Přerovák
Zpravodaj Obce Nový Přerov
Zprávy z jednání
zastupitelstva obce
23. června 2011
 Zasedání bylo přítomno 5 členů zastupitelstva.
 Krajský úřad provedl dne 9.5.2011 konečné
přezkoumání hospodaření naší obce. Při přezkoumání
nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zastupitelstvo proto
schválilo hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok
2010 bez výhrad.
HOSPDAŘENÍ OBCE ZA ROK 2010
Příjmy:
Rozpočet schválený ve výši:
3.225.000,00 Kč
Po úpravách příjmy navýšeny:
4.205.300,00 Kč
Skutečné příjmy činily:
4.222.103,24 Kč
Příjmy byly splněny na
130,9 %
Navýšení příjmů tvořilo převážně přijetí dotací.
Výdaje:
Rozpočet schválený ve výši:
3.637.000,00 Kč
Po úpravách výdaje navýšeny :
4.635.000,00 Kč
Skutečné výdaje činily:
3.955.756,42 Kč
Výdaje byly splněny na
113 %
Důvodem navýšení výdajů schváleného rozpočtu
byla realizace akcí, na které byly poskytnuty dotace,
přičemž u některých byl nutný i vlastní podíl obce.
Financování:
Rozpočet schválený ve výši:
Po úpravách:
Skutečnost za r. 2010:

412.000,00 Kč
429.700,00 Kč
- 266.346,82 Kč

 Byla schválena úprava rozpočtu o částku 305 tisíc
korun, které byly vynaloženy na realizaci staveb části
dešťové kanalizace z ulice ke hřbitovu, z ulice ke hřišti
a v okolí obecního úřadu. Následovat bude odvedení
dešťových vod od obecního úřadu do odvodňovacího
kanálu vedle domu čp. 101.
 ZO schválilo přijetí dotace od Ministerstva kultury na
informační centra knihoven VISK 3 ve výši 30 tis. Kč,
a dotace z Programu rozvoje venkova JMK na výměnu
oken a dveří v KD ve výši 112 tis. Kč.
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 ZO schválilo veřejnoprávní smlouvu o výkonu
přenesené působnosti – projednávání přestupkové agendy,
kterou pro naši obec zajišťuje Město Mikulov. Za
provedení jednoho přestupkového řízení zaplatí obec
1.200,-Kč, za každé další řízení v téže věci 300,-Kč.
 Bylo schváleno pořízení projektové dokumentace na
odvedení dešťových vod v úseku od budovy OÚ k
odvodňovacímu kanálu u RD čp. 101. Zastupitelé
vybrali nabídku projektanta p. Jiřího Třináctého, Dis.
 Dále zastupitelstvo projednalo vyúčtování nákladů na
provoz stokových sítí Novosedly, Nový Přerov a ČOV za
roky 2009, 2010.
Společnost VaK
Břeclav naši
společnou kanalizaci provozuje na základě smlouvy od
roku 2007.
Za roky 2009 a 2010 však tržby za stočné nepokrývají
náklady na provoz kanalizační sítě. Náklady vzrostly
zejména na spotřebě elektřiny u pneumatické stanice. Je
nutné provést podrobnou rekapitulaci nákladů - porovnat
s předchozími roky a nalézt důvody navýšení spotřeby.
Jednou z příčin může být průsak srážkové vody do
některých šachet při loňských přívalových deštích. Obec
bude také prověřovat, zda někteří občané neodvádějí
dešťovou vodu do kanalizace, za což lze uložit vysoké
sankce. Dalším aspektem je také pokles tržeb, o 80 tis.
Kč, za splašky vyvezené přímo na čističku odpadních vod.
 ZO projednalo problematiku prodeje obecních
pozemků v souvislosti s nabytím účinnosti územního
plánu, kterým byly vymezeny zastavitelné plochy v obci
a v lokalitě sklepy. Stavebních pozemků v regionu
Mikulovsko je nedostatek. Poptávka narůstá a dotovat
stavební místa již pozbývá významu. Naše obec má
k dispozici pouze 18 stavebních míst, z toho některé
nemají dořešeny vlastnické vztahy. Obec i občané
nakupují pozemky od státu za více než 200,-Kč/ m2.
Zastupitelstvo proto stanovilo prodejní ceny jednotlivých
druhů pozemků v k.ú. Nový Přerov.
- pozemky stavební a pozemky, na kterých lze umístit
stavbu RD, sklepa a stavby pro rekreaci za 200,- Kč /m2
- pozemky v zastavěném území obce, na kterých nelze
umístit stavbu RD (zahrady,dvory) na 50,- Kč / m2.
- pozemky pod vinicemi za 10,-Kč /m2
 ZO schválilo prodej tří pozemků k výstavbě rodinných
domů.
 ZO neschválilo prodej budovy bývalé autobusové
čekárny za nabídnutou cenu 1000,-Kč.
M.Elaginová

