Přerovák
Zpravodaj Obce Nový Přerov
Zprávy z jednání
zastupitelstva obce
1. března 2012
 Zasedání bylo přítomno 6 členů zastupitelstva.
 Zastupitelstvo schválilo záměr revitalizace slaniska
Nový Přerov – etapy I ( okolí požární nádrže), a vydalo
souhlas pro ČSOP Kněžice k podání žádosti o dotaci z
programu MŽP - Podpora obnovy přirozených funkcí
krajiny.
 ZO schválilo poskytnutí příspěvku na provoz ZŠ
Drnholec v roce 2012 ve výši 130.367,- Kč a také úhradu
doplatku provozních nákladů MŠ Nový Přerov za loňský
rok ve výši 59.658,61 Kč. Na provoz MŠ Nový Přerov
v roce 2012 byl schválen příspěvek 354.313,- Kč.
 Zastupitelstvo schválilo vložení nepeněžitého vkladu
do společnosti VaK Břeclav a.s. za úpis akcií. Jedná se o
část kanalizační soustavy, společné pro obce Nový Přerov
a Novosedly, a to „ Kanalizace a ČOV Novosedly – I.
stavba“, „Splašková kanalizace Novosedly – II stavba“
a „ Splašková kanalizace Nový Přerov – III. stavba“.

ZO schválilo vyrovnaný Rozpočet obce Nový Přerov
na rok 2012 v objemu příjmů 3.149.300,-Kč, objemu
výdajů 4.164.700 ,- Kč a Financování +1.015.400,- Kč.
 Zastupitelstvo schválilo pronájem pozemků parc.č.
2054/1, 2054/3, 2053 v k.ú. Nový Přerov za účelem péče
o přírodní památku Lange Wart panu Petru Kosmákovi,
na dobu určitou 5 let. Plán péče na příštích 10 let je
vystaven v kanceláři OÚ a každý může vznést své
připomínky do 23.6. u odboru ŽP Krajského úřadu JMK.

24. května 2012
 Zasedání bylo přítomno 7 členů zastupitelstva.
 ZO schválilo úhradu doplatku z vyúčtování provozních
nákladů ZŠ Novosedly za rok 2011 ve výši 6.185,90 Kč.
Za 10 dětí docházejících z Nového Přerova uhradila za rok
2011 obec 106 tisíc korun.
 Zastupitelstvo schválilo přijetí dotace z rozpočtu JMK
v rámci dotačního programu „Podpora udržování čistoty
cyklistických komunikací v JMK v roce 2012“ ve výši 30
tis. Kč, a dále podání žádosti o dotaci, prostřednictvím
MAS Mikulov na dětské hřiště, ve výši cca 200 000,- Kč.
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 Zastupitelstvo vyslovilo souhlas s hospodařením obce
a schválilo závěrečný účet Obce Nový Přerov za rok 2011
bez výhrad. Při přezkoumání hospodaření obce nebyly
zjištěny chyby, nedostatky, ani žádná závažná rizika,
která by mohla mít negativní dopad na hospodaření obce
v budoucnosti. Závěrečný účet byl zveřejněn zákonným
způsobem. Z řad občanů ani členů ZO nebyly podány
k návrhu závěrečného účtu žádné připomínky.
 ZO projednalo kalkulaci nákladů na pronájem
hrobových míst na příštích 15 let. Platnost dosavadních
smluv, uzavřených hromadně v roce 2002 letos končí.
V letošním roce budou uzavírány nové smlouvy na 15 let.
Dle kalkulace činí náklad na jeden m2 hrobového místa
a rok 33,60 Kč. Započítáno bylo vodné, odvoz odpadů,
údržba zeleně a nájemné ve výši 5,- Kč/m2 hrobového
místa a rok. Celková úhrada za pronájem hrobového místa
na 15 let u „jednohrobu“ (do 3 m2) činí 1.512,- korun,
u „dvouhrobu“ ( do 6 m2) činí 3.024,- korun.
 Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí jednorázové
finanční odměny ve výši 10.000,- Kč p. Aleně Dufkové
za dlouholeté a kvalitní vedení knihovny. Paní Dufková
pracuje jako knihovnice místní knihovny od roku 1978,
tedy úctyhodných 34 let. Knihovna pod jejím vedením
získala několik ocenění, mj. i titul vzorná knihovna. Navíc
vede kroužek pro dětské čtenáře, se kterými absolvuje
mnoho různých aktivit. V letošním, 2. ročníku, slavnostního setkání knihoven JMK získala naše knihovna ocenění
jako jedna ze dvou nejlépe pracujících obecních knihoven
Břeclavského okresu.
 ZO projednalo žádosti o odprodej pozemků v lokalitě
sklepů pod Přerovským vrchem. Obecnímu úřadu byly
doručeny hned tři žádosti o odprodej různých částí
pozemků parc.č. 2113/1 a 2113/3 mezi sklepy. Záměry
žadatelů byly různé, od výstavby zemních sklepů,
ubytovacích zařízení až po manipulační plochu pro
obsluhu sklepa. Vzhledem k tomu, že se jedná o poslední
obecní pozemky v této lokalitě, usneslo se zastupitelstvo
tyto pozemky neprodávat, ale ponechat je pro budoucí
realizaci zázemí k pořádání, vinařských , společenských
a kulturních akcí. Na pozemcích by se vybudovaly
zpevněné plochy, reprezentační prostory, zázemí
k poskytování služeb, sociální zařízení apod.
 Zastupitelstvo schválilo navázání partnerství Obce
Nový Přerov s Obcí Zlukov v okrese Tábor. Jedná se
o malou Jihočeskou obec s 270 obyvateli v Třeboňské
oblasti, která nás oslovila s nabídkou navázání partnerství
v oblasti kulturní, sportovní a společenské.
M. Elaginová

