Přerovák
Zpravodaj Obce Nový Přerov
Zprávy z jednání
zastupitelstva obce
22. srpna 2013
 Zasedání bylo přítomno 5 členů zastupitelstva.
 Zastupitelstvo zhodnotilo průběh realizace akce
„Doplnění odvodnění“, schválilo provedení nutných
víceprací, vybudování čtyř mostků přes odvodňovací
žlaby a zakrytování vpustního objektu vedle budovy OÚ.
 Schválilo výběr dodavatele díla „Dětské hřiště za
školou“ , firmu Lubomír Straka – FLORA- SERVIS Brno
a Smlouvu o dílo na zhotovení zakázky za smluvní cenu
465.194,- Kč.
 Schválilo přijetí dotací z rozpočtu JMK na údržbu
čistoty cyklistických komunikací v JMK v roce 2013 ve
výši 31 tis. Kč a dotaci na Požární techniku a věcné
prostředky jednotek SDH ve výši 15. tis. Kč.
 Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o uzavření
smlouvy mezi obcí a RWE s.r.o. o zřízení práva
odpovídající věcnému břemenu – k sítím STL plynovodu
v k.ú. Nový Přerov, a to podle zákona č. 458/2000 Sb. o
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v
energetických odvětvích ( „energetický zákon“). Plynovod
v roce 1999 obec částečně prodala ( 1.400 tis. Kč)
a částečně darovala (1.450 tis. Kč) akciové společnosti
Jihomoravská plynárenská. Věcné břemeno ale nebylo
zřízeno. V současné době probíhá mapování a geodetické
zaměření parcel - cca 4.800 m celého plynovodu, včetně
přípojek. Poté bude zpracován znalecký posudek k ocenění
věcného břemena. Stanovená finanční částka bude poté
převedena obci.
 ZO projednalo Závěrečné účty společností VaK
Břeclav a.s. a STKO Mikulov spol. s.r.o. za rok 2012.
 ZO vzalo na vědomí Závěrečné účty DSO
Mikulovsko, DSO cyklistická stezka Brno –Vídeň, a DSO
Čistší střední Podyjí za rok 2012.
 V souvislosti s vyúčtováním ztráty z provozování
kanalizační soustavy Novosedly – Nový Přerov schválilo
zastupitelstvo uzavření smlouvy o poskytování právních
služeb.
 ZO schválilo vrácení kupní ceny ve výši 11.064,korun kupujícím z důvodu neplatnosti Kupní smlouvy ze
dne 3.8.2005 stanovené rozsudkem Okresního soudu.
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 Obec získala od Krajského pozemkového úřadu pro
JMK bezúplatně pozemky určené k zastavění stavbou pro
bydlení – parc.č. 1748/2, 1478/3 a 1760/9. Po provedení
zápisu do katastru nemovitostí bude možné pozemky
nabízet k prodeji.
 Obec uzavřela smlouvu o udělení souhlasu s realizací
stavby „Polní cesta u trati“ se Státním pozemkovým
úřadem . Ten podá po zkompletování dokumentace žádost
o vydání stavebního povolení a následně žádost o dotaci
na realizování stavby ze státních nebo evropských zdrojů.
 Na základě stížností občanů na nadměrný hluk
vznikající při projíždění vozidel a zemědělských strojů
s vlekem přes zpomalovací pásy, nechala obec provést
změnu jejich umístění.
M. Elaginová

