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Zasedání bylo přítomno 6 členů zastupitelstva.
 Důležitým bodem programu bylo projednání Návrhu
závěrečného účtu, který odráží hospodaření obce za rok
2009. Dokument byl řádně zveřejněna na úřední,
i elektronické úřední desce, po dobu 15-ti dnů před
zasedáním ZO. Z řad občanů ani členů ZO nebyly podány
k návrhu závěrečného účtu v zákonné lhůtě žádné
připomínky. ZO tedy schválilo závěrečný účet bez výhrad.
 Neméně důležitým tématem bylo zahájení zkušebního
provozu
Integrovaného dopravního systému
JMK
a možnost přistoupení obce ke Konvenci JMK a Smlouvě
o zajištění financování IDS. Zastupitelstvo odložilo
rozhodnutí v této věci až po uplynutí zkušebního provozu.

Velký problém se šťastným koncem – i tak se dá
shrnout úsilí obce o zachování provozu v místní mateřské
škole. Výsledkem složitých jednání a kalkulací je obnovení
celodenního provozu Mateřské školy Nový Přerov,
v rozsahu od 7.00 do 16.00 hodin, od měsíce září 2010.

Zastupitelstvo vydalo dvě nové Obecně závazné
vyhlášky s platností od 13.7.2010 , a to OZV č. 2/2010
o čistotě veřejných prostranství a ochraně veřejné zeleně
a OZV č. 3/2010 o ochraně nočního klidu a regulaci
hlučných činností. ( naleznete na www.novyprerov.cz)
 V žádostech o dotace jsme letos byli úspěšní a ZO
schválilo podmínky a znění příslušných smluv a přijetí
dotací ve výši :
- 78 tis. Kč na akci „Pořízení výstroje a výzbroje jednotky
SDH Nový Přerov“, - 250 tis. Kč na akci „Rekonstrukce
soc. zařízení ve víceúčelové budově obce Nový Přerov“
- 80 tis. Kč na akci „Výměna oken a dveří v obecním
dvojdomku v Novém Přerově“, - 18 tis.Kč na akci
„Inovace a rozšíření automatizovaného knihovního
systému“ a 100 tis. Kč na akci „ Územní plán Nový
Přerov“.

ZO řešilo otázku odvodnění centrální části obce.
Z dostupných dokladů a zkušeností vytipoval obecní úřad
předběžnou trasu možného směru odvodňovacího systému.
Bude však nutné zajistit odbornou studii nebo projekt
a rovněž finanční prostředky.
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 ZO projednalo Zápis kontrolního výboru č. 2/2010 ,
který se týkal technického stavu a funkčnosti stavebních
propustků v obci. Pro bezproblémový odtok dešťové vody
by propustky měly mít průměr min. 400 mm, a délku
max. 3 metry. V minulosti se propustky budovaly živelně,
bez jakýchkoliv pravidel. Podle současně platných
právních norem podléhá zřízení sjezdu nebo nájezdu
stavebnímu řízení a obec se ke stavbě vyjadřuje jako
vlastník pozemků, a pokud je sjezd zřizován z místní
komunikace, pak také jako silniční správní orgán.
Stavební úřad vyžaduje od stavebníka uzavření smlouvy
s obcí o právu provedení stavby na cizím pozemku. Sjezd
nebo nájezd je příslušenstvím k nemovitosti a jeho
vlastník je podle § 12 odst. 6) zák. 104/1997 povinen
zajišťovat řádnou údržbu celého připojení včetně
propustku.
 ZO schválilo Projekt „Putující kontejner“, který
organizuje STKO Mikulov od firmy ELEKTROWIN,
a je možné do něj předat vysloužilé elektrospotřebiče,
tzn. všechny skupiny vyjma televizorů a monitorů.
Kontejner bude přistaven ve dnech 26.10.- 27.10.2010.
- ZO schválilo Smlouvu o výpůjčce kontejnerů na plast
a papír – od EKO-KOMU. Třídění další komodity odpadů
je zvýhodněno vyšší odměnou od EKO-KOMU.
 ZO schválilo s platností od 1.7.2010 Sazebník úhrad
nákladů v souvislosti s poskytováním informací dle zák.
č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
Z žádostí :
ZO schválilo:
- prodej části pozemku o velikosti cca 225 m2, která bude
oddělena geometrickým plánem na náklady žadatele z
parc.č. 1444/5 v k.ú. Nový Přerov, panu R.H. k výstavbě
zeměd. stavby, dle zákresu v katastrální mapě, formou
Smlouvy o budoucí kupní smlouvě, za odhadní cenu.
- záměr prodeje pozemku, parc.č. 1427/18 o výměře
6 m2 v k.ú. Nový Přerov, za cenu dohodou 50,-Kč za m2
a úhradu nákladů spojených s převodem nemovitosti.
- zrušilo své usnesení č. 17 ze dne 18.9.2008, kterým
schválilo prodej pozemku parc.č. KN 1207/105 o výměře
763 m2, který byl oddělen GP č. 200-170/2008 z pozemku
parc.č. 1207/43 v k.ú. Nový Přerov, slečně E.B. z Nového
Přerova, formou SOBKS, k výstavbě rodinného domu, za
kupní cenu 50,-Kč za m2. Záměr o prodeji tohoto
pozemku bude znovu zveřejněn pro podávání žádostí
stavebníků.
M. Popelářová

