OBČASNÍK
obyvatel Klentnice
Duben 2013

číslo 9

Ze zasedaní Zastupitelstva obce
17.12.2012
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:
- Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o místním
poplatku za odpad (500,-Kč za osobu a rok, pro
osoby mladší 15 let 300,-Kč za osobu a rok).
Splatnost poplatku nejpozději do 30.6.2013
- Směrnici pro zadávání veřejných zakázek
- Výši ročního příspěvku na jednotku dobrovolných
hasičů Perná 10.000,-Kč k zajištění požární
ochrany v naší obci
- Rozpočtová opatření č. 5/2012 a rozpočtový
výhled na roky 2013 – 2015
- Rozpočtové provizorium na rok 2013 (Rozpočet
obce na rok 2013 bude schválen na prvním
jednání v roce 2013)
- Členy inventarizační komise 2012
- Záměry na odprodej obecních pozemků - p.č.
223, p.č. 111/2, 118/2 a p.č. 97

13.3.2013
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:
- Smlouvu o bezúplatném převodu majetku
(bezpečnostní povrch ROCBINDA – přechod
před OÚ) mezi Obcí Klentnice a DSO
Mikulovsko
- Hospodaření MŠ za rok 2012
- Výsledek inventur 2012

- Rozpočet obce Klentnice na rok 2013 (Výdaje a
příjmy jsou vyrovnané ve výši 5.885.300,-Kč)
- Rozpočtová opatření č. 6/2012
- Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene mezi Obcí Klentnice a JMK (jedná se o
vyvedení obecní kanalizace mimo areál Srdce
v domě)
- Dodatek č. 1 smlouvy o přeložce zařízení
distribuční soustavy (v ulici pod kostelem)
- Záměry na prodej obecních pozemků část p.č.
411, část p.č. 492, část p.č. 599/8
- Výkup části pozemků p.č. 599/14 a 598/2
z důvodu budování sběrného dvora
- Prodej obecních pozemků p.č. 111/2, 118/2, 97,
223
- Zpětný odkup pozemku p.č. 648/7
Starosta obce informoval:
- že z návrhu ÚP bude vypuštěna plocha Z1
(pozemky vlevo k farmě)
- že bylo instalováno dopravní zrcadlo na výjezdu
z ulice kolem kostela pro lepší bezpečnost
provozu
- že OÚ bude podávat žádost o dotaci na JMK na
pořádání kulturních akcí ve výši 60.000,-Kč
- že OÚ nabízí vyřazené knihy z obecní knihovny
ke koupi

* (Zdroj – Zápis o průběhu zasedání č. 13, 14 ZO obce Klentnice – www.klentnice.cz)

Upozornění
S odkazem na Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2009 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt čl. 3
OZV (sazba poplatku činí za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu 6,-Kč + 2,-Kč
poplatek z ubytovací kapacity), žádáme majitele ubytovacích zařízení v obci, kteří tak doposud neučinili, o
uhrazení uvedených poplatků za rok 2012. Současně upozorňujeme na splatnost poplatku za

