyl dokončen plynovod aţ k rodinnému domu
Smrčkových. Připravený projekt a stavební povolení bylo vyřízené, mohla se stavba
zahájit. Z předloţených nabídek zastupitelé vybrali firmu Vejtasa, s.r.o. z Třebíče za
cenu 156.696 Kč. Se společností JMP Net, máme uzavřenou smlouvu o výkup
plynovodu za cenu 96.000 Kč. Výkupní cena se odvíjela od počtu přípojek, proto se z
plynovodu zrealizovaly přípojky na nové hřiště, na parcelu Doleţalů (vedle hřiště) a
k domu Smrčkových. Po kolaudaci, provede společnost JMP Net propoj nového
plynovodu se stávajícím.
Kniha o Mikulovicích
Dalším dost významným rozhodnutím zastupitelů, ve vztahu na minulost, bylo schválení
vydání knihy o Mikulovicích, vydavatelstvím F.R.Z. agency, s.r.o. z Brna. Vyjít by měla
v r. 2014. Cílem je, aby občané knihu vnímali jako publikaci o našem městysi slovem i
obrazem. K tomu je zapotřebí i spolupráce s vámi občany. Sběr dat, které se objeví
v knize, nemáme my na úřadě, ale vy doma. Proto prosím o spolupráci, a pokud máte
zajímavosti, které se k obci váţou, přineste je. Můţete připojit i jednoduchý popis fotky
nebo dokumentu.
Zametací kartáč
Pořídili jsme zametací kartáč, který jsme vyuţili v letošní zimě hojně. Kartáč byl
zakoupen z prostředků ENERGOREGIONU 2020, coţ je spolek, který sdruţuje obce a
města ve 20 km pásmu v okolí Jaderné elektrárny Dukovany. Celkové náklady činily
84.480 Kč, dotaci jsme obdrţely ve výši 62.000 Kč.
Podané žádosti na r. 2013
Závěrem roku jsme projednávali, na co a kde bychom mohli poţádat o dotaci na letošní
rok. Shodli jsme se na opravě chodníků v rámci připravované opravy silnice – průtahu
městysem ze Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2014, z Regionálního

operačního programu Jihovýchod na zkvalitnění výuky a vzdělávání, kam ţádáme o
příspěvek na vybudování multimediální učebny v půdních prostorách školy spolu se
schodištěm a víceúčelové hřiště na „malém hřišti“. Z Nadace ČEZ o opravu dvou kříţů
na okraji městyse (bílý kříţ a kříţ u bývalého Agrospolu). Dále je potřeba natřít podlaha
tělocvičny, opravit střecha zdravotního střediska. Na tyto akce budeme hledat moţnost
financování. Svá dotační pravidla a moţnosti nezveřejnil Jihomoravský kraj, budeme
tak soustředit pozornost ještě tímto směrem.
Oprava střechy sýpky
Ministerstvo kultury ČR nám závěrem roku oznámilo, ţe nám schválili dotační
prostředky na dokončení opravy střechy sýpky. Přestoţe uţ nebylo počasí na
rekonstrukci příliš optimální, zaměstnanci firmy STŘECHY - 1. Slezská s.r.o., Brno,
udělali kus práce a v termínu vše zvládli. Náklady na dokončení činily 252.858 Kč,
z toho dotace činila 200 tis. Kč. Střecha spolu s podlahou půdy je opravená, taška
přeloţená a doplněná stejným typem z kostela Sv. Bartoloměje z Moravského Krumlova.
Protoţe je sýpka kulturní památkou, museli jsme ctít poţadavky na zachování původních
materiálů a nedocházelo k výměnám trámů za nové, ale náhradě poškozených částí.
Vodné
Zastupitelé projednávali a schválili cenu vodného na r. 2013. Cena zůstává 27 Kč/m3.
Pokud bychom se stali plátci DPH, vzrostla by cena právě o 15% DPH (31,05 Kč).
Skutečné náklady na provoz činí 427.212 Kč a při odběru 9.448 m3 máme náklady na m3
45,22 Kč/m3.