STKO NABÍZÍ NOVÉ
SLUŽBY PRO OBČANY
Naše svozová firma, STKO spol. s.r.o. Mikulov, nabízí
občanům nové služby na překladišti odpadu v Drnholci.
Nejsnadnější cestou na překladiště je projet Drnholcem po
státní silnici směrem na Litobratřice, a na Výsluní přibližně
naproti letišti odbočit vpravo – označeno šipkami.
Na překladišti můžete v pracovních dnech v době od 6:00
do 14:00 hodin odevzdat druhotné suroviny:
- papír a recyklovatelné plasty – výkupní cena 1,- Kč za kg.
- staré železo – cena dle druhu kovu. Zdarma můžete
přivézt sklo ( např. z oken). Za poplatek lze na překladišti
uložit objemný a komunální odpad, také pneumatiky
- dle hmotnosti cca 2,-Kč za kg. Uložení bioodpadu zde
přijde na 500 Kč za tunu. Telefonní spojení na obsluhu
překladiště: 539 029 359 – p. Milan Novák.
Dále STKO nabízí prodej bratčického písku za 180,- Kč/t,
při vlastním odběru na překladišti. Pokud chcete písek
dovézt domů, lze využít kontejnerovou dopravu STKO.
- kontejner o nosnosti 6 tun a objemu 20 m3 za 16,5 Kč/km
- kontejner o nosnosti 13 t a objemu 44 m3 a za 28 Kč/km
- souprava dvou kontejnerů o celkové nosnosti 28 tun
a objemu 88 m3 za 32 Kč/km.
K tomu můžete využít služby nakladačem, který lze
v kontejneru přepravit kamkoliv. Podrobné informace
a ceník naleznete v aktualitách na webu obce.
Veškeré služby lze objednat na STKO Mikulov
tel. 519511123, 519511456, e-mail: stko@stko.cz.

VYHODNOCENÍ BYTOVÉHO FONDU
V roce 2000 byla obci Nový Přerov poskytnuta bezúročná
půjčka z Programu poskytování státních půjček na opravy,
modernizaci a rozšíření bytového fondu ve výši 300.000,korun.Tyto peníze mohly být po dobu 10-ti let využívány
na opravu a modernizaci domů a bytů občanů nebo obce.
Za období 10-ti let byly využity prostředky v celkové
výši 924.800,-Kč. Z toho půjčky občanům 855.000,- Kč
a na opravu bytového fondu obce 69.800,-Kč.
Z celkového počtu 35 půjček jich bylo :
- 7 na opravu fasády domu staršího 10-ti let
- 18 na výměnu venkovních oken a dveří
- 6 na výměnu střešní krytiny
- 2 na plynofikaci RD
- 2 na rozšíření bytové jednotky
Nejvíce půjček bylo poskytnuto v prvních letech
fungování bytového fondu. Ke konci desetiletého období
již zájem občanů byl velice malý, zejména z důvodu
prudkého nárůstu cen materiálů a nízkého objemu
poskytované půjčky. Půjčky byly úročeny 3% úrokem , ze
kterého obec získala 52.375,- Kč. Po odečtení bankovních
poplatků činil zůstatek na bankovním účtu bytového fondu
49.356,55 korun a byl použit k modernizaci bytového
fondu obce – jako podíl k dotaci na výměnu oken a dveří
v obecním dvojdomku. Všechny půjčky občané i obec ke
dni 31.8.2010 splatili. Půjčených 300 tisíc korun tak
mohlo být vráceno zpět na účet Ministerstva pro místní
rozvoj.
M. Elaginová