odpad do 30.6.2013. (500,-Kč na dospělou osobu a 300,-Kč za dítě do 15 let).
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Vážení spoluobčané,
jako každoročně v tuto dobu se na Vás i letos obracím prostřednictvím našeho Občasníku s
informací o předpokládaných investičních záměrech obce v roce 2013. Vše je postaveno na
možnostech příjmové stránky obecního rozpočtu a základní podmínkou je mít tento rozpočet
vyrovnaný. Příjmová část se skládá z daňových příjmů, nedaňových příjmů (např. poplatky
stanovené obecně závaznými vyhláškami), kapitálových příjmů (prodej pozemků a majetku) a
přijatých transferů (datace, granty). V souvislosti s novelou zákona č. 243/2000Sb., o rozpočtovém
určení daní účinným od 1. ledna 2013 by měly být posíleny rozpočty menších měst a obci. V našem
případě by tato novela zákona mohla přinést do obecního rozpočtu o cca 700tis Kč navíc. Zatím se
jedna o hrubý odhad odvozený od počtu obyvatel. Výnos z poplatků stanovených OZV bude
obdobný jako v letech předchozích, může být málo povýšen o výběr poplatků z ubytovací a
rekreační kapacity pokud budou v obci přibývat hosté na penzionech. Z prodeje pozemků v
letošním roce nebude rozpočet zásadně povýšen, poněvadž obec v současné době nedisponuje
volnými pozemky pro bytovou zástavbu. Tato možnost nastane schválením nového územního plánu
obce Klentnice (přibližně v polovině roku 2013). Z dotací bude obec v letošním roce čerpat 90 tis.
Kč na pořízení nového územního plánu – dotace Jihomoravského kraje (JmK). Dále jsem požádal
JmK o dotaci na pořádání kulturních akcí v obci v roce 2013, zde je 50% spoluúčast. O
mimořádnou dotaci na opravu havarijního stavu stropu nad terasou u přístavby pohostinství budu
taktéž žádat JmK. Při realizaci projektu „prvky USES obnova klentnických sadů“ bude čerpána
dotace ze státního fondu životního prostředí ve výši 4,2 mil. Kč bez spoluúčasti obce. Do obecního
rozpočtu se z dotace vrátí 167 400,- Kč za zpracování projektu a vyřízení dotace, který byl již
uhrazen.
Dále se připravuje v souvislosti s vymezením plochy v novém ÚP na sběrny dvůr v areálu bývalé
farmy žádost o dotaci SFŽP na jeho realizaci. Tato poměrně spěchá a probíhá v součinnosti s DSO
Čistší střední Podyjí a Ing. Tomášem Hlavenkou. Ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem a
Ing. Harrem již běží projektování zpevnění komunikace do viničních tratí, která bude hrazena ze
státního rozpočtu po provedených pozemkových úpravách v obci. Pokud vše dobře půjde, realizace
se předpokládá v 2/2 2014. Při schvalování rozpočtu obce jsem členy zastupitelstva požádal o
„úsporný režim na straně výdajů“ z důvodu šetření prostředků na chystanou realizaci síti a
komunikace v ulici pod kostelem. Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce OU Klentnice a
byl projednán na zasedání zastupitelů se členy finančního výboru ZO dne 20. února 2013. Příjmy:
5 885 300,-Kč Výdaje: 5 885 300,- Kč. K prioritním investičním akcím bude tento rok patřit
projekt a realizace ing. sítí a komunikace v ulici pod kostelem, tato akce má již značný skluz. Dále
dokončení a schválení nového územního plánu, příprava a realizace projektu „obnova klentnických
sadů“, výkup pozemků za pohostinstvím a pod jeho přístavbou dle dohody s vlastníkem ČR UZSVM. V rozpočtu se počítá s údržbou účelových komunikací, které jsou nezpevněny, např.
úpravou asfaltovým recyklátem, terénní úpravou cesty pod lesíkem apod. Rozpočet obce byl
schválen na jednání zastupitelstva obce 13. března 2013.

Bc. Roman Koprivňanský
starosta obce
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Prosinec v Klentnici
Prosincové kulturní děni v naší obci bylo opět velmi
bohaté. V sobotu 8.12. pořádal místostarosta pan
David Blaha zabijačku či vepřové dobroty. Velkou
účastí tuto akci podpořili i klienti zařízení Srdce
v domě. Současně týž den uspořádali klentničtí vinaři
na obecním sále košt mladých vín. Obě akce měly
hojnou účast Týden nato 15.12. se konalo posezení
s důchodci a v neposlední řadě na Štědrý den
koledování u vánočního stromečku.

