XVI. roèník

1. èíslo

Srpen 2011

Z jednání
zastupitelstva obce
Zasedání zastupitelstva se konala 15.12.2010
(pøítomno 7 èlenù, omluveni M. Janíèek a M.
Kožuská), 31.3.2011 (pøítomno 8 èlenù,
omluven Z. Foral), 25.5.2011 (pøítomno
9 èlenù) a 27.6.2011 (pøítomno 8 èlenù,
omluven Z. Foral).
Zastupitelstvo obce schválilo:
• rozpoètové provizorium na rok 2011,
• obecnì závaznou vyhlášku èíslo 2/2010
o místním poplatku ze psù,
• obecnì závaznou vyhlášku èíslo 3/2010
o místním poplatku za provoz systému
shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní,
využívání a odstraòování komunálních
odpadù,
• obecnì závaznou vyhlášku èíslo 4/2010
o místním poplatku za provozovaný výherní
hrací pøístroj nebo jiné technické herní
zaøízení povolené ministerstvem financí
podle jiného právního pøedpisu,
• obecnì závaznou vyhlášku èíslo 5/2010
o místním poplatku za užívání veøejného
prostranství,
• smlouvu o zøízení práva odpovídajícího
vìcnému bøemenu s E.ON Distribuce, a.s.,
Èeské Budìjovice,
• výsledek inventarizace majetku a závazkù
obce Nebovidy k 31.12.2010,
• námitky obce Nebovidy k 2. Návrhu Zásad
územního rozvoje Jihomoravského kraje,
• spoleèné námitky obcí k 2. Návrhu Zásad
územního rozvoje Jihomoravského kraje,
• plán èinnosti kontrolního výboru na rok 2011,
• rozpoèet obce Nebovidy na rok 2011,
• neinvestièní pøíspìvek na provoz pøíspìvkové organizace Mateøská škola Nebovidy
na rok 2011 ve výši 545.000,- Kè dle pøílohy
è. 2 k rozpoètu obce,
• dle svých kompetencí vyhrazených
zákonem o obcích poskytnutí neinvestièních
dotací, pøíspìvkù a vìcných darù v té výši a
tìm fyzickým a právnickým osobám dle
pøílohy è. 3 k rozpoètu obce,
• jednací øád zastupitelstva obce,
• uzavøení smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpoètu Jihomoravského kraje v roce 2011
ve výši 150.000,- Kè v rámci Programu
rozvoje venkova na akci „Veøejné osvìtlení
v lokalitì za kostelem od è. p. 176 smìrem
k sadu „V Kopcích“,
• smlouvy o zøízení vìcného bøemene
uzavøené s oprávnìnými Vírským oblastním
vodovodem, sdružením mìst, obcí a svazku
obcí, se sídlem Zelný trh 331/13, 602 00
Brno, IÈ 60552662, a Brnìnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s., se sídlem
Hybešova 254/16, 657 33 Brno, IÈ
46347275, na pozemky, které jsou dotèeny
uložením pøípojky vedení NN k VDJ
Nebovidy stavby „Vírského oblastního
vodovodu“
a uložením odpadu z VDJ
Nebovidy „Vírského oblastního vodovodu“,
• dodatek è. 1 ke smlouvì o dílo è. 19-2011
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Den dìtí

(èlánek na str. 5)

ze dne 23.6.2011 uzavøené se zhotovitelem
H-støechy s.r.o., 679 22 Lipùvka 349,
dodatek è. 1 ke smlouvì o dílo è. 8852008
ze dne 7.5.2008 uzavøené se zhotovitelem
AP INVESTING, s.r.o., Palackého 12, 612 00
Brno,
zámìr prodeje pozemkù parc. è. 1027/2,
1027/3, 1028, 1029/1, 1029/2 a 1029/3
o celkové výmìøe 1160 m2 v k.ú. Nebovidy
u Brna,
rozpoètová opatøení,
uzavøení smlouvy o poskytnutí právních
služeb s Advokátní kanceláøí Šikola a
partneøi, s.r.o., Dvoøákova 13, 602 00 Brno,
IÈ 283 59 640, ve vìci „Právní obrany proti
plánování, pøípravì a realizaci tzv.
Jihozápadní, Jižní a Jihovýchodní tangenty
mìsta Brna“.

