Přerovák
Zpravodaj Obce Nový Přerov
Zprávy z jednání
zastupitelstva obce
17. září 2009
 Zasedání bylo přítomno pět členů zastupitelstva.
 ZO schválilo koupi ½ - zemědělské stavby ( stodoly)
naproti domu čp. 126, za celkovou cenu 15.658,- Kč,
z majetku ČR - ve správě PF Břeclav. Jednu polovinu
budovy získala obec v r. 2008 darem.
 ZO schválilo přijetí investiční účelové dotace od
JMK, ve výši 50 tisíc korun na akci „Rozšíření technické
infrastruktury pro novou bytovou výstavbu v Novém
Přerově“, a dalších 50 tisíc korun na akci „Celková
obnova veřejných prostranství po realizaci všech
inženýrských sítí v Novém Přerově“.
 Zastupitelstvo pověřilo starostku obce podáním žádosti
o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR, opatření
III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic na akci „Celková
obnova veřejných prostranství po realizaci všech
inženýrských sítí v Novém Přerově“ - a to I. etapy
v rozsahu realizace stavebních objektů č. 01, 02A, 03,
08B, 09 ve výši 3.655.744,73 Kč investičních nákladů.
 ZO Nový Přerov vydalo Obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2009 kterou se vydává požární řád obce Nový Přerov.
 Starostka informovala ZO o změně na postu velitele
našich dobrovolných hasičů. Dosavadní velitel p.Václav
Kerel se z obce odstěhoval. Velitelem JSDH jmenovala
starostka pana Milana Navrátila st.
Z žádostí :
ZO schválilo záměr prodeje pozemku k výstavbě RD formou budoucí kupní smlouvy pozemek parcelní č. 1786.

9. prosince 2009
 Zasedání byli přítomni všichni členové zastupitelstva.
 ZO schválilo vstup Obce Nový Přerov do
Dobrovolného svazku obcí pod názvem „Čistší střední
Podyjí“.
 ZO schválilo Rozpočtové provizorium na rok 2010.
ZO vzalo na vědomí rozpočtový výhled 2011-2012.

Ročník: 37

Číslo: 4/2009
4/2009

 ZO schválilo výběr projektanta Ing. arch. Mariany
Horákové, na zhotovení díla Územní plán Nový Přerov.
 ZO schválilo OZV č.2/2009 o místních poplatcích,
s výší poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních
odpadů 480,-Kč na poplatníka a rok, s účinností od
1.1.2010.
 ZO schválilo přijetí věcného daru -2 ks info. tabulí, od
DSO Cyklistická stezka Brno-Vídeň v hodnotě 6.600,-Kč,
a přijetí finančního daru od firmy E.ON Česká republika,
s.r.o. ve výši 25.000,-Kč, na zajištění energetického auditu
budovy MŠ.
 Zastupitelstvo schválilo vyúčtování nákladů na provoz
ZŠ Novosedly za rok 2008 a úhradu doplatku ve výši
40.876,24 Kč. Na zálohách bylo uhrazeno 80 tis. Kč.
Z žádostí
ZO schválilo:
- prodeje pozemků parc.č st. 142/4 o vým. 121 m2 ,
parc.č. st. 142/5 o vým. 47 m2, a parc.č.st. 142/6 o vým.
656 m2, za odhadní cenu.
- prodej pozemku k výstavbě RD - formou budoucí kupní
smlouvy ( SOBKS) parcelní č. 1786.
- záměr o prodeji části pozemku parc.č. 1207/57, formou
SOBKS, oddělené GP na náklady kupujícího o velikosti
cca 300 m2.
- záměr prodeje pozemku parc.č. 2243 o vým. 600 m2,
k výstavbě
zemního
sklepa
pro
uskladnění
produktůrostlinné výroby, formou SOBKS, za odhadní
cenu.
- prodej části pozemku parc.č. 1782/1, přímým prodejem
za odhadní cenu, plus ½ nákladů geometrické zaměření.
- schvaluje prodej pozemku parc.č. 1207/10 o výměře
763 m2, přímým prodejem, za odhadní cenu.
- záměr směny pozemků, a to části parc.č. 28/1
z vlastnictví žadatele, za pozemek parc.č. 1792/2 a část
1792/1 z vlastnictví Obce Nový Přerov.
- poskytnutí příspěvku na dokončení výstavby RD,
z rozpočtu obce na rok 2010 ve výši 34.440,-Kč.
- schválilo obnovení nájemní smlouvy na pronájem bytu
č. 003 v obecním dvojdomku na dobu určitou, od 1.1.2010
do 31.12.2010. Měsíční úhrada za užívání bytu 2.251,-Kč.
 Starostka informovala o záměru obcí opravit povrch
cyklostezky Krakov-Morava-Vídeň. (od hřbitova směr
Dobré Pole až do Mikulova ) Úsek v našem katastru měří
cca 9 tis. m2 a předpokládaná investice cca 8 mil.Kč.

