MIKULOVICKÝ
ZPRAVODAJ
č. 1 / 2013

(Hasičská Tatra T-148 po přestavbě)

Váţení občané, další číslo zpravodaje přináší události z prvního čtvrtletí roku 2013.
Splašková kanalizace
Řídící výbor Státního fondu ţivotního prostředí (dále SFŢP) schválil naši ţádost o dotaci na
splaškovou kanalizaci a čistírnu odpadních vod v Mikulovicích. To je pro nás zásadní
informace, která má pozitivní vliv na další akce, zejména průtah městysem, jehoţ realizace je
na spadnutí. Zadávací dokumentace pro výběr dodavatele stavby kanalizace a čistírny
Mikulovice, jehoţ zhotovitelem je VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.,
technická divize Brno, je předaná a nic nebrání zahájit další kroky na výběrovém řízení, ze
kterého vzejde realizační firma. Protoţe součástí kanalizace jsou i domovní přípojky k vašim
domům, je zapotřebí vyřídit projekt, podobný tomu na vodovodní přípojku, na který bude
vydán územní souhlas. Projekt bude konkrétně řešit napojení domu. Náklady spojené
s vypracováním projektu a realizaci domovní části kanalizační přípojky (od obruby chodníku,
silnice), si hradí občan sám. Někteří z vás uţ máte projekt vypracovaný, je nadále platný,
pouze dohodneme se stavebním úřadem prodlouţení vydaného územního souhlasu.
V rámci přípravy zadávací dokumentace, jsme vás ţádali o spolupráci, spočívající ve
vyznačení moţného místa napojení vašeho domu. Děkuji za spolupráci, většina plánků se k
nám vrátila. Pro napojení domu je potřeba počítat s dvěma zásadami. Do splaškové
kanalizace nesmí být svedeny dešťové vody a splašková voda musí vtékat do kanalizace
přímo, ne formou přepadu ze stávající jímky či septiku. V krajních případech můţe potrubí
přípojky procházet skrz jímku. Kaţdá dotace má svá pravidla a nesplnění podmínek znamená
vrácení dotace. Ani tentokrát tomu není jinak, a proto budeme vyţadovat připojení na
kanalizaci všech nemovitostí - domů. Pak bude jistota, ţe čistírna bude čistit jak má, coţ je
také jedna z podmínek dotace. Celkové náklady projektu činí 74.228.325 Kč, z toho dotace
činí 57.579.653 Kč. Zahájení stavebních prací zatím není známo, je ale jasné, ţe stavba musí
být hotová do poloviny roku 2015. O dalším postupu budete včas informováni.
Oprava sil. II/398 – průtah Mikulovice
Jak jsem se jiţ zmínil v předchozím článku, po poloţení splaškové kanalizace v hlavní
komunikaci, bude následovat oprava hlavního průtahu Mikulovicemi. Po jednání se zástupci
Správy a údrţby silnic ve Znojmě, je zájem zahájit opravu ještě v letošním roce. Termín
zahájení prací, se bude odvíjet od výběrových řízení, jak na kanalizaci, tak na opravu silnice.
Správa a údrţba silnic JMK ustoupila ze svých poţadavků a je reálné, ţe by se obě stavby
realizovaly současně, coţ by bylo z hlediska uzavírky silnice a dalších omezení rozumné.
Zavedení separace a svozu bioodpadů v městysi Mikulovice
Tak se jmenuje projekt, který navazuje na jiţ zrealizovaný projekt s názvem Komunitní
kompostárna. Jedná se o pořízení tří kontejnerů a traktorového kontejnerového nosiče,
kterými se bude odváţet bioodpad z veřejných ploch a vyuţít jej budou moci i občané. Byla
vybrána firma Energreen s.r.o. za částku 586.850 Kč s DPH. Nabídky podaly další firmy, a to
FORNAL trading s.r.o. za částku 597.740 Kč, MEVA-Brno s.r.o. za částku 603.790 Kč a
HITL, s.r.o. za částku 643.647 Kč, vše s DPH.
KD Mikulovice
V měsíci dubnu proběhlo výběrové řízení na akci, která povede k úsporám na provozu
budovy. Do výběrového řízení se přihlásily pouze tři firmy, které podaly své nabídky.