• s bezúplatným pøevodem èásti pozemkù
parc. è. 387/474, parc.è. 387/198 a
parc. è. 387/505 zapsaných na LV 10002
pro obec Nebovidy, k.ú. Nebovidy u Brna,
u Katastrálního úøadu pro Jihomoravský kraj,
katastrální pracovištì Brno-venkov, z vlastnictví státu a ve správì Pozemkového fondu
ÈR do vlastnictví obce Nebovidy,
• s uzavøením smlouvy o zøízení vìcného
bøemene s paní Š. Bojanovskou na èást
pozemku parc. è. 813/4 v k. ú. Nebovidy
u Brna, který je dotèen umístìním vodomìrné šachty,
• se zmìnou dodavatele plynu na Pražskou
plynárenskou, a.s.,
• s uložením volných penìžních prostøedkù
ve výši 2.000.000,- Kè na termínovaný vklad
u Volksbank CZ na dobu 12 mìsícù.

Zastupitelstvo obce stanovilo nájemné
za hrobové místo na období 2011 – 2020
ve výši 18,- Kè/m2/rok. Nájemné je splatné
ve 2 splátkách, 1. splátka do 31.12.2011,
2. splátka do 31.12.2016.

Zastupitelstvo obce souhlasilo, aby obec
Nebovidy (v souladu se smlouvou o spoleèném
postupu schválenou dne 8.9.2010 usnesením
zastupitelstva è. 6.1.) podala návrh (žalobu)
proti Zásadám územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK) k Nejvyššímu
správnímu soudu, pokud budou v ZÚR JMK
vymezeny koridory Jihozápadní, Jižní a
Jihovýchodní tangenty v podobì návrhu ZÚR
JMK projednaného na veøejném projednání
dne 19. 4. 2011, a povìøilo starostu obce
k dalšímu jednání v této vìci.

•

•

•
•

Zastupitelstvo obce projednalo závìreèný úèet
obce a zprávu o výsledku pøezkoumání
hospodaøení obce za rok 2010 a souhlasilo
s celoroèním hospodaøením bez výhrad.
Zastupitelstvo obce souhlasilo:
• s prodloužením termínovaného vkladu
u Volksbank CZ ve výši 5.000.000,- Kè o 1 rok,
• s podáním žádosti o dotaci v rámci
Operaèního programu Životní prostøedí
– snížení imisní zátìže z dopravy na poøízení
univerzální techniky na èištìní komunikací
kropící a zametací vùz,
www.nebovidyubrna.cz