Realizace projektu
„ Nový Přerov - doplnění odvodnění “
Stavba byla zahájena v termínu a dokončena podle
Smlouvy o dílo do 30.8.2013 za cenu 1.552.345,- Kč.
Dodavatelem byla firma VHS Břeclav. Předmětem díla
bylo prohloubení odvodňovací strouhy ve směru
k Baštýnskému potoku, uložení kanalizačního potrubí
ø 40 cm v délce 193,5 m, uložení drenážního potrubí
ø 30 cm v délce 45,0 m, stavba betonového žlabu kolem
budovy úřadu v délce 31,6m, stavba odvodňovacího
žlabu podél místní komunikace na zadní ulici v délce
60m a přeložka plynu za obecním úřadem. V průběhu
realizace došlo k několika změnám skutečného provedení
z předem neovlivnitelných příčin. Stávající hlavní
řady plynu, kanalizace ani vody nebyly uloženy
v normovaných výškách a proto došlo ke kolizi s novým
vedením dešťové kanalizace. Bylo nutné realizovat
několik úprav projektu:
- posun 2 ks betonových šachet
- doplnění dalších dvou ks plastových šachet
- přeložku kanalizace a vodovodu
- posun výtokového objektu o 18 m
- prohloubení odvodňovací strouhy o dalších 50 m
Tyto změny skutečného provedení byly započteny jako
vícepráce a zároveň méněpráce. Celkový doplatek nad
rámec smluvní ceny je cca 21 tisíc korun.
Navíc, mimo projekt, bylo potřeba provést zadláždění
odvodňovacího žlabu na zadní ulici a nájezdy k domům.
Tři na zadní ulici a jeden za obecním úřadem.
_

_____M. Popelářová

Společenská kronika
Ve třetím čtvrtletí roku 2013 oslavili svá významná
životní jubilea tito naši spoluobčané:
Mejtská Anna
Saková Drahomíra
Hejtmánková Jana
Navrátil Milan
Šopák František
Černík Alois
Šebestová Dana
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Dětské hřiště „ Za školou “
Ve středu 18. září v 16.00 hodin proběhlo slavnostní
otevření a zahájení provozu dětského hřiště za školou.
Počasí nám bohužel nepřálo - jemně mrholilo. Nechtěli
jsme však akci déle odkládat a zklamat tak dychtivé
očekávání dětí. S deštníky nad hlavami se sešlo 25 dětí
s rodiči i babičkami a dědečky. Starostka obce přítomné
srdečně přivítala a místostarostka poté představila projekt
od prvotního nápadu až ke konečné realizaci. Po krátkém
úvodu již přišlo na řadu slavnostní přestřižení pásky.
Připravena byla stuha dlouhá téměř přes celé hřiště,
s nápisy „ Dětské hřiště za školou “.

Všem oslavencům ze srdce gratulujeme.

Odstěhovali se:
Alexandr Kučera
Petr Popelář

z čp. 44 do Mikulova
z čp. 24 do Hrušovan n/Jevišovkou

Kdo dostává peníze na ruku, ve stáří ostrouhá
Na starobní důchod mají Češi nárok stále později. Proto je
potřeba si pohlídat každý započítávaný rok. Kdo dostává
za práci peníze na dlaň, bokem, a neplatí si sociální
pojištění, na stará kolena zapláče a nedostane vůbec nic,
nebo jen pár korun, které nebudou stačit ani na jídlo.
Dnes se může zdát příjemné dostávat výplatu, kterou
nemusíte zdanit, ani z ní odvádět sociální a zdravotní
pojištění, je to však velice krátkozraké.
Nárok na starobní důchod nám vzniká čím dál později,
nejen s ohledem na věk, ale i prodlužující se dobu, po
kterou jsme si platili pojištění. Během pouhých osmi let
– od roku 2010 do roku 2018 – se tak postupně prodlouží
čas, po který musíte platit sociální pojištění, abyste starobní
důchod dostali, o bezmála deset let, a to na dlouhých 35 let.
Kdo chce mít nárok na důchod nesmí pracovat „na černo“
a misí si hlídat každý rok, který se započítává do doby
důchodového pojištění.
______________________________________________

Bezplatná právní poradna
Začala fungovat na Městském úřadě Mikulov,
Náměstí 1. Poskytuje ji občanské sdružení IQ
Roma servis. Je otevřená všem občanům, kteří
potřebují poradit. Právník může klientům pomoci
v oblasti právního a sociálního poradenství – rodinné
právo, pracovní právo ( pracovní smlouvy, výpovědi…),
občanské právo ( bydlení, zadluženost…).
Poradenská činnost se netýká trestního práva.
První termín bezplatné právní poradny je dne 20.11.2013
od 9.30 – 15.00 hodin. Další termín, (zřejmě až leden 2014)
bude upřesněn.
V případě zájmu se mohou občané obrátit na pracovnice
sociálního odboru Městského úřadu Mikulov :
Michlovská Romana, tel. 519 444 537
Tručková Dana, tel. 519 444 536,
dveře č.130,
kde jim budou upřesněny další informace.
________________________________________________________