3322 Zachování a obnova kulturních památek
3330 Činnost registrovaných církví a náboţen.
3341 Rozhlas a televize
3392 Zájmová činnost v kultuře
3399 Ostatní záleţitosti kultury,církví a sděl.
3419 Ostatní tělovýchovná činnost
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace
3519 Ostatní ambulantní péče
3612 Bytové hospodářství
3613 Nebytové hospodářství
3631 Veřejné osvětlení
3639 Komunální sluţby a územní rozvoj j.n.
3699 Ost. záleţitosti bydlení, kom.sluţeb a územ
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných neţ nebez.)
3726 Vyuţívání a zneškod. ostatních odpadů
3729 Ostatní nakládání s odpady
3742 Chráněné části přírody
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512 Poţární ochrana - dobrovolná část
6112 Zastupitelstva obcí
6115 Volby do zastupitelstev územních samospráv
6171 Činnost místní správy
6310 Obecné příjmy a výdaje z finan. operací
6320 Pojištění funkčně nespecifikované
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech ÚSC
6399 Ostatní finanční operace
6402 Finanční vypořádání minulých let
Celkem výdaje za rok 2012:

278.000,00
24.400,00
158.000,00
30.000,00
270.000,00
108.000,00
122.000,00
680.400,00
118.400,00
30.000,00
310.000,00
90.000,00
130.000,00
600.000,00
96.000,00
49.000,00
221.000,00
760.000,00
909.000,00
20.000,00
42.000,00

7.077.400,00

254.000,00
5.000,00
1.000,00
245.500,00
71.400,00
114.200,00
1.000,00
77.000,00
1.556.300,00
40.900,00
151.000,00
632.000,00
118.100,00
30.000,00
329.000,00
90.000,00
988.700,00
9.655.200,00
108.500,00
159.500,00
376.500,00
786.000,00
24.000,00
1.069.100,00
15.000,00
42.000,00
352.000,00
64.600,00
1.500,00
20.032.900,00

Společenská rubrika (údaje jsou uváděny od ledna do dubna 2013)
Blahopřáli jsme:
Páral Jan
Elis Vlastimil
Kolmanová Štefania
Weiss Rupert
Havlíková Marie
Kratochvíl Josef
Sklenská Jarmila
Jelínková Jarmila
Páralová Marie
Votava Bohumír
Caklová Milada

věk
82
60
80
75
80
82
65
60
75
60
89

Padesátiny oslavili:
Kratochvíl Vlastimil
Kolman Miroslav
Svobodová Květoslava
Páral Jan

Narození:
Valová Tereza, č.p. 195

Sňatky:
---

Úmrtí:
---

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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Vyšlo nákladem 260 výtisků. Tisk zajišťuje Tiskárna Sládek Znojmo, Rudoleckého 23

253.638,00
4.991,00
800,00
241.207,00
70.018,96
111.126,28
1.000,00
76.489,00
1.505.413,17
38.419,00
149.116,00
604.658,40
118.073,50
29.125,00
328.619,00
86.336,00
986.673,16
9.416.212,80
108.252,00
158.074,50
343.513,25
779.727,00
12.826,00
1.039.634,27
12.908,00
35.381,00
352.000,00
64.600,00
1.039,00
19.589.703,69

