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26. listopadu 2010
 Zasedání bylo přítomno 6 členů zastupitelstva.
 V úvodu předložila místostarostka Zprávu o činnosti
orgánů obce č. 3/2010, kterou seznámila nově zvolené
členy zastupitelstva s hlavními investičními záměry
obce a již rozpracovanými projekty.
 Následovala volba členů výborů. Členy finančního
výboru se stali p. Gabriel Kis a Ing. Bohumír Smola.
Členy kontrolního výboru se stali p. Josef Filip a p.
Zdeněk Jonáš.
 Byla zřízena komise „Kulturní a letopisecká“. Předsedkyní je p. Popelářová, členkami p. Alena Dufková,
Alžběta Dufková a Růžena Bahenská. Tato komise
bude zajišťovat např. kulturní akce pro děti, recitace
na pohřbech a posuzování zápisů do kroniky obce.
Občanské pohřby a gratulace jubilantům budou
zajišťovat členové ZO a obecní úřad.
 Zastupitelstvo schválilo pro Obec Nový Přerov
- místo konání svatebních obřadů : sál KD čp. 43, a
obřadní
místnost
v budově
OÚ
čp.
54.
- dny konání obřadů: každou sobotu, ( vyjma státních
svátků)
v
dopoledních
hodinách.
V Novém Přerově může pár uzavřít sňatek pouze v
případě, kdy jeden ze snoubenců má trvalý
pobyt v obci. Oddávajícím je dle zákona starosta,
místostarosta, nebo pověřený člen zastupitelstva.
Obřad probíhá za přítomnosti matrikářky z Novosedel.
 Předsedající informovala, že dne 30.11.2010 bude
zahájeno společné jednán o návrhu „Územního plánu
Nový Přerov“. Dotčené orgány vyjadřovat svá
stanoviska a to do 30.12. 2010. Pokud by dotčený
orgán doložil nejpozději na společném jednání
závažné důvody, lhůta pro uplatnění stanoviska se
prodlužuje nejdéle o 30 dnů.

ZO schválilo přijetí dotace ve výši 575.100,- Kč
z Programu rozvoje venkova – opatření III. 2.1.1.
na realizaci projektu „Nový Přerov – obnova
veřejných prostranství“. Jedná se o výstavbu dvou
chodníků, výsadbu dvou ploch zeleně, nákup
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mechanizace k údržbě zeleně a pořízení lavičky
s košem na odpadky.
Zastupitelstvo se zabývalo dopravní obslužností
v obci prostřednictvím Integrovaného dopravního
systému JMK, v souvislosti s přistoupením obce ke
Konvenci IDS Jihomoravského kraje a uzavření
Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK.
Rozhodnutí bylo odloženo z důvodu získání většího
množství informací.
ZO schválilo nový Jednací řád Zastupitelstva obce.
Byl projednán Zápis auditora z dílčího přezkoumání
hospodaření obce za rok 2010. Při přezkoumání
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Pan Hrubý seznámil ZO s vyhodnocením dotazníku
rozeslaného do všech domácností. Ze 140 ks bylo
odevzdáno vyplněných 23 výtisků. Z nich nejvíce
požadavků (11) bylo na odvodnění obce, rovněž 11
na pořádání kulturních akcí pro děti i dospělé, 10 na
dobudování chodníků, 9 na dobudování dětského
hřiště a 8 na zvýšení informovanosti občanů.
Zazněla také pochvala za internetové stránky
a obnovení provozu mateřské školky.