Územní plán Nový Přerov – postup prací

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

V uplynulých měsících projektantka připravila první
pracovní verzi nového územního plánu. Přestože v této fázi
zpracování není obvyklé návrh dokumentu zveřejňovat,
obec se rozhodla mapové podklady pro veřejnost vystavit
k nahlédnutí v přízemí budovy obecního úřadu. Případné
dotazy zodpoví starostka nebo místostarosta.
Koncem září předá projektantka návrh územního plánu
obci, která oznámí dobu konání společného jednání a vyzve
dotčené orgány a sousední obce k uplatnění stanovisek,
ve lhůtě do 30 dnů. Poté pořizovatel ( obec) předloží návrh
ÚP se zprávou o jeho projednání Krajskému úřadu, který
do 30 dnů sdělí své stanovisko. Další měsíc bude trvat
zapracování pokynů a doplnění do návrhu ÚP. Poté bude
návrh ÚP vystaven po dobu 30 dnů před veřejným
projednáním. Výsledky projednání budou vyhodnoceny
a zpracovány s odůvodněním do návrhu rozhodnutí
o námitkách. Teprve po konečném schválení může být
zhotoven čistopis územního plánu. I když se jedná o velmi
zdlouhavý a složitý proces, věříme, že se nám podaří jej
zvládnout v co nejkratším možném čase.

vyhlásil prezident republiky na 15. a 16. říjen 2010.
Po čtyřech letech tak opět přistoupíme k urnám a zvolíme
si členy místní samosprávy na další volební období.