REALIZOVANÉ AKCE 2009
Úprava pietního místa - na místním hřbitově obnášela
výstavbu chodníčků ze zámkové dlažby, pořízení
památníku chorvatského osídlení, přemístění chorvatských
náhrobků a výsadbu zeleně. Celkové náklady činily 165
tis. Kč, z toho dotace Ministerstva kultury 155 tis. Kč.
Dne 8.11.2009 se konala na hřbitově pobožnost za zemřelé
a žehnání pamětní desky věnované památce chorvatského
osídlení, za účasti místních občanů a potomků Chorvatů
z Čech i Rakouska.

Rozšíření technické infrastruktury pro novou bytovou
výstavbu - pod tímto názvem se skrývá vybudování
sběrné domovní čerpací jímky pro výstavbu tří nových
rodinných domů na zadní ulici ( naproti čp. 75 - 77). Akce
byla realizována v měsících říjnu a listopadu ve velice
nepříznivých terénních a povětrnostních podmínkách.
Celkové náklady dosáhly 132 tis, z toho 15 tis. projektová
dokumentace, 90 tis. šachta včetně výstroje, 14 tis. stavební
práce a 13 tis. elektro a vodo instalační práce. Na tuto akci
přispěl Jihomoravský kraj 50 tisíci korunami.
Celková obnova veřejných prostranství po realizaci
všech inženýrských sítí - jedná se o pořízení stavebnětechnické a projektové dokumentace k realizaci úpravy
veřejných prostranství, která v sobě zahrnuje rekonstrukci
a výstavbu nových chodníků, parkovacích ploch, výsadbu
zeleně, realizaci odpočinkových ploch, nákup mechanizace
k údržbě zeleně, pořízení mobiliáře a pod. Celkové náklady
dosáhly 60 tis. Kč a dotace JMK bude stanovena 70 %
z těchto nákladů, tedy 42 tis. Kč.
Obec již podala žádost na SZIF o dotaci na realizaci všech
těchto opatření v celkové výši investice 3.655.744,73
korun. Zda tato dotace bude obci přiznána se dozvíme
koncem měsíce února 2010.
Rozšíření pracoviště CzechPoint - které bylo zřízeno na
obecním úřadě v roce 2008 a nyní bylo doplněno
výpočetní technikou ke zkvalitnění služeb pro klienty. Z
celkových nákladů 57.540,- Kč činila dotace Ministerstva
vnitra 48.909,-Kč. Toto pracoviště poskytuje občanům
v místě jejich bydliště výstupy z různých databází státní
správy, např. výpis z katastru nemovitostí, rejstříku trestů,
bodového hodnocení řidičů, pro které již nemusejí nikam
cestovat, ale také třeba převod dokumentů z tištěné do
elektronické podoby a naopak.
M. Popelářová