CzechPoint
je zkratkou pro
Český Podací Ověřovací
Informační Národní
Terminál
Co se pod tímto složitým názvem skrývá? Jedná se o
službu pro občany, která je poskytována na mnoha
kontaktních místech po celé republice, mezi nimi také
na Obecním úřadě v Novém Přerově. Již od roku 2009 zde
můžete získat tyto výstupy z informačních databází :
- výpis z katastru nemovitostí ( list vlastnictví )
- výpis z rejstříku trestů
- výpis z živnostenského rejstříku
- výpis z obchodního rejstříku
- výpis bodového hodnocení řidiče
- výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
- výpis z insolvenčního rejstříku
- agendy informačního systému datových schránek -ISDS
- konverze dokumentů
Cílem projektu CzechPOINT je přiblížit občanům, přímo
v místě bydliště, pracoviště, kde je možné získat výpisy,
pro které dříve musel jezdit do pověřených obcí na
katastrální, živnostenský nebo jiný úřad. Tím ušetří lidé čas
i prostředky. Doposud této služby v naší obci využilo 57
občanů.
Veškeré informace naleznete na : www.czechpoint.cz
J. Vašíčková

LETOŠNÍ DOTACE
 Obec získala dotaci 30 tis. Kč z programu VISK
Ministerstva kultury, a to na pořízení výkonnějšího
počítače a tří modulů program Clavius pro místní
knihovnu. Projektové náklady 43 tisíc korun.
 Koncem února jsme zaslali žádost o dotaci Nadaci
ČEZ na výstavbu dětského hřiště - bohužel bez úspěchu.
 Z Programu rozvoje venkova JMK byla obci přiznána
dotace 112 tis. korun na výměnu oken a venkovních dveří
v kulturním domě. Předpokládané náklady 300 tisíc korun.
 Obec se připojila k žádosti DSO Mikulovsko o dotaci
na realizaci bezpečnostních prvků v dopravě. Jedná se o
pořízení např. dopravních značek, zpomalovacích pásů,
zrcadel, měřičů rychlosti, vodorovného značení přechodů
pro chodce a podobně – dle dopravní situace v každé obci.
Návrh umístění dopravního značení podléhá schválení
dopravního inspektorátu PČR Břeclav.
 Ve čtvrtek 28.7. proběhla závěrečná kontrola využití
dotace SZIF na úpravu veřejných prostranství, ze které
byly vybudovány chodníky, vysázena zeleň, zakoupena
lavička, odpadkový koš a travní sekačka.
K administrativní kontrole bylo nutné předložit více
jak 500 stran dokumentace. Formální i fyzická kontrola
proběhly bez závad a do tří měsíců bychom měli obdržet
slíbených 575.100,- Kč.
 Obec podala žádost o dotaci z rozpočtu JMK – pomoc
malým obcím na odstranění závad v provozu naší MŠ.
M. Popelářová

Společenská kronika

DĚTSKÝ DEN 2011
Obecní zastupitelstvo letos zjara předložilo rodičům
s dětmi nabídku netradiční oslavy dětského dne s cílem
zprostředkovat dětem něco nového, atraktivního
a moderního. Jednalo se o návštěvu rodinného zábavního
parku Bongo v Brně. Některé rodiče tento nápad nadchnul,
jiné zase vůbec. Přihlášených dětí byla menšina, proto
zastupitelé ve spolupráci s dobrovolníky uspořádali
v neděli 5.června pro děti tradiční oslavu MDD.
Jako vždy byla připravena soutěžní stanoviště v hodu
míčkem na cíl, skákání v pytli, nošení vejce na lžíci
– ztížené chůzí v nadměrných holinkách, střelba ze
vzduchovky do terče i na špejli, slalom na kole či
kolečkových bruslích, pojídání koláče s ukrytou mincí.

Ve druhém čtvrtletí letošního roku
oslavili svá významná životní
jubilea tito naši spoluobčané:
Hejtmánek Petr
Kocová Anna

65 let
75 let

Všem oslavencům
oslavencům ze srdce gratulujeme.
Vítáme nové spoluobčany:
- pana Ladislava Maťáka
- pana Věroslava Šmahu s rodinou

Naposledy jsme se rozloučili s našimi
spoluobčany:
- paní Barborou Červeňákovou
- panem Ďurou Červenakem
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