Každé z dětí dostalo do rukou nůžky, za asistence rodičů
společně pásku přestřihli a svůj díl stuhy si vzali domů na
památku. A pak už hurá na hřiště. Děti se rozběhly
k houpačkám, prolézačkám, kolotoči i pingpongovému
stolu. Ty nejrychlejší sice doběhly jako první, ale
odměnou jim byly mokré kalhoty od namoklých sedátek
a skluzavky. To však nikterak nezchladilo dětskou touhu
rychle vyzkoušet všechny atrakce.

Zázemí pro dětské hry v naší obci citelně chybělo.
Budovalo se od roku 2009 na pokračování, nejprve
zpevněná plocha pro míčové hry, poté se pořídil
basketbalový koš a pružinová houpačka. Po mnoha letech
a mnoha podaných žádostech jsme konečně uspěli
a dostali dotaci z MMR na dětské hřiště Jeho výstavba
stála 470 tisíc korun, z toho 330 tisíc bude z dotace a 140
tisíc uhradíme z obecního rozpočtu. Oplocení stálo 190
tisíc, herní prvky přišly na 280 tis. korun. Součástí
projektu je také společná aktivita rodičů s dětmi,
při které budou podél oplocení hřiště ze západní strany
vysázeny čtyři stromy- javory a 40 keřů. Na tuto akci
rodiče s dětmi zanedlouho pozveme. K dokonalosti chybí
ještě chodník, který má spojovat vstupní branky na obou
stranách hřiště a bude dobudován podle finančních
možností obce. Radost nám mírně zkazila také technická
nedokonalost u tobogánu, kterou již řeší dodavatel.
Přesto je důvod ke spokojenosti, máme krásné dětské
hřiště, útulné a pohodové místo pro setkávání rodin
s dětmi.
M. Popelářová

OHLÉDNUTÍ ZA AKCÍ ODVODNĚNÍ OBCE
V roce 2010 se poprvé objevil problém s odtokovými
podmínkami dešťové vody z centrální části obce. Ani
nejstarší občané nepamatují, že by v minulosti voda
v takové míře zůstávala stát v okolí kostela a obecního
úřadu. Staré drenážní systémy, vybudované v roce 1933,
utrpěly mnoho zásahů při provádění staveb vodovodu,
plynovodu, komunikací a naposledy v roce 2006 při
budování kanalizace. Jejich funkčnost tím byla zřejmě
definitivně zničena a voda ztratila možnost kudy odtékat
z obydlených částí vesnice. Bylo zřejmé, že je nutné situaci
řešit nejdříve projektově, ale také zajistit potřebné finance.
Bohužel na dešťovou kanalizaci žádný dotační program
neexistuje, je nutné vše financovat z vlastních zdrojů.
Obec tedy začala střádat peníze. Každým rokem kolem
300 - 400 tisíc. Ke konci r. 2010 bylo na účtu 709 tis. Kč.
Na rozhraní let 2011 – 2012 byla zpracována projektová
dokumentace za 54 tisíc korun. V roce 2012 bylo do země
uloženo drenážní vsakovací potrubí ve směru od fotbalového hřiště ( před čp. 139 p. Hrubý) k propustku
na křižovatce u čp. 49 ( Kvapil). Současně bylo pod
chodníky uloženo kanalizační potrubí na dešťovou vodu
pro napojení okapových svodů z domů od čp. 134
( Madarász ) po čp. 49 ( Kvapil) Zároveň byl vybudován
zadlážděný příkop a protlak pod místní komunikací ke
sběrné šachtě za obecním úřadem. Vše za 305 tisíc korun.
Ke konci roku 2011 měla obec uspořen jeden milión
a k 31.12.2012 již 1.600 tisíc. Projektové náklady stavby
však byly stanoveny na více než 3 miliony korun !!!
V rozpočtu na r. 2013 se podařilo vyčlenit na
„odvodnění“ téměř 2 mil. korun. Zastupitelstvo tedy
rozhodlo, že obec zadá výzvu na veřejnou zakázku a
pokud vysoutěžená cena bude přijatelná, zahájíme stavbu.
Osloveno bylo 6 firem. Poptávka byla rovněž zveřejněna
na webových stránkách obce. Nabídku podali 3 uchazeči.
Jedna nabídka byla vyřazena již při otevírání obálek neboť
byla neúplná. Jediným kriteriem výběru byla nabídková
cena. Jako nejvýhodnější byla komisí pro hodnocení
nabídek označena firma VHS Břeclav, spol.s.r.o., s
nabídkovou cenou 1.552.345,- Kč vč. DPH. Mohli jsme
tedy zahájit realizaci stavby „Nový Přerov – doplnění
odvodnění“. Stavba byla zahájena 17.6.2013 a dokončena
30.8.2013. Kolaudace proběhne 15.10.2013.