Schválený
rozpočet

Rozpočet po
změnách

Výsledek od
počátku roku

Příjmy za rok 2012
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin.
921.500,00
921.500,00
1.034.945,70
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ
47.500,00
47.500,00
26.233,81
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů
76.000,00
76.000,00
109.728,46
1121 Daň z příjmů právnických osob
988.000,00
988.000,00
1.074.967,96
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce
64.600,00
64.600,00
1211 Daň z přidané hodnoty
2.004.500,00 2.004.500,00
2.004.289,00
1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd. půd. fondu
6.975,00
1340 Poplatek za provoz, shrom. a odstr. kom. odpadu 296.700,00
296.700,00
290.034,00
1341 Poplatek ze psů
7.400,00
7.400,00
7.350,00
1343 Poplatek za uţívání veřejného prostranství
617.400,00
617.400,00
1346 Poplatek za povolení k vjezdu
6.000,00
6.000,00
2.800,00
1351 Odvod výtěţku z provozování loterií
15.000,00
15.043,94
1361 Správní poplatky
25.000,00
25.000,00
22.310,00
1511 Daň z nemovitostí
780.000,00
780.000,00
825.460,02
4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy
24.000,00
24.000,00
4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.
562.300,00
562.300,00
562.300,00
4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. roz.
603.500,00
603.481,60
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí
484.400,00
484.400,00
483.894,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů
263.500,00
263.577,00
4129 Ostatní neinv.přij.transf. od rozp. územních celků
12.000,00
12.000,00
4134 Převody z rozpočtových účtů
352.000,00
352.000,00
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů
537.900,00
537.915,53
4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního fondu
10.244.600,00
10.194.576,93
2310 Pitná voda
305.000,00
305.000,00
351.827,00
3392 Zájmová činnost v kultuře
38.000,00
38.000,00
35.728,00
3113 Základní školy
100.000,00
100.000,00
3341 Rozhlas a televize
1.800,00
1.800,00
3.350,00
3392 Zájmová činnost v kultuře
38.000,00
38.000,00
35.728,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost
18.000,00
18.000,00
14.050,00
3421 Vyuţití volného času dětí a mládeţe
2.100,00
3519 Ostatní ambulantní péče
43.000,00
88.000,00
88.746,00
3612 Bytové hospodářství
353.900,00
353.900,00
368.284,00
3613 Nebytové hospodářství
113.800,00
113.800,00
99.029,00
3632 Pohřebnictví
5.000,00
5.000,00
5.229,00
3639 Komunální sluţby a územní rozvoj j.n.
259.600,00
297.600,00
267.848,93
3725
Vyuţívání a zneškodňování komun.odpadů
32.000,00
39.579,70
3726 Vyuţívání a zneškodňování ostatních odpadů
10.000,00
11.206,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
32.000,00
23.600,00
6171 Činnost místní správy
3.500,00
31.500,00
85.805,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
3.000,00
3.000,00
4.608,90
Celkem příjmy za rok 2012
7.375.900,00 20.331.400,00 20.643.321,48
Výdaje za rok 2012
2212 Silnice
2219 Ostatní záleţitosti pozemních komunikací
2310 Pitná voda
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.
3111 Předškolní zařízení
3113 Základní školy
3299
Ostatní záleţitosti vzdělávání
3314 Činnosti knihovnické
3319 Ostatní záleţitosti kultury

20.000,00
160.000,00
523.000,00
105.000,00
50.000,00
1.168.200,00
5.000,00

13.000,00
207.400,00
633.600,00
146.000,00

11.619,70
205.934,00
624.028,10
145.420,00

1.630.900,00
30.400,00
11.600,00
1.000,00

1.630.797,60
30.392,00
10.641,00
1.000,00

Nabídku podala společnost Pozemní stavby Znojmo s cenou 3.158.070 Kč, VAŠSTAV, s.r.o.
z Brna s cenou 3.468.832 Kč a rovněţ z Brna firma KOMFORT, a.s. za cenu 3.799.791 Kč,
vše jsou ceny s DPH. Protoţe původní předpokládané náklady projektu byly niţší, řešili
zastupitelé financování naší spoluúčasti na dotaci. Po vstřícném kroku vybrané a zastupiteli
schválené stavební firmy Pozemní stavby Znojmo, spol. s r.o., jsme financování této stavby
rozloţili do příštího roku. Termín realizace se nemění, stavět by se mělo od 1.6. do 7.9.2013.
Celkové náklady projektu, včetně projektových dokumentací, energetického auditu,
technického dozoru a inţenýrských činností, činí 3.539.060 Kč, z toho je dotace ve výši
1.179.872 Kč.
Pozemky pro výstavbu RD v lokalitě „Na Kopcích“
Vodovod a splašková kanalizace jsou v této lokalitě dokončeny a probíhá jejich kolaudace.
Součástí splaškové kanalizace je čerpací stanice, která bude čerpat splašky z této lokality.
Prozatím není z pochopitelných důvodů vybavená čerpadly. Poloţené je vedení nízkého
napětí, včetně rozvodných skříní a kabel veřejného osvětlení.
Doručování poštovních zásilek
Zastupitelé projednali stávající čas doručování poštovních zásilek. S ohledem na úřad městyse
a Základní školu Mikulovice je odpolední čas nevyhovující. Proběhlo proto jednání s panem
Navrátilem, ředitelem Regionu Jiţní Moravy České pošty. Ten navrhl posunout doručování
na dopolední hodinu, a to od 10 do 12 hodin. Od 1. 6. 2013 tak probíhá roznáška poštovních
zásilek v těchto hodinách. Pokud budou z vaší strany připomínky, neváhejte nám je sdělit,
abychom mohli společně s Českou poštou po třech měsících změnu roznášky vyhodnotit.
Rozpočet na rok 2013
Zastupitelé v únoru letošního roku schválili rozpočet na r. 2013. Městys Mikulovice bude
hospodařit s příjmy 13.746.000 Kč a stejnými výdaji. Ve výdajích je zahrnuté financování
akcí, o kterých vás průběţně informuji. Přípravy dokumentací k realizaci kanalizace a ČOV,
oprava kulturního domu, výstavba inţenýrských sítí „Na kopcích“ a revitalizace přírodní
památky Mikulovické jezero.
Hasičské vozidlo
V loňském roce jsme obdrţeli dotaci na opravu nástavby hasičského vozu TATRA CAS 148
ve výši 250 tis. Kč. Jak jste si mohli všimnout, oprava je od ledna letošního roku hotová a
myslím, ţe se povedla. Je vyměněná karosérie, potrubí, osvětlení automobilu, maják, vznikly
nové prostory pro uloţení zásahového vybavení a pracovní osvětlení. Celkem oprava stála
361 tis. Kč.
Projekt ZŠ Mikulovice – Zkvalitnění vzdělávání
Regionální operační program Jihovýchod vyhlásil poslední výzvu na dočerpání zbylých
finančních prostředků, které jsou v tomto plánovacím období ještě k dispozici. Výzva se
týkala mimo jiné i zkvalitnění vzdělávání dětí na školách. Vzhledem k problémům po stránce
bezpečnosti a poţární ochrany v půdní vestavbě budovy školy, nevyhovujícím podmínkám
pro výuku tělesné výchovy a praktického vyučování, a v neposlední řadě i vybavení školy,
jsme se rozhodli vypracovat projekt, který by tyto poţadavky řešil. Byla podána ţádost, která
se hodnotí a případné schválení bude známo v průběhu července nebo srpna. Výsledkem by
bylo vybudování dalšího únikového schodiště do půdní vestavby, multimediální učebny,