Společenská kronika
V prvním čtvrtletí roku 2012 oslavili svá významná
životní jubilea tito naši spoluobčané:
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Dětský den
V neděli 6.června uspořádala obec pro děti tradiční
oslavu MDD. Jako vždy byla připravena spousta soutěží
s lákavými cenami. Nechyběl ani skákací hrad Ducháček
a velká sportovní trampolína. Obě atrakce měly u dětí
velký úspěch, nemohly však ani zdaleka konkurovat
ohromnému kopci pěny, vyrobené hasiči z Mikulova,ve
které některé děti řádily ještě dlouho po ukončení oslavy.
Odvážlivci vzali zavděk i ledovou sprchou. Zábavného
odpoledně se zúčastnilo 35 místních a 5 přespolních dětí.

Všem oslavencům ze srdce gratulujeme.
Pravidla pro poskytování věcných darů
v naší obci stanovuje směrnice a jsou následovná:
- Věcné dary seniorům ( potravinový balíček v hodnotě
130,- Kč) se poskytuje u příležitosti dne narození,
při dovršení věku: 60, 70, 75, 80, 85, 90 let,
a nad 90 let každoročně.
- Tištěná gratulace se zasílá občanům u příležitosti dne
narození, při dovršení věku: 50, 60, 65, 70, 75, 80, 85,
90 let a nad 90 let každoročně.
- Věcné dary rodičům při narození dítěte, tj. dárkový
balíček v hodnotě do 1 000,- Kč se poskytuje většinou
při slavnostním uvítání děťátka do života.
_______________________________________________
NA R O D I L O S E N Á M …
Dne 8. května 2012 se rodičům
Kateřině Čechové a Aleši Konečnému
narodil syn Daniel Konečný .
Rodičům i děťátku přejeme hodně radosti do života.
Naposledy jsme se rozloučili s našimi spoluobčany :
p. Jakubem Navrátilem, zemřel 10.1.2012
p. Stanislavem Dufkem, zemřel 6.2. 2012
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.
__________________________________________________

Naše školka
Pro školní rok 2012 – 2013 je dosud přihlášeno 15 dětí,
z toho 5 není místních. Zájem projevili rodiče dalších tří
dětí z Drnholce, které nebyly přijaty do tamní školky.
Dosud však přihlášky neodevzdali. Od 1. září nastoupí, dle
domluvy vedení obce a školy, na pozici učitelky paní
Veronika Šmatlavová, místo slečny Szedmákové, která
měla smlouvu na dobu určitou. Pracovní úvazek je 0,45.
Na provoz školky vydala obec v loňském roce 291 tisíc
korun + doplatek provozních nákladů ve výši 60 tisíc. Kč.
Pro letošní rok je schválen příspěvek 354.313,- korun.
Mimo to je potřeba investovat prostředky na opravy a
údržbu budovy i vnitřního vybavení školky, dle připomínek
Krajské hygienické stanice, např. nové podlahové krytiny,
osvětlení, žaluzie, průtokový ohřívač a další.
Zastupitelstvo také řešilo podnět jednoho z rodičů na
úpravu pracovní doby ve školce, a to ráno od 6:30 hodin.
Obec zpracovala anketní lístek, ve kterém mohou rodiče
vyjádřit, zda mají o takovou změnu zájem.
M.Elaginová