Smutný výsledek - 182 místo !
Ano, na tomto pořadí se umístila naše vesnice v soutěži
obcí Jihomoravského kraje v třídění odpadů za rok 2009.
Údaje o množství vytříděného odpadu jsou přebírány od
společnosti EKOKOM. Obec Novosedly ve své kategorii
získala třetí místo, které bylo také finančně ohodnoceno
Jihomoravským krajem.
Podrobné informace o soutěži a umístění obcí naleznete na
adrese: www.tridime-jihomoravsky.cz/soutez-obci-2009
/tjsoc242celkvysl.php
Z celkového počtu 274 obcí do 500 obyvatel není 182
místo pro Nový Přerov opravdu nikterak příznivým
výsledkem.Přestože osvěta je šířena v médiích, školách
i téměř v každém čísle místního zpravodaje, zdá se, že
dosud nepadla na úrodnou půdu. Doplácíme na to bohužel
všichni, i ti, kteří opravdu poctivě třídí, neboť odpad z
domácností, který není vytříděn, skončí v popelnicích, a za
jeho likvidaci draze platíme ty největší částky, ze všech
druhů odpadů. Naopak za separovaný odpad dostane obec
ještě nějakou tu korunku nazpátek - od EKOKOMU.
V důsledku tohoto nepříznivého vývoje musela obec opět
přistoupit ke zvýšení poplatku na rok 2010 za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů, zkráceně
„za odpady“, na 480,-Kč za poplatníka a rok.
Jak tento nepříznivý trend zvrátit?
- opravdu svědomitě třídit odpady
- nedávat k odvozu poloprázdnou popelnici
V podstatě stačí řídit se Obecně závaznou vyhláškou
č. 2/2001 o nakládání s komunálním a se stavebním
odpadem. Ano, tak málo stačí k tomu, aby odpad, který
lze zpětně využít nekončil na skládkách a my za jeho
likvidaci zbytečně neplatili. Projevíme tak šetrnost k
životnímu prostředí i ke svojí peněžence.
Dalším nešvarem je zneužívání místního systému
třídění. Kontejnery za Jednotou jsou určeny pro tříděný
odpad z domácností občanů - nikoliv pro odpad vzniklý
z podnikatelské činnosti nebo při stavbě domu. Takový
odpad je povinen jeho původce likvidovat na své náklady,
nikoliv v systému, který platí všichni spoluobčané.
Zastupitelstvo řešilo problematiku odpadového
hospodářství na zasedání dne 9.12.2009 a konstatovalo, že
pro snižování nákladů na likvidaci odpadů je třeba
prosazovat striktní dodržování
závazných vyhlášek
- zejména povinnost občanů ukládat domovní odpad
výhradně do sběrných nádob - nikoliv do různých pytlů,
což je výrazně dražší. V roce 2010 bude stát manipulace
s popelnicí 17,07 Kč a manipulace s pytlem odpadu 24,56
Kč. Vzhledem k tomu rozhodlo zastupitelstvo, že od
1.1.2010 pytle s odpadem přistavené k popelnicím
nebudou vyváženy. Množství vyprodukovaného odpadu
z domácnosti je nutno přizpůsobit množství popelových
nádob.
Celkové náklady na likvidaci všech odpadů z obce v roce
2009 dosáhly výše 220 tisíc. Například jenom odvoz plus
likvidace objemného odpadu ( koberce, křesla, skříně,
matrace a pod.) jedním tahačem s návěsem přijde na
24 tis. Kč. Od poplatníků mělo být vybráno 151 tis. Kč.
Odměna EKOKOMU za vytříděný odpad 24 tis. Kč.
Z obecního rozpočtu bude nutné doplatit 45 tisíc korun.
Třídění odpadů je kolektivní záležitostí, tak v roce
2010 dokažme, že umíme být dobrým kolektivem !!!

Společenská kronika
Ve třetím a čtvrtém čtvrtletí letošního roku oslavili své
významné životní jubileum naší spoluobčané:
Krupka Jaroslav
Zimmermannová Anna
Filipová Kateřina
Dobíšek Zdeněk
Malečková Ludmila
Vlachovská Veronika
Tretina František
Súpková Ludmila

60 let
70 let
75 let
70 let
50 let
85 let
60 let
50 let

Oslavencům ze srdce blahopřejeme.
_______________________________________________
Gratulujeme k narození dítěte :
- Martina Tkadlece
- Alexandry Kerelové
- Matěje Zimmermanna
Rodičům i děťátkům přejeme hodně štěstí do života.
_____________________________________________

Vítáme nové spoluobčany:
Rodina Frankova - čp. 22, rodina Kopeckých čp. 142.

