OBČASNÍK
obyvatel Klentnice
Červen 2010

číslo 1

Občasník se vrací . . .
Vážení občané,
po mnoha letech se k Vám vracím, abych pokračoval tam, kde jsem před lety, v roce 1995,
skončil. Rád bych Vám totiž přinášel informace o dění v naší obci, a to zejména:
1) o důležitých otázkách projednávaných na veřejných zasedáních zastupitelstva obce,
2) o rozpočtu obce, financování prováděných akcí, prodeji obecních pozemků a dalších věcech
týkajících se zabezpečování chodu naší obce,
3) o kulturním a společenském životě v obci,
4) o práci zájmových a společenských organizací, které jsou v obci zřízeny . . .
Věřím, že najdu mezi Vámi lidi, ať jednotlivce či zájmová sdružení, kteří budou ochotni
spolupracovat či podílet se na uvedených tématech a případně přijdou i s jinými zajímavými nápady , o
kterých by bylo dobré občany Klentnice informovat.
Těším se na spolupráci . . .
Váš Občasník

Ze zasedaní Zastupitelstva obce v roce 2010
9.3.2010
Zastupitelstvo obce schválilo:
– zadání změny č.4 (týká se lokalit A1,A2) a
č.5 (záměr Dům přírody Pálava) územního
plánu sídelního útvaru Klentnice
– prodej obecních pozemků – ostatní plocha
p.č. 271 (pí. Slačíková), p.č. 427 (manželé
Halámkovi) a pronájem obecního pozemku
p.č. 251/1 (pan Prchal)
– prodej obecních stavebních pozemků pro
výstavbu rodinných domků p.č. 25/1 a 25/2
(pan Křižák), p.č. 24/1 (manželé
Martincovi), p.č. 26/1 (pan Nosek)
– finanční příspěvek TJ Sokolu Klentnice ve
výši 50.000,-Kč na sportovní činnost oddílu
a na dokončení kabin v roce 2010.
Financování bude provedeno přes účet obce
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:
– odkoupení pozemku p.č. 494/3 (bývalá
školní zahrada), který je ve vlastnictví pana

Kincla, z důvodu přístupu na sousedící
obecní pozemek
– finanční odměnu za právní služby panu
JUDr. Dobišarovi ve věci získání
nemovitosti č.p.26 (budova obecního
úřadu) a pozemků p.č. 174/3, 174/4 a 174/6
do majetku obce
– Byla podána informace ohledně Domu
přírody Pálava ze strany vlastníka pozemku
pana Kudrny. Záměrem je, aby na jedné
části pozemku byl vybudován Dům přírody
Pálava (informační centrum) a na druhé
části pozemku menší stravovací a ubytovací
zařízení
– ZO projednalo žádost manželů Blahových
ohledně úpravy komunikace (její snížení)
v ulici pod kostelem. Bylo navrženo, že
úprava komunikace bude řešena při stavbě
dešťové kanalizace. Ohledně sklonu
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komunikace bude přizván znalec. Starosta
současně požádal žadatele o trpělivost při
řešení problému
– Zastupitelé byli seznámeni s návrhem
rozpočtu obce na rok 2010, s inventarizací
obce a MŠ za rok 2009 a s výsledky
hospodaření MŠ
Starosta obce informoval:
– o dotaci z titulu „Rozvoje venkova JmK“,
která bude použita na opravu obecního sálu
– o nutnosti novelizace obecně závazných
vyhlášek (OZV), a to OZV o místním
poplatku za odpady, OZV o udržování
čistoty a pořádku v obci a OZV o regulaci
pohybu
psů,
jelikož
nevyhovovaly
zákonným normám. ZO odsouhlasilo jejich
zrušení a následně odsouhlasilo nové OZV
č.1/20010 (řeší poplatky za odpady…),
č.2/2010 (o udržování čistoty ulic a jiného
veřejného prostranství), č.3/2010 (pravidla
pro pohyb psů…) a 4/2010 (o ochraně
nočního klidu a regulaci hlučných činností )
– o možnosti přeposílání informativních SMS
obyvatelům obcí JmK. Tato služba by byla
zpoplatněná. Z důvodu zbytečného utrácení
finančních prostředků z rozpočtu obce ZO
tuto službu odmítlo.
– že Pan Pláteník ukončil činnost občerstvení
v bývalé hasičce
– o potvrzení dotace SZIF ve výši cca
279.000,-Kč na opravu hřbitova
– o výsledku valné hromady STKO
– ohledně zpomalovacího retardéru na státní
komunikaci před obecním úřadem
– ZO se shodlo na převodu požární motorové
stříkačky dobrovolným hasičům do Perné
(projednáno s velitelem HZS Mikulov)