Svoz komunálního odpadu na r. 2013
Stanovením ceny za svoz komunálního odpadu na r. 2013 jsme se zabývali na
zastupitelstvu v prosinci loňského roku. Stanovit cenu musíme z posledně uzavřeného
roku, tzn. 2011. V něm činily náklady na svoz komunálního odpadu 315.413,52 Kč, na
tříděný odpad (sklo, plasty) 77.383 Kč, za třídění od EKOKOMu jsme obdrţeli 35.641
Kč, na velkoobjemový odpad byly náklady 7.116 Kč a nebezpečný odpad nás stál
44.915 Kč. Celkem nás tedy likvidace odpadů (po odečtu peněz od EKOKOMu), stojí
409.186 Kč, na občana, při počtu 660 obyvatel (629 obyvatel + 31 nemovitostí
vyuţívané k „rekreaci“), 620 Kč. Do výpočtu nákladů za svoz komunálního odpadu na
občana, se započítávají pouze náklady na svoz komunálního odpadu, tzn. náklady na
svoz nádob (popelnic) a svoz nadměrného odpadu. V našem případě se jedná o částku
322.530 Kč : 660 obyvatel = 489 Kč/osoba. Zastupitelé schválili částku za svoz
komunálního odpadu 480 Kč na osobu. Zaplatit ji můţete ve dvou splátkách. První
polovinu částky do 31.3. a druhou do 30.9. Novela zákona, od letošního roku upravuje
okruh poplatníků o vlastníky nemovitosti a to následovně. Fyzická osoba, která má ve
vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých
není hlášena k pobytu ţádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu
fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému

domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Rozšířili jsme o další místo svoz tříděného odpadu. Kontejnery na sklo a plast jsou
umístěny u starého hřiště.
Výtvarná učebna v ZŠ Mikulovice
Svazek obcí Sever Znojemska, jehoţ náš městys je členem, ţádal o dotaci Jihomoravský
kraj na vybavení výtvarné učebny v základní škole v Mikulovicích. Dotaci jsme obdrţeli
ve výši 108 tis. Kč. Zakoupila se pec na vypalování keramiky, výškově stavitelné lavice
do učebny, kde lavice nebyly a vyměnily se svítidla na chodbě 1. patra. Celkové náklady
činily 163 024,80 Kč.
Výsadba líp
Naše ţádost o výsadbu líp v okolí městyse nebyla schválená na Ministerstvu pro místní
rozvoj, nicméně jsme byli doporučeni Nadaci Partnerství, která vybrala deset projektů a
ty soutěţily v internetovém hlasování o prvních pět příček, které zaručovaly finanční
podporu projektů. Závěrečný finiš hlasování, nám přidělil třetí příčku a mohli jsme se
pustit do výsadby 50 ks líp. Za pomocí vás občanů, dětí ze základní školy a mateřské
školky a pracovníků městyse, jsme práci za den zvládli a další plochy, které nebyly
udrţované, doznaly lepšího vzhledu. Osázené byly plochy u cesty za vodojemem ke
starému hřišti a na skládce nad jezerem. Celkové náklady na nákup stromů a opěrných
kůlů, jsou vyčísleny na 22.665 Kč.
Plat starosty
Při schvalování rozpočtu městyse, se údajně někteří zastupitelé setkávají s dotazem
občanů na to, kolik jako zastupitelé pobírají odměnu, za výkon své funkce v návaznosti
na uvedenou částku v paragrafu 6112 pod poloţkou 5023 rozpočtu městyse, kam se plat
starosty, místostarosty a zastupitelů zařazuje a která je příliš vysoká. Odměna zastupitelů
a místostarosty, je schvalovaná zastupiteli vţdy na začátku volebního období, plat
starosty je dán nařízením vlády 37/2003 Sb. a to Přílohou č.1. V ní vláda nařizuje
stanovit plat starosty do 1000 obyvatel následovně. Částku 26.054 Kč má kaţdý starosta
a k tomu se připočítává další sloţka a tou je částka 1.239 Kč na kaţdých 100 obyvatel,
v našem případě je druhá sloţka platu 8.673 Kč a připočítává se ještě částka 2.000 Kč za
matriční úřad tzn., ţe celková mzda starosty naší velikosti činí 36.727 Kč hrubého.
Pobíhání psů
Upozorňuji majitele psů, aby zabránili volnému pobíhání svých psů po veřejném
prostranství. Začínají se opět tyto případy vyskytovat.
Nezvaní hosté
Ponechávám toto upozornění i pro tento zpravodaj, abychom předešli nepříjemnostem. I
tentokrát upozorňujeme na domovní prodejce energií, kteří za cenu vidiny provize
z uzavřené smlouvy, vás přesvědčují ne zrovna pravdivými argumenty. Přestoţe se tito
lidé nahlásí na úřadu městyse, není zaručená jejich slušnost a ochota pomoci.