M. Popelářová

Rozšíření IDS JMK
Dne 1. července byl zaveden provoz
Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje
také do naší obce. Jako každou novinku, provází i tento
systém "porodní bolesti". Jízdní řády (JŘ) byly tvořeny
na základě dlouhodobého průzkumu vytíženosti linek a
také z hlediska návaznosti autobusů na vlak i naopak.
Některé málo vytížené spoje se v novém JŘ neobjevily,
jiné byly naopak zavedeny. Hlavní změnou však je zcela
nový systém integrace dopravy po celém Jihomoravském
kraji, který předpokládá větší informovanost cestujících,
kombinovaný způsob cestování a jiný systém kupování
jízdenek. Přesto jsou tvůrci JŘ z Kordisu přesvědčeni,
že po překonání počátečních nejistot se cestující s novým
systémem sžijí a ocení jeho výhody.
Je škoda, že občané se do procesu přípravy jízdních
řádů více nezapojili, přestože k tomu byli několikrát
vyzýváni, a návrhy JŘ byly zveřejněny déle než měsíc
na úřední desce. Po zavedení systému pak byli nemile
překvapeni, že ten, či onen spoj nejede. V době od června
2009 do května 2010 proběhla tři jednání se zástupci
Jihomoravského kraje a firmy KORDIS. Obec Nový Přerov
dvakrát podala připomínku k počtu linek a spojení.
Občané byli informováni plošně distribuovanými letáky
firmy Kordis JMK.
Po měsíci zkušebního provozu zpracoval obecní úřad,
dle připomínek cestujících, návrh na úpravu jízdního řádu
linky 174 ve směru Mikulov – Hrušovany nad Jevišovkou
a zpět. Každé přidání dalších spojů lze bohužel provést
vždy pouze kompenzací, tzn. za zrušení jiných spojení.
Je těžké předem odhadnout, které spoje budou či nebudou
po prázdninách využívány. Snad ty zrušené nebudou
scházet zase jiným cestujícím. Poslednímu návrhu obce
firma Kordis vyhověla a změny se do jízdního řádu
promítnou od 1.8.2010. JŘ linky 174 přikládáme.
M.Popelářová

Do obecního zastupitelstva mohou kandidovat:
- politické strany a poltická hnutí a jejich koalice
- nezávislí kandidáti
- sdružení nezávislých kandidátů
- sdružení politických stran
nebo politických hnutí
a nezávislých kandidátů
(dále jen volební strana)
To znamená, že při splnění podmínek zákona č. 491/2001
Sb. o volbách do zastupitelstev obcí, může každý občan,
či skupina občanů Nového Přerova, starších 18 let,
kandidovat v říjnových volbách do zastupitelstva.
Kandidátní listinu podá volební strana nejpozději
66 dnů přede dnem voleb. tj do úterý 10. srpna 16 hodin,
na pověřený úřad - pro naši obec Mikulov. Volební strana,
s výjimkou nezávislého kandidáta, činí úkony ve
volebních věcech prostřednictvím svého zmocněnce,
označeného takto na kandidátní listině.
Ke kandidátní listině musí být přiloženo vlastnoručně
podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou
kandidaturou, nejsou mu známy překážky volitelnosti,
a nedal souhlas, aby byl uveden na jiné kandidátní listině.
Nezávislý kandidát ( NK) nebo sdružení NK musí ke
kandidátní listině připojit navíc petici podepsanou voliči,
podporujícími kandidaturu této volební strany. Počet
podpisů se stanovuje procentem z počtu obyvatel a činí
5 % pro nezávislého kandidát, a 7% pro sdružení
nezávislých kandidátů. V naší obci tedy potřebuje
nezávislý kandidát získat na petici 18 podpisů,
sdružení NK 25 podpisů voličů, kteří podporují jejich
kandidaturu.
Pro nadcházející volební období bude voleno
sedmičlenné zastupitelstvo, stejně jako tomu bylo v
končícím volebním období ( § 88 odst. 4) zákona
128/2001 Sb. o obcích).
Volební strana může na
kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik
činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva
obce zvýšený o jednu třetinu a zaokrouhlený na celé
číslo dolů. ( § 22 odst. 2) zák. č. 491/2001 Sb. ) Volební
strana může ve volbách do Zastupitelstva obce Nový
Přerov tedy uvést na své kandidátce maximálně 9 členů.
VZORY
veškerých tiskopisů a informace o volbách
zastupitelstev obcí jsou veřejnosti k dispozici
obecním úřadě v Novém Přerově.
Dále je možné je nalézt mj. na webových stránkách.

do
na

Ministerstva vnitra :
http://www.mvcr.cz/clanek/volby-do-zastupitelstev-obci309106.aspx
a Města Mikulova:
www.mikulov.cz/aktuality/detail/?contentId=100998
za OÚ Jana Vašíčková