18.5.2010
– Starosta informoval ZO i přítomné občany
o nutnosti zadání změny č. 6 územního
plánu sídelního útvaru Klentnice z důvodu
rozšíření území pro výstavbu čističky
odpadních vod. Původní pozemek, kde
měla dle územního plánu stát budova ČOV
je i po pozemkových úpravách ve
vlastnictví právnické osoby, která ho
použila jako zástavu. Výstavba ČOV by
byla
na
tomto
pozemku
značně
problematická.
Zastupitelstvo obce schválilo:
– prodej obecního pozemku – zahrada p.č.
151 a 152 (manželé Mimochodkovi)

–

–

rozpočtové opatření č. 1/2010 týkající se
přesunu částky 650.000,- Kč určené na
parkoviště u OÚ (realizace až na jaře
2011) na vybudování zpomalovacího
retardéru
(100.000,-Kč),
výstavby
dešťové kanalizace ulici pod kostelem
(300.000,-Kč), dokončení akce hřbitov
(250.000,-Kč). Jedná se o přesun položek
v rámci rozpočtových kapitol. Starosta
informoval o zájmu zejména starších
občanů o zakoupení pluhu za obecní
traktor
přijetí dotace SZIF a dotaci programu
rozvoje venkova JmK

–

Zastupitelé byli seznámení s úpravami
rozpočtu na příjmové straně - dotace na
volby (18.300,-Kč), dotace na opravu sálu
(160.000,-Kč) a dotace na projektovou
dokumentaci parkovacích ploch kolem
obecního úřadu (66.000,-Kč)
– Starosta podal informaci o žádosti
směřované na PČR týkající se zvýšení
dohledu nad provozem v obci o víkendech
a o zvýšení činnosti hlídek pořádkové
policie v nočních hodinách z důvodů
krádeží. Bylo zodpovězeno, že Klentnice
nepatří mezi rizikové obce co se týče
nehodovosti, noční hlídky pořádková
policie v rámci svých možností provádí
– ZO neodsouhlasilo zvýšení počtu členů
zastupitelstva pro další volební období z 7
na 9. Počet členů zůstává nezměněn.
– ZO odsouhlasilo finanční odměnu
zastupiteli panu Gondášovi za zpracování
žádosti o dotaci SZIF na realizaci opravy
hřbitova
Starosta obce informoval:
– o získání pozemků od PF
– že budou probíhat opravy chodníků a
vjezdů k domům na základě žádostí
starších občanů
– o nutnosti opravy zdi na bývalém
pozemku Malotů, kde došlo k sesuvu (v
současné době již probíhá) a o opravě
obrubníků kolem domu pana Obůrky
z důvodu zatékání při deštích
– že dle počasí bude prováděn penetrační
nástřik komunikací, které byly v loňském
roce opraveny řezaným recyklátem
– že Stavební úřad při Měu Mikulov a
Správa údržby silnic nařídila odstranění
posledního schodu před hřbitovem
z důvodu bezpečnosti. Před schody se
plánuje instalace zábradlí (již realizováno)
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Z každého zasedání Zastupitelstva obce je pořízen zápis, který je uložen na obecním úřadě nebo
v elektronické podobě na www.klentnice.cz.

Rozpočet na rok 2010
Návrh rozpočtu byl projednáván a schválen na 23. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo
9.3.2010. Návrh rozpočtu byl připraven ve spolupráci s finančním výborem obce a je sestaven jako
vyrovnaný, tzn. že příjmová a výdajová strana rozpočtu se rovnají a jsou ve výši 5.771.700,-Kč.
V průběhu roku se řeší změny v rozpočtu rozpočtovými opatřeními (přesuny finančních částek,
popřípadě navýšení či snížení jednotlivých položek), které vždy musí odsouhlasit zastupitelstvo obce.
Největší podíl na příjmové straně zaujímají daně, místní poplatky a dotace ze státního rozpočtu
v celkové výši 4.803.300,-Kč. Podíl jednotlivých daňových příjmů do rozpočtu obce se řídí zákonem
243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, kdy obci náleží:
a) 100% výnos z daně z nemovitostí
b) podíl na 21,4 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty, daně z příjmů fyzických
osob ze závislé činnosti, daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou, daně z příjmů
právnických osob
c) podíl na 21,4 % z 60 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob
d) podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti dle počtu
zaměstnanců, kteří mají pracoviště v obci Klentnice
Procento, kterým se obec Klentnice podílí na procentní části celostátního hrubého výnosu daní (bod b)
a c)) je 0,003106. Počet zaměstnanců s místem výkonu práce v obci Klentnice je 108 (stav
k 1.12.2008) a přepočtové procento v případě bodu d) je 0,002408. Tyto procentní údaje vyhlašuje
Ministerstvo financí vyhláškou, vždy s účinností od 1. září běžného roku. Plán rozpočtu obce
Klentnice na rok 2010 je k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.