Zemřela naše dlouholetá spoluobčanka paní
Katarína Struharňanská ve věku 97 let.
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.
_______________________________________________

Úřad městyse Drnholec oznamuje, že od 1.11.2009
bude provozovat stomatologickou ambulanci místo
MUDr. Rozálie Nečasové MUDr. Eva Binderová.
_______________________________________________

Radostné a klidné prožití
svátků vánočních, naplněných
pohodou rodinného kruhu,
mnoho spokojenosti a pevné
zdraví v Novém roce přejí všem občanům
členové zastupitelstva
____________________________________
Děkujeme všem spoluobčanům, kteří v uplynulém
roce, pečovali o veřejnou zeleň, udržovali před
svými domy trávníky, čistili chodníky, osázeli
své předzahrádky a truhlíky pestrými květinami,
věnovali svůj volný čas ve prospěch druhých, či
jiným způsobem přispěli k rozvoji a upravenému
vzhledu naší vesnice.
Milada Popelářová, starostka obce

G- centrum Mikulov - pro seniory
G-centrum Mikulov, příspěvková organizace byla zřízena
městem Mikulov, k zajištění činností v oblasti poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb.
Provoz v zařízení bude zahájen v lednu 2010.
Zařízení je umístěno v klidné lokalitě města Mikulova
v nově zrekonstruovaných prostorách bývalého PS útvaru,
s bezbariérovým přístupem. Nedaleko se nachází nákupní
středisko. Dostupnost je zajištěna městskou autobusovou
linkou. Strava bude zajišťována dodavatelským způsobem
a poskytována klientům G-centra celodenně. Stravování
bude zajištěno i pro občany, kteří budou pobývat v denním
stacionáři. Zdravotní péče bude poskytována vlastním
odborným personálem - zdravotními sestrami v nepřetržitém, dvousměnném provozu v domově pro seniory.

G-centrum nabízí:
Domov pro seniory o kapacitě 24 lůžek
- 6 jednolůžkových pokojů
- 9 dvojlůžkových pokojů
jeho posláním je umožnit občanům prožít v příjemném
prostředí důstojné, klidné a pokud možno aktivní stáří s
důrazem na individuální potřeby a zachování přirozených
sociálních vazeb. Domov je určen pro občany se sníženou
soběstačností zejména z důvodu věku, jejichž situace
vyžaduje pravidelnou pomoc další osoby, tedy především
pro ty, kteří pobírají z těchto důvodů příspěvek na péči.
Denní stacionář s kapacitou 5 lůžek
nabízí ambulantní služby osobám se sníženou soběstačností. Vedle pomoci při zvládání péče o vlastní osobu
a osobní hygienu poskytuje za úplatu stravu, a to oběd, dle
zájmu a potřeby rovněž snídani a večeři.
Vybavenost: - společenská místnost pro seniory se stoly
a židlemi, místnost k odpočinku s 5 polohovacími lůžky,
šatny se skříňkami k odložení svršků, hygienické
zařízení/toaleta, vana, sprchový kout, umyvadlo.
Byty s pečovatelskou službou
v počtu 13 bytů, které jsou určeny pro občany, kteří musí
využívat pečovatelskou službu, neboť mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, onemocnění či zdravot. postižení.
Vybavenost:
- 4 byty dvoupokojové s hygienickým zařízením/toaleta,
sprcha, umyvadlo
- 9 bytů jednopokojových s hygienickým zařízením
/toaleta, sprcha, umyvadlo
Vybavenost: kuchyňská linka, dvouplotýnkový vařič,
přívod pro pračku, bojler na ohřev vody. Každý nájemník
si byt vybavuje vlastním nábytkem. Nájemní smlouvu
uzavírá s organizací G-centrum Mikulov, p.o. Nájemní
smlouva je nepřevoditelná.
Máte-li zájem o umístění v G-centru, informujte se na tel.
č. 519 444 607, ( popř. 721 586 579). Formulář žádosti
naleznete rovněž na webových stránkách www.mikulov.cz
v sekci Odbor sociálních věcí.
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