ODPOLEDNE PLNÉ HER
Letošní oslava dětského dne probíhala netradičně na
tzv. malém hřišti neboť fotbalové hřiště bylo podmáčené.
Tuto změnu však veřejnost ohodnotila velice pochvalně.
Nebyla to ale zdaleka jediná změna oproti většině
předcházejících dětských dnů. První překvapení přišlo
v podobě dvou výtvarníků, kteří malovali dětem na obličeje
masky zvířátek a všech populárních dětských hrdinů
od Batmana po Spidermana. Zájem dětí byl jednoznačně
znát podle délky tvořící se fronty. Poté přišly na řadu,
dětem dobře známé, soutěže zručnosti a šikovnosti,
pojídání špaget a kousání výborného koláče se zapečeným
štěstíčkem.
Na závěr bylo pro děti připraveno veliké překvapení.
Členové Hasičského záchranného sboru z Mikulova
nejprve umožnili zájemcům vyzkoušet si techniku hašení
se zásahem na cíl. Ta byla hojně využita také ke zkrápění
uhřátých dětí. Největší úspěch však měla jednoznačně
ohromná kupa pěny, kterou hasiči "vyráběli" a neustále
doplňovali , k neskonalé radosti a neomezené zábavě všech
ratolestí. Ještě hodinu po ukončení slavnosti se děti
brouzdaly ve zbytcích bublinek. Maminkám přidělala
pěnová nadílka asi trochu práce, ale při pohledu na radost
a nadšení v dětských očích na to jistě zapomněly.

Za uspořádání krásného dětského dne vděčíme našim
sponzorům, kterým touto cestou ještě jednou děkujeme:
- Alt Prerau - ekologické zemědělství
- Božena Navrátilová – pohostinství
- Český svaz chovatelů Nový Přerov
- Ekolán – zemědělská společnost Březí
- Emil Hrňa – zemědělec Novosedly
- E.ON Česká republika (věcné dary)
- František Vašíček, zednické práce
- Honební společenstvo Nový Přerov
- Jiří Hrubý, zabezpečovací technika, projekce
- Metal plast produkt, Hejtmánkovi Nový Přerov
- Petr Kosmák, ekofarma, kemp Jáňův dvůr
- Sbor dobrovolných hasičů Nový Přerov
- Spolek vinařů Nový Přerov
- Stanislav Elagin, nákup a prodej vína
- Větrník – cukrářská výroba Eva Bahenská
- Wilfried Stöger – zemědělec
- Zlatko Dobiáš, autodoprava, zemní práce
- ZO KSČM Nový Přerov
Veliké poděkování patří také místnímu spolku rybářů,
který uspořádal pro děti "karáskové dopoledne" a všem
lidičkám, kteří se podíleli na organizačním zajištění MDD.
M.Popelářová

Společenská kronika
Ve druhém čtvrtletí letošního roku oslavili své
významné životní jubileum tito naši spoluobčané:
Václavik Pavel
Michnová Jaroslava
Ščipová Helena
Dobíšková Marie
Šmatlavová Věra

65 let
60 let
75 let
65 let
50 let

Všem oslavencům ze srdce gratulujeme.
_______________________________________________
PŘISTĚHOVALI SE:
Václav Sak , Alexander Kučera

Pálavské vinobraní – 10.-12. září 2010
Druhý zářijový víkend bude v Mikulově již tradičně patřit
vínu, burčáku, historii a krojům. Návštěvníci letošního
Pálavského vinobraní se mohou těšit na historický průvod,
řemeslnou tržnici, národopisné soubory, koncerty, stánky
s vínem, burčákem a kulinářskými specialitami. Náměstí
bude v pátek a sobotu žít folklorem. Amfiteátr bude patřit
hvězdám české hudební scény. V pátek vystoupí kapely
Nightwork a Monkey Business, v sobotu Lucie Bílá, poté
skupiny Kryštof, Mandrage, David Koller & Band, Xindl
X, Jana Kratochvílová, Support Lesbiens a další. V neděli
bude na náměstí koncertovat Marie Rottrová.
Permanentky na Pálavské vinobraní jsou již předprodeji.
Cena třídenní vstupenky se různí podle data zakoupení.
V červenci a srpnu zaplatíte 200 Kč (důchodci 170 Kč),
v září bude permanentka stát 250 Kč (důchodci 200 Kč).
Jízdenka na Mikulovský expres je součástí permanentky
za 300 Kč. Děti do 12 let mají vstup na akci zdarma. Je
možné objednat si zaslání třídenní vstupenky na dobírku.
Předprodej zajišťuje:
TIC Mikulov, tel.: 519 510 855, e-mail: tic@mikulov.cz
(přímý prodej)
Mikulovská rozvojová, tel.: 519 444 588, (přímý prodej,
na dobírku, na fakturu)
e-mail: janderkova@mikulov.cz
______________________________________________