NOVÁ TRAFOSTANICE
Společnost E.ON buduje v naší obci rozšíření sítě
vysokého a nízkého napětí včetně nové trafostanice.
Realizace akce v hodnotě téměř tří milionů korun,
kterou v plné výši financuje společností E.ON, je
výsledkem úsilí minulého vedení obce. Cílem bylo
posílení vedení elektřiny pro novou zástavbu
rodinných domů. Druhá trafostanice chyběla také
při provádění oprav, kdy bylo vždy nutné vypnout
elektřinu pro všechny domácnosti. To nyní odpadne
neboť obec bude rozdělena na dva okruhy. Stavba
byla naplánována na letní měsíce, ale z důvodu
podmáčení terénu nebylo možné ji provést. Dodavatel byl nucen čekat na příchod mrazů. Určení
termínu je však obtížné neboť o přerušení dodávky
elektřiny musí požádat 30 dnů předem. Také hladina
spodní vody je stále vysoká a výkopové práce
jsou prováděny v extrémně těžkých podmínkách.
Mechanizace se boří do bahna a sloupy není možné
upevnit. Konečná úprava terénu bude muset zřejmě
počkat do jara. Proto prosíme občany o pochopení
a shovívavost.
Milada Popelářová

Výdaje na odměny zastupitelů v Kč
2006-2010

Ve dnech 15.10. – 16.10.2010 proběhly v naší
obci volby do zastupitelstva. Letos si
občané své kandidáty mohli vybírat ze tří
volebních stran: Komunistická strana
Čech a Moravy, Sdružení nezávislých
kandidátů „Za rozvoj obce“ a Sdružení
nezávislých kandidátů „Nový směr“.
I pro nadcházející volební období má zastupitelstvo v naší
obci 7 členů. Z výše uvedených stran získalo: SNK
„Za rozvoj obce“ 3 mandáty – Petr Hryčovský, Gabriel
Kis, Milada Popelářová a SNK „Nový směr“ 4 mandáty –
Marcela Elaginová, Jiří Hrubý, Miroslav Tomeček,
František Vašíček. Volební účast v naší obci byla 62,64 %.
Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce, které se
konalo dne 6.11.2010 byla do funkce neuvolněné
starostky obce zvolena paní M. Elaginová a do funkce
uvolněné místostarostky paní M. Popelářová. Dále
předsedou kontrolního výboru byl zvolen p. M. Tomeček
a předsedou finančního výboru p. J. Hrubý.
Všem občanům, kteří přišli odevzdat svůj hlas ještě
jednou děkujeme, vážíme si projevené důvěry a budeme
samozřejmě dělat vše proto abychom pokračovali ve
zvelebování naší obce. A to nejen po stránce materiální,
ale i kulturní. Věříme, že se nám tak podaří přesvědčit i ty
voliče, kteří byli s výsledkem voleb méně spokojeni.
Marcela Elaginová

Složení Zastupitelstva obce Nový Přerov pro volební
období 2010 – 2014:
•
Marcela Elaginová – starostka obce
•
Milada Popelářová – místostarostku obce
•
Petr Hryčovský
•
Gabriel Kis
•
Jiří Hrubý
•
Miroslav Tomeček
•
František Vašíček
Na ustavujícím zasedání zastupitelstvo stanovilo, že
neuvolněným členům zastupitelstva nebude poskytována
měsíční odměna. Reagovalo takto na model, který byl
zaveden v uplynulém volebním období, kdy odměnu
pobírala uvolněná starostka obce i neuvolněný
místostarosta obce a další 4 zastupitelé. Nový Přerov je
se svými 340 obyvateli malou vesničkou kde chod obce
včetně administrativy, byť stále rostoucí, dokáže
zvládnout jeden schopný člověk, což se nám za poslední
4 roky potvrdilo. Je proto zbytečné, aby odměnu pobíral
i ten člen zastupitelstva, který zastává neuvolněnou funkci
a vypomáhá jen příležitostně.
Bylo nám vytýkáno, že to co navrhujeme, bude
v konečném důsledku pro obec ještě dražší. Pro lepší
orientaci přikládáme jednoduchou tabulku se srovnáním
výdajů na odměny. V tabulce jsou uvedeny hrubé mzdy
včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění.