A kolik to celé stálo?
54.000
305.235
30.000
21.780
17.000
4.827
36.300
1.552.345
21.263
121.500

– projektová dokumentace
– drenážní odvodňovací systémy (2012)
– za vydání stavebního povolení
– za výběrové řízení
– koordinátor bezpečnosti práce
– za autorský dozor
– za technický dozor
– stavební práce dle smlouvy
– vícepráce
– zadláždění kanálu + 4 mostky

Celkem 2.164.250,- Kč
Věříme, že prostředky byly vynaloženy efektivně, že
realizovaná opatření povedou ke zlepšení odtokových
poměrů v území a splní naše očekávání.
M. Popelářová

PLACENÉ REKLAMNÍ SDĚLENÍ:

Na sběrná místa to máme čím dál blíž
Opakované průzkumy znovu a znovu potvrzují, jak důležitá
je pro úspěšné fungování systému zpětného odběru
vysloužilých spotřebičů kvalitní a dostatečně hustá síť
sběrných míst. ELEKTROWIN ji ve spolupráci se svými
partnery, především městy a obcemi, buduje už od roku
2005. V současnosti tuto síť tvoří více než 11 000 míst
zpětného odběru. Její páteř představuje 1500 sběrných míst
v 1100 městech a obcích. Je do ní zapojeno také 3800 obcí
v rámci
mobilních
svozů. S ELEKTROWINem
spolupracuje více než 650 sborů dobrovolných hasičů v
rámci projektu Recyklujte s hasiči, 3000 škol v rámci
projektu Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět a 2300
provozoven posledních prodejců. Síť doplňuje několik
stovek neveřejných míst.
Proč vyřazujeme spotřebiče?
Nejčastějším důvodem, proč se tuzemské domácnosti
rozhodnou vyřadit starý spotřebič, je jeho porucha. Podle
zmiňovaných průzkumů se z tohoto důvodu ocitne ve
zpětném odběru 100 % sušiček a 76 % kuchyňských robotů
nebo mixérů. Dalšími důvody bývají zastaralý design a
nedostatečná funkčnost. To však platí spíše o
telekomunikačních zařízeních a počítačové technice.
Důvodem pro to, rozloučit se se starým spotřebičem, je čím
dál častěji i vysoká spotřeba elektrické energie. Ta
spotřebitele motivuje k vyřazení 19 % lednic a 15 %
vysavačů.
Sběr usnadňují speciální prostředky
ELEKTROWIN na základě dlouholetých zkušeností
s budováním systému zpětného odběru elektrozařízení
postupně vyvinul několik typů speciálních sběrných
prostředků, jejichž úkolem je usnadnit odevzdání starých
spotřebičů, ochránit je před neodbornou a nelegální
manipulací a učinit jejich cestu ke zpracovatelům co nejvíc
přímočarou. Od roku 2010 tak bylo na sběrné dvory a další
místa umístěno 600 WINTEJNERů, velkokapacitních
uzamykatelných kontejnerů. Jen za loňský rok se s jejich
pomocí vysbíralo 4890 tun chlazení a 3046 tun malých a
velkých spotřebičů, které se ve WINTEJNERech pro
usnadnění manipulace umisťují do prostor oddělených
přepážkou.
Obce bez sběrného dvora zase rády a často využívají
Putující kontejner. Ten pomáhá zbavit se snadno a
ekologicky vysloužilého elektrozařízení už čtyři roky. Díky
němu se tak podařilo zrecyklovat na 900 tun již
nepotřebných elektrozařízení, z nichž by mnohá nejspíš
skončila v popelnici a zatížila tak obecní rozpočty na
likvidaci komunálního odpadu. Nejvíce napilno mívá
Putující kontejner v době tradičního jarního a podzimního
úklidu. Obec, která využívá Putující kontejner, navíc nejen
ušetří za komunální odpad, ale ještě získá finanční odměnu.
V jaké výši, to závisí na počtu obyvatel a na výtěžnosti
elektroodpadu v přepočtu vybraného množství na jednoho
obyvatele. Vedle kontejnerů na sklo, papír nebo plasty
se čím dál častěji objevují malé červené kontejnery
na drobné spotřebiče. Města a obce je pro větší pohodlí
svých obyvatel pořizují rovněž ve spolupráci
s ELEKTROWINem.
Právě malé spotřebiče až dosud nejčastěji končily ve
„směsce“. Vážit kvůli nim cestu do nejbližšího sběrného
dvora se nechtělo každému, trpělivost čekat na mobilní
svoz také neměli všichni, kdo jinak recyklují více méně