zakoupení stolů a nářadí pro učebnu pracovního vyučování a na „malém hřišti“ by pak stálo
víceúčelové hřiště s atletickým oválem se dvěma dráhami.
Oslava 130. let SDH Mikulovice
V letošním roce oslaví Sbor dobrovolných hasičů Mikulovice výročí 130 let od vzniku.
Oslavy budou probíhat na fotbalovém hřišti.
Hasičský sbor byl zaloţen dne 21. 2. 1883 za přispění občanů z Mikulovic, páterem
Františkem Wágnerem a Františkem Valou, nájemcem skladu piva a nálevny. V současné
době má sbor 62 členů. Zásahová jednotka je vysílána často k likvidaci poţárů a ţivelných
pohrom. Na úseku hasičského sportu se soutěţí pravidelně zúčastňuje druţstvo muţů a ţen.
Hlavně ţeny jsou úspěšné, čímţ dobře reprezentují sbor i městys Mikulovice. V podzimním
kole 2012 se přeborníkem okresu stal dorostenec Pavel Černý a dorostenka Kristýna Cahová.
Oba postoupili do krajského kola soutěţe. Druţstvo muţů vyhrálo okrskovou soutěţ a
v obvodové soutěţi skončilo na třetím místě, čímţ si zajistilo postup do okresního kola
soutěţe poţárního sportu.
Mikulovické hry
První ročník Mikulovických her se uskutečnil na půdě Mikulovic z okresu Most a nyní je řada
na nás. Hry se u nás uskuteční poslední sobotu v červenci, tedy 27. 7. 2013. Disciplíny, jako
je kopaná, hasičské závody a stolní tenis, jsou jiţ dané pravidly her. Doplňkovými sporty
budou hra Tivoli, volejbal trojic muţů a ţen a střelba ze vzduchovky.
Guláš v Horních Dunajovicích
I pro letošní rok pořadatelé počítají s účastí městyse Mikulovice na dalším ročníku
ochutnávky guláše, který se uskuteční 25. 8. 2013 v rámci akce „Rozloučení s prázdninami“.
Opět jsme se jako městys Mikulovice přihlásili. Neváhejte a přijďte nabídnout k reprezentaci
našeho městyse váš guláš. K soutěţi je potřeba uvařit cca 5 litrů guláše.
Hry bez hranic
V sobotu 3. 8. 2013 od 10 hodin se v Křepicích koná další ročník Her bez hranic. Opět se
zúčastníme a opět je to výzva pro vás, občany. V soutěţi startují děti a dospělí v jednom
týmu. Dospělí v počtu tří muţů a dvou ţen, dvě děti do 10-ti let a tři děti do 15-ti let.
Přivítám, kdyby se zájemci o účast v soutěţi přihlásili nejpozději do 26. 7. 2013 na úřad
městyse Mikulovice.
Publikace slovem i obrazem o našem městysi
Vydavatelství knihy o Mikulovicích, agentura FRZ, nám zaslala návod, podle kterého
bychom se mohli řídit při sběru dat. Na poslední informaci ve zpravodaji nikdo nereagoval, a
proto pokračujeme v oslovování občanů, protoţe kniha je o ţivotě naší obce a městyse, který
proţíváme společně a zachycený ho máte převáţně vy, ve svých albech, sekretářích a
podobně.
MÁME ZÁJEM ZEJMÉNA O STARÉ FOTOGRAFIE OBCE A OKOLÍ, ALE I O
VAŠE VZPOMÍNKY
- ze školních let – společné ročníkové fotografie aţ do dnešní doby, z mateřské školy,
společné fotografie učitelských sborů, školní akce, výročí, staré fotografie školní budovy,
budovy mateřské školy, fotografie zednických prací na škole i školce, rekonstrukce školní
kuchyně.