2010-2014

Celkem za měsíc

61 691

33 620

Celkem za rok
Celkem za 4 roky

740 172
2 960 688

403 440
1 613 760

Jednoduchým výpočtem si můžete
spočítat úsporu, které dosáhneme za
4 roky – 1 346 928,- Kč. O tuto částku
můžeme tedy snížit výdaje na odměny
v rozpočtu obce a smysluplně ji využít při
zvelebování naší vesnice.
Marcela Elaginová

Na toto téma bylo napsáno již mnoho článků
a upozornění a možná to už některé z vás nebaví ani číst.
Zvláště pak ty, kterých se to přímo týká.
Celkově vzato se dá říci, že psů již nepobíhá po vesnici
tolik jako v dobách
minulých, za což jsme
všichni
rádi.
Nicméně v poslední
době se opět
množí
stížnosti.
Apeluji proto
na všechny zodpovědné
majitele
psů
aby si zkontrolovali ploty
na zahradách nebo
výběhy svých miláčků.
A pro ty nezodpovědné majitele, kteří si pořídili psů
několik a nejsou schopni zajistit aby jim psi neutíkali
a neohrožovali tak kolemjdoucí, mám jednu prosbu –
prosím, nepořizujte si příště psy, když jim nezajistíte
minimálně alespoň ten kotec na dvoře. Nebo si snad
myslíte, že až jednou vaši psi na někoho zaútočí a zraní
ho, že tomu člověku bude stačit něco jako „já nevím
proč a kudy utíkají“? Pozor na to přísloví o džbánu a
vodě…………..
Marcela Elaginová

Kontejner na papír
Již několik měsíců stojí u prodejny Jednoty mimo jiné
i modrý kontejner určený pro kartony, časopisy apod.
Podle toho jak se plní je vidět, že občané tuto službu
využívají. Je to potěšující zjištění, ale přece jen má
jednu vadu na kráse. Tou vadou jsou krabice, které tam
někdo hodí tak jak jsou aniž by je rozložil, rozřezal
nebo jen sešlápl. Víme, že je to pohodlné a rychlé, kdo
by se taky zdržoval s tak bezvýznamnou věcí. Ale
taková nerozložená krabice např. od velké televize
zabere čtvrtinu kontejneru. Pokud by se tam sešly
takové krabice čtyři pak je kontejner „plný“ a pro další
odpad již nepoužitelný. Je to jako bychom si doma např.
knihy v knihovně naházeli halabala, místo abychom je
seřadili jednu za druhou. V tom prvním případě
bychom takových knihoven potřebovali asi více než jen
jednu a brzy bychom zjistili, že je to vlastně zbytečné.
A tak je to i s naším kontejnerem. Proto vás – občany
prosíme, abyste věnovali těm bezvýznamným krabicím
trochu pozornosti a do kontejneru je vhazovali
rozložené či sešlápnuté. Děkujeme.
Zastupitelstvo obce Nový Přerov

Společenská kronika
Ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku oslavili svá významná
životní jubilea tito naši spoluobčané:
Hortová Anna
Hrůza Josef
Vojkůvková Elfrída
Kerelová Jitka
Fabouková Lydie
Zimmermann Adolf

60 let
80 let
70 let
50 let
80 let
70 let

Všem oslavencům ze srdce gratulujeme.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Navždy nás opustili naši spoluobčané :
František Křivánek
Alois Křivánek

43 let
79 let

Pozůstalým vyslovujeme hlubokou soustrast.
Vítáme nové spoluobčany:
Jakuba Dobíška - čp. 98
NA R O D I L O S E N Á M …
Dne 28. srpna 2010 se rodičům
Veronice Šmatlavové a Leoši Pluskalovi
narodila dcera Táňa P l u s k a l o v á.
Rodičům i děťátku přejeme hodně radosti do života.

!!! POZVÁNKA !!!
Zastupitelstvo obce srdečně zve všechny děti a rodiče na
Vánoční besídku, která se uskuteční v sobotu 18.prosince
od 14:00 hodin v sále kulturního domu. Pro děti je
připraven zábavný program a drobný dáreček.