Koncert
V neděli 6. ledna v kostele sv. Jiří zazněly hlasy
pěveckého sboru Polyfonia, tvořeného studenty
břeclavského gymnázia, pod vedením sbormistra profesora Straky a profesorky Kašákové. Koncert byl
uspořádán u příležitosti tříkrálové sbírky a taktéž dobrovolné vstupné bylo této sbírce věnováno. Výtěžek
činil bezmála 3 tisíce korun. Mladí pěvci nás poctili jak klasickými zpěvy, tak zabrousili i do oblasti
modernější. Studentům patří velký obdiv, že i v této uspěchané technické době, se dovedou věnovat něčemu
tak ušlechtilému jako je zpěv. Opravdu krásný zážitek. Taktéž děkujeme sponzorům, bez jejichž pomoci by
se koncert neuskutečnil a v neposlední řadě i posluchačům, kteří vytvořili báječné prostředí.

Fašank
Letošní rok 2013 Český svaz žen zahájil Fašankem, který se konal 9. února. Za pečlivou přípravu,
na které se podílela většina
členek, bych ráda jménem celého
výboru všem poděkovala. Dále
chci poděkovat všem, kteří nás
podpořili příspěvky vybranými
při průvodu masek obcí, nebo
nám přispěli cenami do tomboly.
Samotný Fašank jsme zahájili
průvodem masek, které se sešli
na dolní zastávce autobusu. Již
tradičně
nás
doprovázela
harmonikářka
Martina
Zavadilová z Rajhradic. Ačkoliv
jsme měli chladivé počasí bez
sluníčka, naštěstí nám nepršelo.
Rej masek se vydařil a povedlo
se nám projít celou vesnicí.
Všechny, kteří nám otevřeli svá
obydlí, jsme pozvali na večerní
zábavu a doufám, že jsme je i našim veselím pobavili. Mnozí nám nabídli občerstvení a tak jsme mohli
porovnávat a chválit různé druhy koblížků. U Dvořáků se nám také dostalo neobvyklého dárečku –
mandarinek, které pan Dvořák sám vypěstoval ve svém skleníku. Toto potěšilo především děti, které se
zúčastnily. Děkujeme.
Večerní zábava začala ve 20.00 hodin a s účastí jsme byly spokojeni. K tanci a poslechu nám hráli DECOLT
MUSIC z Rakvic. Po pochodu masek byla volná zábava a věřím, že podle plného parketu, se všichni dobře
bavili. Po lístcích do tomboly se jenom zaprášilo, bohužel jsme nemohli uspokojit všechny, kdo projevil
zájem o jejich koupi. Příště to napravíme a přichystáme jich více! Doufáme, že ceny všem vítězům udělali
radost a ostatní, kdo nevyhráli nám i příště zachovají přízeň. Zábavu oživilo vystoupení MAŽORETEK a po
POCHOVÁNÍ BASY byl Fašank ukončen. Zábava však pokračovala dál. Její hodnocení nechám na všech
zúčastněných, doufám, že se líbila a při příštích akcích nám zachovají přízeň.
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V tomto roce ještě budeme pořádat Slet čarodějnic pod Sirotčím hrádkem 30.dubna a Dětský den tamtéž
1.června za spolupráce TJ Sokol Klentnice a Obce Klentnice. K tanci a poslechu nám budou opět hrát
DECOLT MUSIC. Všichni jsou srdečně zváni a doufáme v přívětivé počasí a hojnou účast.
Jako poslední akce v tomto roce je naplánována tradiční Mikulášská nadílka.

Za Svaz žen Zuzana Machalová

Karneval
V sobotu 16.3. 2013 v 15.00 hod. se konal dětský karneval pořádaný MŠ a OÚ Klentnice. Děti s obrovským
nasazením plnily úkoly, které pro ně připravili tatínci Jan Hrnčíř a Josef Halámka ml. V závěru soutěží vždy
odměnili všechny zúčastněné děti.