Bohatý, dvouhodinový program s lákavými cenami bylo
možno uspořádat díky příspěvkům našich sponzorů
v celkové výši 16.800,- Kč. Poděkování patří :
- Alt Prerau – ekolog. zeměděl., Rakousko
- Božena Navrátilová-pohostinská činnost
- CoNet Sw-Josef Caha-výpočetní technika
- Český svaz chovatelů Nový Přerov
- Ekolán-zemědělská firma Březí
- Elagin Stanislav, vinařství, Nový Přerov
- Eva Bahenská – cukrářská výroba
- František Vašíček-zednické práce
- Jaroslav Madarász, elektromontáže
- Jiří Hrubý-výpoč. a zabezp. technologie
- Jozef Madarász - zemní práce, autodoprava
- Metal Plast Produkt-Petr Hejtmánek
- Myslivecké sdružení Nový Přerov
- Rudolf Hrůza, zemědělec, Nový Přerov
- Sbor dobrovolných hasičů Nový Přerov
- Spolek vinařů Nový Přerov
- Stöeger Wilfried, zemědělec, Rakousko
- Zlatko Dobiáš, autodoprava, Nový Přerov
- ZO KSČM Nový Přerov

Na závěr děkujeme všem lidičkám, kteří obětovali svůj
volný čas, přiložili ruku k dílu, či jinak nezištně přispěli
k pohodovému odpoledni – p. Alena Dufková, Radana
Hrubá, Tibor Vašíček, Kamila Hozová, Jana Vašíčková,
Josef Caha, Stanislav Elagin, Miloš a Ludmila Malečkovi,
p.Olga Cibulková, HZS Mikulov. Děkujeme.
M.Popelářová

Vyrobíš panenku - zachráníš dítě !

KDY SE SVÁŽÍ ODPADY?

Každá panenka představuje skutečné dítě, které bude v
rámci očkovací kampaně UNICEF v rozvojových zemích
proočkováno proti šesti hlavním smrtelným dětským
chorobám. Iniciátorkou akce "Panenka" byla paní Milada
Popelářová. Postupně se do projektu zapojilo 20 žen
a dětí z Nového Přerova. Na první schůzku, 18. února,
přišlo osm žen a tři dívky. Ochotné švadlenky již předem
našily tělíčka panenek, která se začala plnit dutým
vláknem. Společně pak vymýšlely jak postavičky obléci,
vybíraly vhodné látky, vlněné příze na vlásky a další
doplňky. Hned v prvním týdnu bylo vytvořeno šest
krásných panenek. Další panenky si ženy rozebraly domů
a postupně je dotvářely do konkrétní podoby. Za dva
měsíce bylo dokončeno 35 nádherných panenek, např.
Červená Karkulka, karatista, Lejla Abasová, motorkář,
vodník Pokran, Měsíčník, Vojvodčanka, trpaslík Prófa,
klaun, Moravslý šohajek s frajarkou, fotbalista, lovec
mamutů, víla, nevěsta, námořník, turista a mnoho dalších
postaviček.

Z DOMÁCNOSTÍ:
KOMUNÁL: jednou za 14 dnů - každý lichý čtvrtek
BIOODPAD: jednou za 14 dnů - každý sudý čtvrtek
PLASTY: jednou za měsíc - ve čtvrtek - s bioodpadem
PAPÍR: jednou za měsíc - ve čtvrtek - s bioodpadem
TEXTIL: v pytlích, jednou za měsíc - s papírem a plasty
Textil je dále tříděn a částečně využíván pro charitativní
účely.
Nádoby na odpad mohou být umístěny na veřejné
prostranství, ke krajnici vozovky, maximálně jeden den
přede dnem svozu odpadu a poté si je musí majitel
nemovitosti uklidit na vlastní pozemek.
ZE STANOVIŠTĚ U JEDNOTY:
SKLO BÍLÉ: ve středu jednou za 4 týdny
SKLO BAREVNÉ: ve středu jednou za 4 týdny
SBĚRNÉ MÍSTO NOVÝ PŘEROV :
Je určeno k uložení nadměrných odpadů, suti, železa
a elektroodpadu. Je otevřeno každou sobotu od 10.00 do
11.00 hodin. ( v zimním čase otevřeno jednou za čtrnáct
dnů ) Množství ukládané suti je omezeno Obecně
závaznou vyhláškou č. 1/2011, a to – pouze 1m3 na jednu
domácnost a týden. V ostatních případech je nutno
zlikvidovat stavební odpad zákonným způsobem na
vlastní náklady.
ODPADOVÉ CENTRUM DRNHOLEC :
v pracovních dnech v době od 6:00 do 14:00 hodin zde
můžete odevzdat veškeré druhotné suroviny.
KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ Z DOMÁCNOSTÍ:

Všechny vznikly díky šikovnosti a ochotě místních žen,
dětí a učitelek z mateřské školky. Nyní musíme všem
postavičkám vypsat „rodný list“, se kterým budou zaslány
na UNICEF. Ještě před odesláním však plánujeme výstavu
panenek v sále kulturního domu popř. jiných prostorách.
Po odeslání budou panenky zobrazeny na E-shopu Unicefu
na www.unicef.cz a každý, kdo si některou za 600,- Kč
koupí, pomůže zachránit jedno dítě v Africe.
Veliké uznání patří všem lidičkám, kteří se do projektu
zapojili a pomohly tak ohroženým dětem. Případní zájemci
se však mohou stále přidat, materiálu máme ještě dost !!!
Zároveň děkujeme firmám, které nám zdarma poskytly
materiál pro výrobu panenek:
- KLINMAM czech, spol. s r.o. Bavory - duté vlákno na
výplň panenek
- PAPILLONS, a.s. Králíky - látky na tělíčka i oblečky
- Toray Textiles Central Europe s.r.o. , Prostějov věnovala látky na šatičky
- STUHA a.s., Dobruška - stužky, mašličky a jiné ozdoby.
Kulturní komise

KOMUNÁLNÍ
ODPAD
7.6.
21.6.
5.7.
19.7.
2.8.
16.8.
30.8.
13.9.
27.9.
11.10.
25.10.
8.11.
22.11.
6.12.
20.12.

BIOODPAD
14.6.
28.6.
12.7.
26.7.
9.8.
23.8.
6.9.
20.9.
4.10.
18.10.
1.11.
15.11.
29.11.
13.12.
27.12.

PLASTY
PAPÍR, TEXTIL
19.4.
17.5.
14.6.
12.7.
9.8.
6.9.
4.10.
1.11.
29.11.
27.12.

Podrobný kalendář svozu odpadů naleznete na úřední
desce OÚ a webových stránkách obce.

Těžba dřeva a návrh nové výsadby
Na lesním pozemku u splavu rybníka, v aleji k farmě
a kolem přítoku do rybníka bylo pokáceno cca 230 stromů
v celkovém objemu cca 400 m3 dřeva. Stromy byly více
než 45 let staré, proschlé a v aleji uvnitř kmenů duté.
Kácení prováděla firma Libor Fila, která odkoupila kmeny
stromů za 235 tisíc korun. Zároveň byla ze zbytků stromů
umožněna občanům samovýroba dřeva za 200,- Kč m3.
Zájemců bylo 13, výnos činí 31 tisíc korun.
Na základě četných žádostí občanů bylo pokáceno
5 stromů na místním hřbitově. Úklid provedli pracovníci
veřejné služby a dřevo bude použito pro potřeby obce.
Rizikové kácení provedla firma Libor Fila za 15 tisíc
korun. Nebyla dokončena probírka jasanů. Bude provedena
na konci roku.
Záměrem zastupitelstva je vytěžené pozemky znovu osadit.
U lesních pozemků je skladba dřevin dána přímo lesní
hospodářskou osnovou. U ostatních pozemků je výběr
skladby stromů v kompetenci obce. Obecní úřad zjišťuje
možnosti získání dotací na obnovu zeleně, ale letos byl
program péče o krajinu velmi silně omezen, a na výsadbu
stromů nebyly doporučeny vůbec žádné prostředky.
Z obvyklých 10 mil. korun dostala Agentura ochrany
přírody pouze 2,5 mil na celý jihomoravský kraj. Pokud
nebude možné zajistit žádné dotační prostředky, bude obec
financovat výsadbu z vlastních prostředků. Výsadba by
měla být provedena na podzim letošního roku. Ve
spolupráci s odborníky byl vytipován jako vhodná dřevina
do aleje k farmě Javor mléč nebo Javor klen. Návrh
výsadby obsahuje asi 70 stromů a 460 keřů. Odhadovaná
výše nákladů na materiál, výsadbu a následnou péči je cca
130 tis. Kč. Lesní pozemky budou osazeny ve spolupráci
s Lesy ČR.