Zastupitelstvo obce souhlasilo, aby dodavatelem veøejné zakázky na stavbu veøejného
osvìtlení v ulici za kostelem na pozemku parc.
è. 813/4 a v nové ulici u sadu „V Kopcích“ na
pozemcích parc.è. 500/56, 500/57, 500/58,
138/11 a 813/4 v k. ú. Nebovidy u Brna byla
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z dùvodu efektivnosti firma ELMOZ, a.s.,
Jamborova 3490/49, 615 00 Brno, IÈ
25552074, která bude provádìt ve stejné trase
kabelové rozvody NN pro spoleènost E.ON
Distribuce,a.s., Èeské Budìjovice.
Zastupitelstvo obce rozhodlo o nejvýhodnìjší
nabídce veøejné zakázky na stavební práce
„Oprava krovu a støešního pláštì budovy
Mateøské školy v Nebovidech“ uchazeèe
H-støechy s.r.o., 679 22 Lipùvka 349,
IÈ 26960401.
Zastupitelstvo obce stanovilo starostovi v souladu s § 99 odst. 2 a § 102 odst. 2 písm. a)
zákona è. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znìní, rozsah pravomocí pøi provádìní rozpoètových opatøení dle § 16 zákona è.
250/2000 Sb., o rozpoètových pravidlech územních rozpoètù, v platném znìní, dle pøílohy zápisu. Starosta pøedloží na nejbližším konaném
zasedání zastupitelstva každé takto provedené rozpoètové opatøení ke schválení.
Zastupitelstvo obce udìlilo starostovi pravomoc k pøevodùm volných finanèních prostøedkù z bìžného úètu u Komerèní banky
na úèet u Volksbank CZ z dùvodu lepšího
úroèení.
Zastupitelstvo obce povìøilo starostu:
• uzavøením smlouvy o dílo s firmou ELMOZ,
a.s., Jamborova 3490/49, 615 00 Brno, na
stavbu „Veøejné osvìtlení v ulici za kostelem“
dle pøedložené nabídky,
• projednáním zmìny návrhu smlouvy o dílo
na zpracování žádosti o dotaci z OPŽP
s Ing. Markétou Hoškovou, IÈ 63464501,
v bodu platebních podmínek a v pøípadì
dohody tuto smlouvu uzavøít,
• uzavøením smlouvy o dílo týkající se pøedmìtu uvedené zakázky se zhotovitelem
H-støechy s.r.o., Lipùvka, vèetnì podmínek
stanovených zastupitelstvem,
• uzavøením smlouvy o dílo s firmou ELMOZ,
a.s., Jamborova 3490/49, 615 00 Brno,
na stavbu „Veøejné osvìtlení v nové ulici
u sadu „V Kopcích““ za podmínky snížení
ceny za výkopové práce min. o 150,- Kè/bm.
Zastupitelstvo obce nesouhlasilo s ponecháním neèerpaných úèelových prostøedkù ve výši
13.324,- Kè pøíspìvkové organizaci Mateøská
škola Nebovidy k použití v pøíštím roce.
Zastupitelstvo obce odložilo rozhodnutí o dodavateli veøejné zakázky na stavbu veøejného
osvìtlení v ulici nové výstavby rodinných domù
u sadu „V Kopcích“ na pøíští zasedání.
Zastupitelstvo obce zamítlo zámìr prodeje
èástí pozemku parc. è. 910/1.
Zastupitelstvo obce uložilo starostovi:
• pøedložit rozbor spotøeby energií za poslední
3 roky,
• projednat pøedloženou cenovou nabídku
firmy ELMOZ, a.s., Brno, dle pøipomínek
èlenù zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce vzalo na vìdomí:
• kontrolu plnìní usnesení zastupitelstva,
• zprávu o èinnosti kontrolního a finanèního
výboru,
• informaci o hospodaøení obce k 30.4.2011,
• informace starosty o èinnosti OÚ a dìní
v obci.
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Obecnì závazné vyhlášky
obce Nebovidy
Dnem 1.1.2011 nabyly úèinnosti obecnì
závazné vyhlášky obce Nebovidy è. 2/2010 až
5/2010 týkající se místních poplatkù. Hlavním
dùvodem vydání tìchto vyhlášek byla nutnost
uvést nìkterá ustanovení doposud platných
vyhlášek do souladu s platnými právními pøedpisy, u kterých došlo ke zmìnám v dùsledku pøijetí nového daòového øádu, mimo jiné také
u zákona o místních poplatcích.
Podle nové právní úpravy je ze zákona stanovena povinnost poplatníka ohlásit veškeré
údaje, které souvisí s jeho identifikací, vèetnì
údajù rozhodných pro stanovení výše poplatkové povinnosti, a zmìnami tìchto údajù (vznik
a zánik poplatkové povinnosti, nárok na pøípadné osvobození). Zmìnu je nutné nahlásit
do 15 dnù ode dne, kdy nastala. Dále došlo ke
zrušení ustanovení o možnosti individuálního
prominutí poplatku.
S úplným znìním vyhlášek se mùžete
seznámit na obecním úøadì nebo na webových
stránkách obce v oddíle „Zastupitelstvo obce“.
Obecnì závazná vyhláška è. 2/2010 o místním poplatku ze psù
Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den,
kdy pes dovršil stáøí tøí mìsícù, nebo v den,
kdy nabyl psa staršího tøí mìsícù.
Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy pøestala být fyzická nebo právnická osoba
držitelem psa (napø. úhynem psa, jeho ztrátou,
darováním nebo prodejem), pøièemž se poplatek platí i za zapoèatý kalendáøní mìsíc, ve kterém taková skuteènost nastala.
Sazba poplatku za kalendáøní rok èiní:
a) za prvního psa 100,- Kè,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož
držitele 200,- Kè,
c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého dùchodu, který je jeho jediným
zdrojem pøíjmu, anebo poživatel sirotèího
dùchodu 50,- Kè,
d) za druhého a každého dalšího psa téhož
držitele, kterým je osoba podle písm. c)
tohoto ustanovení 100,- Kè.
Poplatek je splatný nejpozdìji do 31. bøezna