PŘÍRODOVĚDNÁ VYCHÁZKA

Překvapením letošního ročníku byl skákací hrad Ducháček
a také velká sportovní trampolína. Obě atrakce měly u dětí
úspěch, soudě podle fronty, která nikdy nemizela. Na závěr
došlo i na přetahování lanem, ve kterém byla letos
úspěšnější děvčata !!!
Bohatý, dvouhodinový program s lákavými cenami bylo
možno uspořádat díky příspěvkům našich sponzorů
v celkové výši 11 700,- Kč. Poděkování patří :
- Alt Prerau - ekologické zemědělství
- Božena Navrátilová-pohostinská činnost
- CoNet Sw-Josef Caha-výpočetní technika
- Český svaz chovatelů Nový Přerov
- Ekolán-zemědělská firma Březí
- František Vašíček-zednické práce
- Jiří Hrubý-výpoč. a zabezp. technologie
- Jozef Madarász-zemní práce,autodoprava
- Metal Plast Produkt-Petr Hejtmánek
- Myslivecké sdružení Nový Přerov
- Sbor dobrovolných hasičů Nový Přerov
- Spolek vinařů Nový Přerov
- Václav Sak-dlaždičské práce
- Větrník-Eva Bahenská
- ZO KSČM Nový Přerov
Na závěr děkujeme všem lidičkám, kteří obětovali svůj
volný čas, přiložili ruku k dílu, či jinak přispěli k pohodovému odpoledni – p. Alena Dufková, Radana Hrubá,
Tibor Vašíček, Jana Vašíčková, Stanislav Polášek,
Hana Popelářová, Josef Caha, Stanislav Elagin, Ludmila
Malečková a manželé Kucejovi. Děkujeme.
M.Popelářová

po slanisku a okolí Nového Přerova se konala v neděli
31.7.2011. Odborným výkladem doplňovali vycházku
pan Filip Lysák a Václav Křivan z Centra ochrany přírody
ČSOP Kněžice. Exkurze vedla na přírodně cenná slaniska
v okolí požární nádrže a byla spojená s ukázkou místní
fauny a flóry. Viděli jsme například vzácnou mandelinku,
která žije pouze na Proskurníku lékařském stejně
jako Ostnohřbetka. Dále kytky,
vedené v červeném seznamu
chráněných rostlin Soumračník
slézový, Troskut
prstnatý a
zvlášť chráněný – kriticky
ohrožený Jitrocel přímořský,
který
roste výhradně na
zasolených půdách, v okolí
pramenů minerálních vod nebo
zasolených pastvin. V České
republice velmi vzácně v nejteplejších oblastech severozápadních Čech a jižní Moravy.
U „rybníčku Brčálníku“
jsme obdivovali Potočník
vzpřímený a Ožanku čpavou. V topolovém porostu zase
žije silně ohrožený druh brouka Lesák rumělkový,
evropsky významný
druh. Vyprávění o
vzácnostech přírody, které máme
nadosah ruky bylo
velice poutavé.
Záměrem ochránců
přírody je zkulturnit, ve spolupráci
s obcí, prostor kolem požární nádrže a zachránit slanisko.
M.Popelářová