Ať mu ruka upadne….
Před dvěma měsíci se na vrbě u rybníka Pokranu usadil
hastrman a zanedlouho k němu přibyla sličná vodnice.
Obě krásné figuríny vyrobily šikovné ruce Lenky Kisové
a Michaely Kvapilové. Za tento skvělý nápad a vynaložené úsilí jim zaslouženě patří poděkování. Děvčata
umístila na hráz rybníka také zdařilou figurínu rybáře.
Dlouho si však "nezachytal" neboť ho neznámý vandal
zničil.
Stejný osud potkal i dřevěného koně, který měl být
upoutávkou na cyklokemp Jáňův dvůr. Stylový kůň,
instalovaný u lesa, napůl cesty mezi Novým Přerovem
a Novosedly, nevydržel v celku ani první noc. Opět
se podepsal neznámý "hrdina". Ať mu ruka upadne!

MATEŘSKÁ ŠKOLKA
Dne 9.6.2010 se uskutečnila schůzka rodičů předškolních
dětí se starostkou obce ve věci budoucího provozu naší
mateřské školy. Situace byla vážná, neboť pro nadcházející
školní rok se přihlásily k docházce pouze čtyři místní děti,
plus dvě přespolní. K poklesu počtu přihlášených dětí došlo
odchodem dvou předškoláků do základní školy a dále
odhlášením dvou dětí do jiné školky. Důvodem byl nástup
obou rodičů do zaměstnání a tudíž nedostačující dopolední
provoz MŠ. Kvůli nízkému počtu dětí obec každoročně
doplácí na mzdové náklady školských zaměstnanců téměř
150 tisíc korun, protože Kraj poskytuje dotaci jedině na
skutečně docházející děti.
Na schůzku přišly pouze čtyři maminky dětí, které do
školky docházejí. Starostka rodičům nastínila všechny
možnosti a kroky, které podnikla k záchraně školky :
- průzkum v sousedních obcích odhalil, že nikde nemají
nedostatek míst v MŠ ( mimo Mikulov)
- přesto rozeslala do těchto obcí informační plakáty
s nabídkou volné kapacity
- zahájila jednání se starostou Města Mikulova
- vyžádala novou kalkulaci od ředitele ZŠ Drnholec ve věci
financování dvou různých variant provozu
- projednala s rodiči dětí, které by do školky mohly chodit,
ale nedochází, a dále těch, které se odhlásily jinam, zda
by v případě celodenního provozu přestoupily zpět do
Nového Přerova.
Všechny tyto informace byly předloženy zastupitelstvu.
Z kalkulace nákladů na provoz vyplynulo, že v důsledku
sloučení MŠ Jevišovka – Nový Přerov by při zavedení
celodenního provozu, při počtu alespoň 10 – 11 dětí byly
mzdové náklady rozpočteny na školské pracovníky obou
těchto provozů a doplatek obce by nebyl tak velký.
Zastupitelstvo tedy schválilo obnovení celodenního
provozu od 1.9.2010. Po sedmi letech bude opět školka
fungovat denně od 7.00 do 16.00 hodin, včetně jednoho
měsíce prázdninového provozu. Tato skutečnost všechny
potěšila, nejvíce snad rodiče předškolních dětí. Nyní nás
čeká spousta práce, aby bylo do začátku školního roku vše
připraveno. Je potřeba vymalovat některé prostory, zajistit
dovoz obědů, připravit lůžkoviny, obnovit nátěry a spoustu
dalších věcí. Zkrátka udělat vše proto, aby se dětem v naší
školce líbilo.
M.Popelářová
9