Údržba obce - veřejná služba
V letošním roce vešly v platnost zákony v souvislosti
se sociální reformou. Tím došlo k zásadní změně
u zaměstnávání lidí evidovaných úřadem práce.
V minulých letech se jednalo o uchazeče, kteří byli
zaměstnáni obcí na 8 hodin denně, na tzv. veřejně
prospěšné práce a dostávali mzdu. Od nynějška jsou
uchazeči úřadem práce posíláni do obcí na výkon tzv.
veřejné služby, v rozsahu 20 hodin za měsíc, bez nároku
na odměnu. Obec musí uzavřít smlouvu s ÚP o organizování veřejné služby, pojištění odpovědnosti obce za škodu,
kterou osoba vykonávající veřejnou službu způsobí nebo jí
bude způsobena, dále zajistit proškolení bezpečnosti práce,
pořídit ochranné pomůcky atd.
V současné době má obec k dispozici 6 vykonavatelů
VS, z toho 4 ženy a 2 muže. Každý z nich odpracuje 20
hodin, to je celkem 120 hodin za měsíc, což na údržbu
veřejných prostranství v obci zdaleka nepostačuje. Více
vykonavatelů však ÚP nemá k dispozici. Nesplňují
podmínky evidence nebo mají zdravotní omezení.
V závislosti na počtu přijatých vykonavatelů veřejné
služby, přidělil nám úřad práce jednoho organizátora VS
na plný úvazek. V těchto dnech oznámil krajský úřad
práce, že je nutné „harmonizovat“ počet odpracovaných
hodin se zákonnou úpravou, tzn. že vykonavatelé veřejné
služby budou nyní pro obec pracovat až 20 hodin týdně.
M. Popelářová

Provoz na cyklostezce
Mikulovsko, dobrovolný svazek
obcí spolu s rakouskou obcí
Wildendürnbach realizoval stavbu
cyklistické stezky
„Na kole k sousedům“ v katastrech obcí Nový Přerov,
Novosedly, Dobré Pole, Březí, Mikulov, Wildendürnbach.
Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií v rámci
programu přeshraniční spolupráce „Cíl Evropská územní
spolupráce“ Rakousko–Česká Republika 2007–2013.
Komunikace je označena dopravní značkou C8a
„Stezka pro cyklisty“, která vylučuje provoz všech
vozidel. Dodatková tabulka dosud umožňuje vjezd
hospodářské techniky. Na základě množících se stížností,
na neoprávněný provoz vozidel po této cyklostezce,
zahájila Městská policie Mikulov i Policie ČR kontroly
oprávněnosti vjezdu motorových vozidel na stezku.
Neukázněným řidičům bylo uděleno několik pokut.
Policie však konstatovala, že zákon nijak nespecifikuje
pojem „hospodářská technika“, dopravní značení po celé
délce stezky je nedostatečné a je potřeba jej doplnit.
Za tímto účelem se konalo dne 5.června společné jednání
vedení všech obcí na trase stezky, DSO Mikulovsko,
Dopravního inspektorátu Břeclav, Městské policie
Mikulov a odboru dopravy MěÚ Mikulov. Výsledkem
jednání je stanovení doplnění dopravního značení a změny
dodatkové tabulky. Po zavedení těchto změn bude vjezd
motorových vozidel umožněn pouze na výjimku
z dopravního značení, podle ust. §77 odst. 6) Zák.
361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích.
Citace: „Výjimky z místní a přechodné úpravy provozu
na pozemních komunikacích povoluje ten orgán nebo
vlastník pozemní komunikace, který úpravu stanovil.
Nelze však zejména povolit výjimku z maximální
dovolené rychlosti, zákazu stání a zastavení, jestliže by
byla ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního
provozu.“
Tímto orgánem je DSO Mikulovsko, který však bude
pravděpodobně tuto pravomoc delegovat na jednotlivé
obce. Výjimky budou udělovány opravdu zcela
výjimečně, ve velice omezeném množství. O výjimku
může žádat pouze vlastník či nájemce přilehlých
pozemků, pokud nemá jinou ( polní ) přístupovou cestu
k těmto pozemkům. Na základě žádosti bude zahájeno
správní řízení. I potom bude výjimka obsahovat výrazné
omezení rychlosti i pohybu vozidel po stezce neboť se
vychází z principu absolutní přednosti cyklistů. Vzhledem
k tomu, že komunikace byla rekonstruována a uvedena
do provozu jako cyklostezka, je prvořadým cílem obcí
zajistit bezpečnost cyklistů. Věříme, že tato opaření se
setkají u veřejnosti s pochopením neboť případné zranění
cyklisty následkem jeho střetu s motorovým vozidlem by
mělo dalekosáhlé následky.
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