Poplatek za svoz a likvidaci odpadů
Obecní úřad provedl kalkulaci poplatku pro rok 2011,
která vychází ze skutečných nákladů na svoz, likvidaci,
třídění, využívání a odstraňování KOMUNÁLNÍHO
(netříděného) odpadu za rok 2010, které činily 145.622,Kč. Kalkulace nákladů na jednoho občana pro rok 2011
vyšla na 697,- korun.
- Celkové výdaje za likvidaci veškerých odpadů, od
občanů a chalupářů, však vyšplhaly na 208.291,- Kč.
- Formou poplatků by mělo být do konce roku vybráno
161.980,- Kč.
- Podíl nákladů na jednoho občana činil 531,-Kč, na
poplatku je vybíráno pouze 480,- Kč.
- Rozdíl v celkové výši 43.337,-Kč je hrazen z obecního
rozpočtu.
Zastupitelstvo přesto rozhodlo, že poplatek pro rok
2011 nebude zvýšen na maximální možnou hranici tj.
500,-Kč. Vedení obce zamýšlí využít jiné možnosti jak
snížit zatížení obce i občanů v odpadovém hospodářství.
Jako reálná se jeví možnost třídění biologicky
odbouratelného odpadu. Svozová společnost STKO
Mikulov realizuje projekt „Zkvalitnění nakládání
s odpadem“, který zahrnuje pořízení nádob na bioodpad.
Tyto nádoby budou distribuovány zdarma do všech
domácností obcí Mikulovska.
A co do takové bio-popelnice vlastně
patří? Zbytky ovoce, zeleniny, pečiva a
obilovin, natě rostlin, plevel, travní
hmota, listí, jemné nebo drcené větve,
hobliny, piliny, kuchyňský odpad.
Podle informací z obcí, kde již třídění bioodpadu zavedli,
( v roce 2007) je možné takto vytřídit až 40 % z objemu
komunálního odpadu. A to znamená opravdu velikou
finanční úsporu. Vždyť za uložení jedné tuny „komunálu“
zaplatíme 1.200,- korun, naproti tomu za likvidaci jedné
tuny bioodpadu se platí pouze 460,- korun.
Pokud se vydáme touto cestou, a výdaje na likvidaci
KOMUNÁLNÍHO odpadu výrazně klesnou, může dojít
na základě kalkulace ke snížení místního poplatku.
Milada Popelářová

Při příležitosti blížících se vánočních
svátků a Nového roku 2011 Vám
z celého srdce přejeme zdraví, štěstí,
lásku, radost a splnění všech Vašich
nejtajnějších přání .

Novoroční setkání 2011
Každým rokem, v porevoluční historii, se
v Novém Přerově u kapličky na státní hranici
koná Novoroční setkání Čechů a Rakušanů.
Věříme, že ani letos tomu nebude jinak,
a kolem 15 hodiny se začnou scházet staří
známí, přátelé, ale i nové tváře z obou stran
hranice i okolních obcí. Srdečně zveme všechny občany
k tomuto sousedskému
setkání, společnému přípitku
a vzájemnému přání všeho dobrého do Nového roku.

PŘÍJMY ZA VĚCNÁ BŘEMENA
Informujeme občany, kteří obdrželi jednorázovou úplatu
za věcné břemeno od společnosti E.ON Česká republika
v částce vyšší než 6 000,- Kč, že mají povinnost do
31.3.2011 podat přiznání k dani z příjmu u Finančního
úřadu Mikulov.
Vaše dotazy a připomínky
je od nynějška možné vkládat na webových stránkách naší
obce ( www.novyprerov.cz) do on-line formuláře.
Vydavatel: Obec Nový Přerov, okr. Břeclav. Adresa redakce
a tisk: OÚ Nový Přerov, Nový Přerov 54, 691 81, p. Březí.
Šéfredaktor: Marcela Elaginová.
Zástupce šéfredaktora: Milada Popelářová
Vychází čtvrtletně v počtu 140 výtisků.
Registrační číslo: MK ČR 11766. Za případné tiskové chyby
se omlouváme. Vydáno v Novém Přerově dne 16.12.2010
Distribuce občanům Nového Přerova zdarma.
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