poctivě. Pouze 25 % z těchto malých spotřebičů se tak
donedávna dostalo na místa k tomu určená.
I díky malým červeným kontejnerům, kterých už
ELEKTROWIN instaloval na 300, se neustále zkracuje
vzdálenost, na jakou musejí ekologicky uvažující
obyvatelé ČR dopravit spotřebič po skončení jeho
životnosti. Vůbec nejlépe jsou na tom v Pardubickém
kraji, kde to mají z domova na nejbližší místo zpětného
odběru jen 2880 metrů. To je o celých 1100 metrů blíž než
celorepublikový průměr.
Loňskou novinkou pak je MINIWIN. Pilotní projekt pod
tímto názvem spustil ELEKTROWIN na jaře roku 2012.
Na vybraná místa zpětného odběru umístil speciální
kontejnery zcela nového typu. Usnadňují zpětný odběr
malých spotřebičů a tím také zlepšují jeho výsledky.
ELEKTROWIN zahájil testování kontejnerů umístěním
22 kusů. Tyto MINIWINy navrhli tři různí výrobci, kteří
nabídli odlišná technická řešení. Kontejnery byly
umístěny na sběrných dvorech i u prodejců elektra.
MINIWINy pomohou snáze soustředit a také chránit malé
spotřebiče na těch sběrných místech, jejichž velikost
neumožňuje umístit velkoobjemový WINTEJNER.
Umístění MINIWINu na sběrném dvoře ulehčí práci
zejména obsluze, pro niž odpadne nutná manipulace s
drobnými spotřebiči.
_____________________________________________

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
proběhnou ve dnech 25. a 26. října 2013. V pátek 25.10.
bude volební místnost otevřena od 14:00 do 22:00 hodin.
V sobotu 26. října od 8:00 do 14:00 hodin.Volební
místnost se nachází v 1. patře budovy OÚ Nový Přerov.
Volič může požádat o vydání voličského průkazu, a to
písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem
nejpozději 7 dnů přede dnem konání voleb. Hlasovací
lístky budou dodány voličům nejpozději 1 den přede dnem
voleb. Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
Po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost
a státní občanství České republiky platným občanským
průkazem, nebo cestovním pasem.
Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů,
požádat obecní úřad o to, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost. Okrsková volební komise vyšle k voliči dva své
členy s přenosnou volební schránkou.
Po obdržení úřední obálky ve volební místnosti se volič
odebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích
lístků. Zde vloží do úřední obálky 1 hlasovací lístek, na
kterém může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše
4 kandidátů vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost.
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích
lístků vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před
okrskovou volební komisí do volení schránky.
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