Chystá se …
20.4. – pouť ke sv. Jiří – na zajištění akce se podílí i Obec Klentnice a Cafe Fara
27.4. – výstava vín od 13:00 hod v sále nad pohostinstvím – pořádá Vinařské sdružení
Klentnice, hodnocení vzorků proběhne 19. dubna 2013 na obecním úřadě
30.4. – pálení čarodějnic od 16:00 hod. na hřišti pod Sirotčím hrádkem, zajišťuje Svaz žen
11.5. – od 12:00 hod druhý ročník soutěžního gulášfestu v areálu za obecním úřadem
01.6. – dětský den na fotbalovém hřišti pořádaný Svazem žen

Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka u nás v obci letos vynesla
celkem 14 844,-Kč. Z toho po obci 11 708,-Kč, v
kostele za koncert Polyfonia 3 136,-Kč. Vše
odevzdal farář Pacner na účet Charity ČR

Svoz elektroodpadu
Svoz elektroodpadu (EO - veškeré úplné
elektrospotřebiče) a nebezpečného odpadu (NO vyjeté oleje, postřiky apod. v obalech, obaly od
ředidel, barev apod., pneumatiky) proběhne 27.04.
2013 od 08.00-09.00 hod. od OÚ Klentnice.
Občané mohou tento odpad nosit na obec již 15.
dubna 2013.

Informace z STKO
Vážení klienti. Od roku 2013 měníme cenovou
politiku tak, abychom zlevnili třídění odpadů i pro
firemní zákazníky. Vývoz nádob s tříděným
odpadem je nově za stejnou cenu jako se
směsným odpadem s tím, že za papír a plast
platíme my Vám, zatímco za směsný odpad Vy
nám.
Výsledkem je, že nyní zaplatíte za výsyp nádoby a
likvidaci směsného odpadu z kontejneru o objemu
například 240l 110 Kč (v roce 2012 to bylo 106
Kč) zatímco za plast a za papír přibližně 60 Kč,
protože se od ceny za výsyp odečítá cena za
hmotnost papíru a plastu, který v nádobě s
papírem, respektive plastem, bude. Třídit odpady
je nyní tedy nejen ekologické, ale i ekonomické.
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Nově otevřený sběrný dvůr s obsluhou – Brněnská 65, Mikulov
Likvidace nebezpečných odpadů, stavební sutí, velkoobjemového odpadu, výkup druhotných surovin a
mnoho dalších služeb, prodej písku, štěrku a kompostu. Sběrný dvůr mohou využívat i občané Klentnice.
Otevírací doba
Pondělí – Čtvrtek 8:00 – 12:00 12:30 - 18:00
Pátek 8:00 – 12:00 12:30 – 16:00
Sobota 8:00 – 13:00
Kontakt: tel.: 539 029 364, e-mail: sdmikulov@stko.cz

Svoz odpadu v Klentnici:
Svoz odpadu bude letos probíhat vždy v úterý, a to následovně:
TKO, pytle – liché týdny (9.4., 23.4., 7.5., 21.5., 4.6., 18.6., 2.7., 16.7., 30.7., 13.8., 27.8., 10.9., 24.9.,
8.10., 22.10., 5.11., 19.11., 3.12., 17.12., 31.12.)
BIO – sudé týdny (16.4., 30.4., 14.5., 28.5., 11.6., 25.6., 9.7., 23.7., 6.8., 20.8., 3.9., 17.9., 1.10., 15.10.,
29.10., 12.11., 26.11., 10.12., 24.12. – bude upřesněno)