pøíslušného kalendáøního roku.
Obecnì závazná vyhláška è. 3/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání
a odstraòování komunálních odpadù
Poplatek za provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních odpadù platí:
(1) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt;
za domácnost mùže být poplatek odvádìn spoleèným zástupcem, za rodinný nebo bytový
dùm vlastníkem nebo správcem; tyto osoby
jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádìjí,
(2) fyzická osoba, která má ve vlastnictví
stavbu urèenou nebo sloužící k individuální
rekreaci, ve které není hlášena k trvalému
pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbì
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit
poplatek spoleènì a nerozdílnì, a to ve výši
odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
Sazba poplatku pro poplatníka podle odst.
1 èiní 500,- Kè. Poplatek je splatný jednorázovì, a to nejpozdìji do 31. bøezna pøíslušného
kalendáøního roku. V pøípadì, že bude poplawww.nebovidyubrna.cz
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tek odvádìn spoleèným zástupcem za domácnost nebo vlastníkem za rodinný dùm a celková
èástka poplatku za odvádìné osoby pøesáhne
1.000,- Kè, je splatný ve dvou splátkách vždy
nejpozdìji do 30. bøezna a do 30. záøí pøíslušného kalendáøního roku. Od poplatku se osvobozují dìti ve vìku do 10 let, osoby s místem
trvalého pobytu na adrese ohlašovny Nebovidy
78 a osoby žijící déle než 180 dnù v roce
v zahranièí v pøíslušném kalendáøním roce.
Úleva se poskytuje dìtem ve vìku od 11 do
15 let ve výši 50% sazby a osobám umístìným
v ústavech sociální péèe a v léèebnách dlouhodobì nemocných po dobu jejich pobytu v
tìchto zaøízeních v èástce odpovídající
pomìrné výši, která odpovídá poètu kalendáøních mìsícù pobytu v pøíslušném kalendáøním
roce.
Sazba poplatku pro poplatníka podle odst.
2 èiní 400,- Kè. Poplatek je splatný jednorázovì, a to nejpozdìji do 31. srpna pøíslušného
kalendáøního roku.
Vznikne-li poplatková povinnost po datu
splatnosti uvedeném v pøedchozích odstavcích, je poplatek splatný nejpozdìji do konce
pøíslušného kalendáøního roku.
Obecnì závazná vyhláška è. 4/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací
pøístroj nebo jiné technické herní zaøízení
povolené Ministerstvem financí podle
jiného právního pøedpisu
Sazba poplatku èiní 2.000,- Kè na 3 mìsíce
za každý VHP nebo jiné THZ.
Obecnì závazná vyhláška è. 5/2010 o místním
poplatku za užívání veøejného prostranství
Poplatek za užívání veøejného prostranství
se vybírá za zvláštní užívání veøejného prostranství, kterým se rozumí provádìní výkopových prací, umístìní doèasných staveb a zaøízení sloužících pro poskytování prodeje
a služeb, pro umístìní stavebních nebo
reklamních zaøízení, zaøízení cirkusù, lunaparkù a jiných obdobných atrakcí, umístìní
skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa
a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potøeby tvorby filmových a televizních dìl.
Poplatek za užívání veøejného prostranství
platí fyzické i právnické osoby, které užívají
veøejné prostranství zpùsobem výše uvedeným. Poplatek se platí za užívání tìchto veøejných prostranství:
a) komunikace a chodníky vèetnì zelených
pásù podél nich v intravilánu obce Nebovidy,
b) veøejné prostranství u kostela p. è. 3, 4 a 5,
c) veøejné prostranství pøed budovou è. p. 153
p. è. 186,
d) plocha sportovištì za školou p. è. 344,
e) plocha sportovištì na „Sluneèné“ p. è. 918/1.
Poplatek se platí od prvého dne, kdy zaèalo
užívání veøejného prostranství, a trvá až do
dne, kdy toto užívání fakticky skonèilo.
Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání
veøejného prostranství správci poplatku nejpozdìji 5 dní pøed zahájením užívání veøejného prostranství. V pøípadì užívání veøejného
prostranství po dobu kratší než 7 dní, je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozdìji
v den zahájení užívání veøejného prostranství.
Pokud tento den pøipadne na sobotu, nedìli
nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.
Sazba poplatku èiní :
a) za provádìní výkopových prací za každý
i zapoèatý den (max. 14 dnù) 1,- Kè/m2/den,
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b) za umístìní zaøízení sloužícího pro poskytování prodeje a služeb (stánky, pulty,
osobní a nákladní automobily vèetnì manipulaèního prostoru) 3,- Kè/m2/den,
c) za umístìní stavebních zaøízení a stavebního materiálu (napø. pøi stavbì domu):
- krátkodobì do 1 týdne bezplatnì,
- do 10 m2 20,- Kè/mìsíc, nad 10 m2 50,Kè/mìsíc,
- umístìní kontejnerù do 48 hodin bezplatnì, nad 48 hodin 5,- Kè/m2/den,
d) za umístìní skládek ostatních déle než
1 týden 10 Kè/m2/den,
e) za umístìní reklamních zaøízení (reklamní
panel nebo stojan) 100,- Kè/m2/mìsíc,
f) za umístìní a provoz cirkusù, lunaparkù a
jiných obdobných atrakcí 500,- Kè/1 týden,
g) za užívání pro potøeby a tvorby filmových a
televizních dìl 10,- Kè/m2/den.