Investiční záměry obce na rok 2010:
1) Oprava hřbitova
• dne 11.05. 2010 došlo k předání díla firmou AR Service
• kolaudace parkoviště a ostatních ploch u hřbitova je 08.06. 2010
• do této doby budou schody osazeny zábradlím a parkoviště dopravním značením
• v rozpočtu 2010 určena částka na dokončení akce ve výši 370 000,-Kč, získaná dotace SZIF
279 298,-Kč
2) Výměna oken a oprava podlahy na sále
• získaná dotace z „Programu rozvoje venkova 2010 JmK“ 160 000,-Kč
• akce se bude realizovat v průběhu měsíce července-srpna 2010 a to tak, aby sál byl
připraven na hody
3) Zpomalovací retardér před obecním úřadem
• rozpočtovým opatřením č.1/2010 částka na realizaci navýšena o 100 000,-Kč
• nyní je celá dokumentace předána pro stavební povolení na MěÚ Mikulov
• v projektu došlo ke změně umístění zpomalovacího retardéru (přechodu pro chodce) a to
cca o 5 m od vchodu do MŠ směrem na Mikulov
• naproti vchodu do OÚ Klentnice bude z důvodu bezpečnosti dětí MŠ instalováno zábradlí
4) Čistička odpadních vod (příprava podkladů pro žádost o dotaci a stavební povolení)
• zatím není zřejmé, kolik prostředků bude v letošním roce na dopracování projektové
dokumentace ČOV nutné využít
• vzhledem k tomu, že Obec Klentnice doposud nevyřešila pozemek pro stavbu
technologického zázemí čističky, byla zadána změna č.6 ÚP SÚ Klentnice, která bude
probíhat nejméně rok, obec v této době musí řešit příjezdovou komunikaci
• veškeré shrnutí problémů s projektem ČOV je ve „zprávě starosty obce“, do které je možno
nahlédnout na obecním úřadě a která byla vyvěšena na úřední desce OÚ
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5) Dešťová kanalizace v ulici pod kostelem
• rozpočtovým opatřením č.1/2010 určena částka k realizaci akce ve výši 300 000,-Kč
• pan Jan Hrnčíř věnuje obci částku 100 000,-Kč, která společně s částkou rozpočtového
opatření bude postačovat k realizaci části dešťové kanalizace dle projektu mezi šachtami 910
• realizace plánována na období podzim 2010
6) Obec dále řešila v době 20.-28. 05. 2010 havárii, jednalo se o sesunutí svahu a opěrné zdi na
pozemku p.č. 234 v důsledku značného podmáčení terénu. Vzhledem k tomu, že hrozilo
sesunutí domu nad tímto svahem, opěrnou zeď na původním místě postavila firma Stavitelství
František Dvořák ve spolupráci s obcí. Přestože na stavbu opěrné zdi byly prostředky rozpočtu
2010 určeny, starosta obce požádal hejtmana JmK Mgr. Haška o účelovou dotaci z fondu
pomoci malým obcím na likvidaci havárie ve výši 95 000,-Kč
7) Dále bylo dle schváleného rozpočtu 2010 doposud realizováno:
• nákup 2 ks digestoře na kuchyň sálu nad pohostinstvím
• oprava vjezdu k domu paní Pastorkové
• oprava chodníku od domu paní Prchalové Boženy až po dům Grunů
• vydláždění místa pro 3 ks kontejnerů na tříděný odpad naproti domu Strouhalů
• osazení silničních obrubníků kolem domu pana Obůrky
• zástřik místních komunikací penetrací a to tam, ke došlo v roce 2009 k jejich zpevnění
makadamem a recyklátem
• likvidace náletových keřů ve svahu naproti domu pana Šoltýse