Srdce v domě získalo „sociální automobil“
Agentura Kompakt s.r.o za pomoci
firem a společnosti po celém území
naší republiky s úspěchem předala již
přes 370 sociálních automobilů
různým ústavům a zařízením, jenž
pečují
s tělesně
či
mentálně
postiženími lidmi. Program spočívá v
prodeji
reklamní
plochy
na
automobilu firmám a organizacím v
okolí působnosti zařízení, pro které je
automobil
pořizován.
Tímto
projektem se snaží o vytvoření,
zdokonalení a obnovení vozového
parku v ústavech a zařízeních, která
svou činnost zaměřila na výchovu,
vzdělání, rehabilitaci a integraci
zdravotně,
mentálně
či
jinak
hendikepovaných lidí.
Jeden ze sociální automobilů zn. Renault Master slavnostně převzal 26.2.2013 Mgr. Tureček Zbyněk, ředitel
Srdce v domě,p.o., Klentnice, jejíž zřizovatelem je Jihomoravský kraj. Zaměstnanci zařízení se v současné
době starají o 113 klientů s mentálním postižením. U předání „sociálního automobilu“ byli také přítomni
radní JMK Mgr. Marek Šlapal s asistentem Bc. Bartošem Martinem, krajská zastupitelka PhDr. Ilona
Žišková Vágnerová, starosta obce Klentnice Bc. Roman Koprivňanský a podnikatelé, kteří přispěli na
získání automobilu. Devítimístný sociální automobil bude sloužit k přepravování klientů, pro organizování
volnočasových aktivit, pro návštěvy lékařů a k běžnému provozu domova. Výletů se budou moci zúčastnit i
lidé na invalidním vozíku. Klienti budou moci auto využít k cestování po okolí i k návštěvě kamarádů ve
vzdálenějších zařízeních.
Jsme rádi, že na získání tohoto automobilu se podílelo velké množství lidí. Obrovské poděkování patří všem
sponzorům, kteří přispěli jakoukoliv finanční částkou. Právě díky nim, se i málo pohyblivý klienti nebo
uživatelé na vozíku dostanou z prostoru domova.

Poděkování
Tímto bychom chtěli poděkovat panu Dvořákovi za sponzorský dar – ovocné stromky, které poskytl zařízení
Srdce v domě, p.o. a tím doplnil ovocný sad, o který se naši klienti starají a sbírají ovoce. Ještě jednou
děkujeme!!

„Srdce v domě“ p.o.
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Žádost

Prodej starých knih
Obecní úřad Klentnice bude od 29. dubna 2013
nabízet k prodeji za 1,-kč/kus nepotřebné
vyřazené knihy z místní knihovny. Tyto budou od
uvedeného data vystaveny v zasedací místnosti na
obecním úřadě. Každý občan Klentnice si může
knihy prohlédnout a zakoupit, jedná asi o 600 ks.

Obecní úřad žádá všechny vlastníky okrasných
keřů a stromků k jejich úpravě tak, aby
nezasahovali do chodníků. V některých případech
jde o zarůstání keřů do obecních chodníků až 40
cm, což tvoří 1/3 šíře chodníku. Žádáme občany,
aby takto udržovali zeleň na předzahrádkách
domů celoročně a umožnili bezpečný průchod i
maminkám s kočárkem či občanům na invalidním
vozíku.

zápas

datum

den

čas

kolo

31. 3.

NE

15.30

13

Volno

6. 4.

SO

11:30

14

Horní Věstonice A – Klentnice

14. 4.

NE

16.00

15

Klentnice – Sok. Pavlov

21. 4.

NE

16.00

16

Pasohlávky - Sokol Klentnice

28. 4.

NE

16.00

17

Milovice - Sokol Klentnice

5. 5.

NE

16.30

18

Sokol Klentnice – Vranovice

12. 5.

NE

10.00

19

Přibice B - Sokol Klentnice

18. 5.

SO

16.30

20

Březí B - Sokol Klentnice

25. 5.

SO

16.30

21

Pohořelice B - Sokol Klentnice

2. 6.

NE

16.30

22

Sokol Klentnice – Cvrčovice B

9. 6.

NE

10.00

12

V. Dvůr - Sokol Klentnice

KONTAKT:
Občasník obyvatel Klentnice pro Vás připravili:

Přehled zápasů
TJ Sokol Klentnice
IV. Třída, skupina B, dospělí
Jaro 2013

Tel.: 519 515 171, 519 515 197, www.klentnice.cz
Obecní úřad a redakční kolektiv

Vaše PŘIPOMÍNKY, PŘÍSPĚVKY a NÁMĚTY zasílejte prosím pouze na e-mail: obecklentnice@tiscali.cz nejpozději do 31.srpna 2013.
Další číslo vyjde v měsíci září-říjen 2013
Náklad 170 ks
Za tiskové či jiné chyby se předem omlouváme, nevznikly záměrně ani úmyslně.
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