MÁME NOVÉHO PEJSKA
Plynou z toho nějaké povinnosti ?
Jednou z nich je poplatek ze psa, který
platí držitelé psů, kteří mají trvalý pobyt
nebo sídlo v územním obvodu naší obci.
Držitel psa je povinen podat hlášení o skutečnosti, že se
stal držitelem psa do 15-ti dnů ode dne vzniku poplatkové
povinnosti. K tomu může využít předepsaný tiskopis
vydaný správcem poplatku ( obecní úřad). Je rovněž
povinen oznámit každou změnu – vznik osvobození,
úhyn psa apod. Poplatek se platí ze psů starších
3 měsíců.
Sazba poplatku činí 100,- Kč za kal. rok a jednoho psa.
( Stanovuje obecně závazná vyhláška č. 2/2009)
Držitel psa je povinen zaplatit poplatek bez vyměření
předem, a to:
a) nečiní-li více než 200,- Kč ročně – nejpozději do
31. 3. každého roku.
b) činí-li 300,- Kč a více ročně – ve dvou stejných
splátkách, vždy do 31. 3. a 30. 9. každého roku
V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se
poplatek krátí v poměrné výši. Požádá-li písemně poplatník
o vrácení přeplatku, přeplatek se vrátí, činí-li více než
50,- Kč.
Osvobození od poplatku
1) Poplatek se neplatí nebo jsou od poplatku osvobození
psi:
a) jejichž držitelé jsou osoby nevidomé, bezmocné nebo
s těžkým zdravotním postižením, osoba provádějící výcvik
psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující
útulek pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které
stanoví povinnost držení psa zvláštní právní předpis.
b) jejichž držitelem je správce poplatku a rozpočtové
a příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je obec
2) Nárok na osvobození od poplatku je držitel povinen
prokázat do 15-ti dnů do vzniku poplatkové povinnosti.
3) Osvobození zaniká, zanikne-li důvod osvobození.
V Novém Přerově platí rovněž pravidla pro pohyb psů na
veřejném prostranství stanovená obecně závaznou
vyhláškou č. 1/2010.
- na veřejných prostranstvích v zastavěné části intravilánu
obce, vyjma prostranství vyznačených v příloze č.1) k této
obecně závazné vyhlášce je pohyb psů možný pouze na
vodítku a je zakázáno provádět výcvik psů.
Splnění těchto povinností zajišťuje fyzická osoba, která má
psa na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem.
Pro volné pobíhání psů v intravilánu obce jsou vymezeny
prostory vyznačené v příloze č.1) k obecně závazné
vyhlášce a volné pobíhání psů v těchto prostorech je možné
pouze pod neustálým dohledem a přímým vlivem osoby
doprovázející psa.
Úplné znění vyhlášek je k nahlédnutí v kanceláři OÚ
nebo na webových stránkách obce v menu vyhlášky:
www.novyprerov.cz/clanky/obecne-zavazne-vyhlasky
V příloze Přerováku Vám přikládáme tiskopis a žádáme
všechny držitele psů o jeho vyplnění a odevzdání
v kanceláři OÚ nebo vhození do schránky na budově OÚ, z
důvodu obnovení evidence psů.. Děkujeme za vstřícnost.
J. Vašíčková

Kroužek při místní knihovně ???
Ano, či ne ?????
Kroužek pro děti od pěti let působí při místní knihovně již
od roku 1980. Za tuto dobu se při jeho akcích vystřídala
pěkná řádka místních dětí.
V době největšího rozvoje činnosti navštěvovalo kroužek
20 – 25 dětí. Starší občané si jistě pamatují maškarní
průvod, divadélko, scénky a básně se kterými děti
vystupovaly při nejrůznějších příležitostech. Troufali jsme
si i na aerobic či makarenu. Báli jsme se ve tmě při nocích
s Andersenem, prožívali dobrodružství na výletech a při
hledání pokladů. Rovněž jsme se věnovali výtvarným
činnostem.Vznikla tak celá řada více či méně povedených
dílek, koláží, kreseb na skle, ručních prací …..
V letošním roce mezi největší akce patřila návštěva
Mikulova na Den země. Navštívili jsme galerii Efram s
výstavou obrazů synagog, prohlédli si obrazy malířky
Sylvy Chludilové, se kterou si děti i pěkně pobesedovaly.
Poté jsme navštívili mikulovský židovský hřbitov
s pohřební synagogou, který na všechny udělal velký
dojem. Výlet byl zakončen v areálu pod Turoldem
návštěvou krasové jeskyně s netopýry a jezírkem.
Poslední naší akcí bylo opékání špekáčků. Pak již
z neznámého důvodu děti přestaly kroužek navštěvovat,
přestože byla pro ně nachystána řada dalších činností
a her. Je velká škoda, že děti v sobotu do kroužku
nechodí, neboť v současné době je u nás pro děti jedinou
pravidelnou činností. Ovšem bez zájmu rodičů, děti do
kroužku posílat, je snaha knihovnice marná.
První akcí koncem prázdnin či začátkem září bude
(v případě zájmu) výlet do Znojma s návštěvou muzea
veteránů, okružní jízdou městským vláčkem a překvapením. Předpokládaná cena 250-300 Kč včetně jízdného,
vstupného a zajištěného oběda.
V případě zájmu vyplňte prosím následující dotazník
a odevzdejte v knihovně do 19.srpna 2011!!!
A.Dufková - knihovnice

Kroužek při místní knihovně Nový Přerov
Mám zájem, aby mé dítě / děti :
Jméno a příjmení …..……………………………...
navštěvovaly kroužek při místní knihovně.
Zúčastní se výletu do Znojma

ANO / NE

V Novém Přerově dne ……..............2011
Podpis rodiče :
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