Kulturní okénko
V této části bych se nejprve rád pozastavil a taktéž poděkoval všem, kteří se jakkoliv podíleli na již
uskutečněných akcích v naší obci od počátku roku ….
Připomeňme si:
- V únoru proběhl „Fašank“, který pořádal místní Svaz žen
- Pro děti místní i z okolí připravily paní učitelky a pracovnice MŠ (ale i maminky) velmi
vydařený „dětský karneval“
- Kulturně bohatý byl víkend - sobota 24. dubna. V Klentnici se uskutečnila pouť ke sv. Jiří,
byla vysvěcena socha sv. Jiří v areálu Café Fara a místní Sdružení vinařů uspořádalo vinný
košt. Všechny akce měly hojnou účast.
- 24. dubna u příležitosti pouti ke sv. Jiří byla na obecním úřadě přijata starostou a
místostarostou obce návštěva manželů Medkových, kteří se jako každoročně přijeli podívat do
místa svého rodiště, Obci Klentnice poděkovali jménem bývalých občanů německé národnosti
za opravu místního hřbitova
- 30.dubna se konal jako každý rok „slet klentnických čarodějnic“ na Pálavě spojený
s opékáním špekáčků. Za doprovodu muziky se všichni dobře bavili. Akci připravili společně
zástupci fotbalového oddílu TJ Sokol Klentnice a Svazu žen.
…a co se připravuje:
-

koncert pod Sirotčím hrádkem dne 19.6.2010 pod záštitou Občanského sdružení občané pro
Klentnici
dětský den dne 28.8.2010, který pořádá Café Fara
dne 4.9.2010 bude „klentnická chasa“ pořádat krojované hody

Letní program Café Fara najdete na www.krasnapalava.cz

4

O obyvatelstvu
Dle údajů Českého statistického úřadu žilo v naší obci k 31.12.2009 celkem 525 občanů včetně klientů
instituce „Srdce v domě“. Z tohoto počtu bylo 219 mužů (tj. 42 %) a 306 žen (tj. 58 %). V roce 2009
zemřelo sedm občanů.
Věkového složení obyvatel v roce 2009:

Narození v roce 2009:

0-14 let
15-64 let
65 a více

Valérie Frýbertová
Dvořák Max
Tobias Životek
Tereza Bláhová

64 občanů
383 občanů
78 občanů

14.2.2009
6.4.2009
11.4.2009
15.4.2009

K 31.5.2010 je v obci trvale hlášeno 539 občanů, z toho je 66 dětí. Nejstarším občanem Klentnice je
Marie Štarhová (96 let).
Blahopřejeme jubilantům v roce 2010:
Jenovéfa Strouhalová
Jarmila Hryzláková
Tomáš Roman
Dagmar Urbancová

85 let.
80 let
80 let
80 let

Informace
Informace starosty obce
1. Naproti domu pana Eduarda Strouhala u plotu areálu „Srdce v domě“ jsou instalovány
kontejnery na tříděný odpad o obsahu 1100L. Jedná se o kontejnery na papír, plast a barevné
sklo. U zadního vchodu na hřbitov instalován kontejner 1100L na bioodpad, který pochází ze
hřbitova. Na horním parkovišti u stánku paní Janásové doplněn kontejner 1100L na barevné
sklo. Žádám občany o využívání a třídění odpadů dle popisu na kontejnerech.
2. Množí se stížnosti občanů na volné pobíhání psů po obci, ohrožování bezpečnosti dětí a
znečišťování veřejných prostranství exkrementy. Pravidla pro pohyb psů na veřejných
prostranstvích v obci Klentnice řeší obecně závazná vyhláška č.3/2010 v čl. 1, která je účinná
od 10.03. 2010. Ze strany majitele psa, který nebude řádně zajištěn, se jedná o správní delikt,
který může být řešen přestupkovou komisí při Měú Mikulov.

UPOZORNĚNÍ
Upozorňuji občany na splatnost místních poplatků do konce června

!

Věřím, že jsem v tomto prvním čísle přispěl k Vaší větší informovanosti o věcech veřejných v naší obci.
Nicméně většinu těchto témat se dozvíte i na veřejném zasedaní Zastupitelstva obce, o jehož konání se
dozvíte buď z úřední desky nebo z hlášení místního rozhlasu.
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Pouť ke sv. Jiří a odhalení sochy sv. Jiří

Vinný košt

Kontakt:

Tel.: 519515171, 519515197, www.klentnice.cz

Občasník obyvatel Klentnice pro Vás připravili: Obecní úřad a redakční kolektiv

Vaše PŘIPOMÍNKY, PŘÍSPĚVKY a NÁMĚTY zasílejte na Obecní úřad obce Klentnice
nebo na e-mail: obecklentnice@tiscali.cz
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