- vy, dříve narození, nám můţete zapůjčit vysvědčení, legitimace a jiné zajímavé písemnosti
z doby po, ale i předválečné
- fotografie ze školních akcí – dětské dny, dětské karnevaly, vystoupení dětí při různých
příleţitostech, polonézy, plesy, výlety, lampionové průvody, Mikulášská nadílka, pochodová
cvičení, táboření, pionýrské akce…
- fotografie kulturních a sportovních akcí ze současnosti ale i z doby minulé – masopusty,
veselice, plesy, MDŢ, divadelní spolek, hudební kapely, hody, vítání občánků, poutě,
velikonoční hrkání, Svaz ţen, nácvik spartakiády, maţoretky
- fotografie např. zlaté svatby, nebo opravdu velké svatby
- nekonala se tu někdy venkovská zabíjačka? Existují fotografie?
- fotografie z brigád, „akcí Z“, současných rekonstrukcí našeho místa
- fotografie z činnosti spolků – Orel, Sokol, hasiči, myslivci, fotbalisté, i těch, které jiţ v obci
ukončily činnost,
- fotografie kostela a s kostelem související – svaté přijímání, biřmování, křtiny, fotografie
duchovní správy na místní faře, fotografie kříţů a památníků, opravy sakrálních staveb
- fotografie související s JZD a Státním statkem, ţně, doţínky, práce na poli i v ţivočišné
výrobě, fotografie pracovních kolektivů, případné události - slavnosti, oslavy, výročí
INFORMACE A VZPOMÍNKY
- na události, akce dávno zapomenuté
- připomeňte nám významné rodáky a další osobnosti, ve kterém čísle popisném býval holič,
kde byla mlékárna, kde mateřská škola, kde poštovní úřad, kde porodní bába, kde hostinec
- kdo měl v obci první automobil - máte fotografii? Pověsti o našem místě atd.
FOTOGRAFIE, KTERÉ NÁM S VAŠIM SOUHLASEM ZAPŮJČÍTE , POCTIVĚ
VRÁTÍME. FOTOGRAFIE NEPOŠKODÍME, POUZE NA ZADNÍ STRANĚ
OBYČEJNOU TUŢKOU POZNAČÍME MAJITELE A NA SPOLEČNÉM SOUPISE BUDE
UVEDEN POČET ZAPŮJČENÝCH KUSŮ.
VĚŘÍME, ŢE SE PODAŘÍ SHROMÁŢDIT VELKÉ MNOŢSTVÍ FOTOGRAFIÍ,
ABYCHOM MOHLI VYBRAT NEJLEPŠÍ, NEJVHODNĚJŠÍ A NEJZAJÍMAVĚJŠÍ PRO
VZNIK NOVÉ KNIHY.
Závěrečný účet
l. Schválené rozpočtové příjmy v roce 2012 činily 7.375.900,- Kč, upravené rozpočtové
příjmy činily: 20.331.400,- Kč, skutečnost roku 2012 byla 20.643.321,48 Kč - rozpočtové
příjmy byly splněny na 101,53 %.
2. Schválené rozpočtové výdaje v roce 2012 činily 7.077.400,- Kč, upravené rozpočtové
výdaje v roce 2012 činily: 20.032.900,- Kč, tyto výdaje byly čerpány ve výši 19.589.703,69
Kč.
Bankovní zůstatky v roce 2012 činily:
KB Znojmo- 16.925,98 Kč
ČSOB Znojmo774.152,18 Kč
ČS 70.187,13 Kč
KB Znojmo II.účet- 26.153.78 Kč
Úvěr – Sportovní areál v Mikulovicích - 444.810,00 Kč (splatný 25.12.2014)