NOVÉ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY
Zastupitelstvo dne 24.6.2010 vydalo:
OZV č.2/2010, o čistotě veřejných
prostranství
a ochraně veřejné zeleně - byla vydána s cílem zajistit
ochranu a zlepšení estetického vzhledu obce. Podle této
OZV je každý povinen počínat si tak, aby nezpůsobil
znečištění ulic a jiných veřejných prostranství. Znečištěním
se rozumí zejména : - odhazování nedopalků, smetí, papírů,
obalů, zbytků jídla a jiných odpadků - odhazování krmiva
pro zvířata a ptactvo - znečišťování splaškovými vodami a
jinými závadnými a znečišťujícími látkami - znečištění
způsobená chovanými zvířaty - skládání stavebních
materiálů a jiných věcí - poškozování a znečišťování
porostů, zařízení a vybavení ve veřejné zeleni poškozování veřejně přístupného objektu nebo veřejně
prospěšného zařízení.

Kdo způsobí znečištění ulice či jiného veřej. prostranství,
je povinen znečištění neprodleně odstranit. V případě
znečištění výkaly zvířete, odstraní neprodleně toto znečištění osoba, která má zvíře v dané chvíli ve své péči.
Veřejná zeleň: Každý je povinen počínat si tak, aby
nezpůsobil znečištění či poškození veřejné zeleně. Na
plochách veřejné zeleně je zakázáno:
a) Odstraňovat letorosty rostlin a stromů
b) Vysazovat rostliny a dřeviny bez předchozího souhlasu
vlastníka pozemku
b) Vjíždět vozidly
c) Rozdělávat oheň
d) Stanovat
Ošetřování veřejné zeleně provádí výhradně vlastník,
případně fyzické a právnické osoby jí pověřené.
Vlastník nebo uživatel veřejné zeleně je povinen travnaté
plochy udržovat formou pravidelných sečí. Četnost sečí je
minim. 3 x ročně, v období od dubna do října toho roku.
OZV č. 3/2010, o ochraně nočního klidu a regulaci
hlučných činností.
Vyhláška vymezuje činností, které by mohly narušit
veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými
mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku. Za
takovou činnost je považováno rušení nočního klidu a také
používání hlučných strojů a zařízení v nevhodnou denní
dobu.
- Noční klid je dobou od 22.00 hod. do 06.00 hodin.
V této době je každý povinen zachovat klid a omezit
hlučné projevy.
- Každý je rovněž povinen zdržet se o nedělích a státem
uznaných dnech pracovního klidu v době od 6:00 do 22:00
veškerých prací spojených s užitím zařízení a přístrojů
způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek,
stavebních míchaček, motorových pil, křovinořezů apod.
Obě vyhlášky nabyly účinnosti dnem 13.7. 2010. Jejich
úplné znění naleznete na webových stránkách obce v sekci
obecní úřad /úřední deska.
__________________________________________

Sbor dobrovolných hasičů
Ráda bych veřejně poděkovala všem členům místní
Jednotky sboru dobrovolných hasičů, kteří prokázali svou
připravenost při odčerpávání vody po přívalových deštích
na přelomu měsíců května a června. Přestože nebyli
vybaveni technikou, srovnatelnou s profesionály HZS, na
zásahu se podíleli významnou měrou. Pro zvýšení
akceschopnosti jednotky pořídila obec hasičům čerpadlo
HERON EPH 80 o výkonu 1100 l/min. Další výzbroj
a výstroj bude zakoupena ze 78 tisícové dotace, kterou
obec na základě žádosti obdržela od Jihomor. kraje.
M.Popelářová
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