Rozpoèet obce na rok 2011
Zastupitelstvo obce schválilo rozpoèet obce
Nebovidy na rok 2011 dne 31.3.2011. Rozdíl
mezi pøíjmy a výdaji bude pokryt z pøebytku
minulých let ve výši 819.000 Kè.
Pøíjmy
Výdaje (Kè)
Daòové
4.805.100,0,Nedaòové/bìžné
655.800,- 5.495.300,Kapitálové/investièní 14.300,- 1.230.000,Dotace
431.100,0,Celkem
5.906.300,- 6.725.300,Pøijaté dotace (Kè):
- ze státního rozpoètu
223.200,(výkon státní správy, knihovna, školství)
- od obce Moravany na provoz MŠ 207.900,Pøíjmy (Kè):
- sdílení danì
3.870.000,- daò z nemovitostí
420.000,- místní poplatek – komunální odpad 345.200,- místní poplatek – psi
14.300,- správní poplatky
35.000,- nájemné pozemky a ost. majetek 329.900,- prodej døeva
64.300,- odmìna za tøídìní odpadù
40.000,- úroky
150.000,Investièní výdaje (Kè):
- radary
145.000,- rozšíøení místního rozhlasu
75.000,- výstavba skladovacích prostor
150.000,- veøejné osvìtlení
10.000,- poøízení stroje na úklid komunikací 340.000,Významné bìžné výdaje (Kè):
- provozní pøíspìvek MŠ Nebovidy 545.000,- obec Moravany – náklady ZŠ
122.200,- obec Oøechov – náklady ZŠ
35.000,- MÈ Brno St. Lískovec – náklady ZŠ
6.800,- pøíspìvek IDS
57.700,- svoz komunálních odpadù
515.000,- oprava støechy budovy MŠ
1.200.000,- opravy obchodu (interiér)
90.000,- oprava márnice
80.000,- opravy a údržba místních
komunikací a chodníkù
200.000,- opravy a údržba kanalizace
45.000,- úpravy høištì na „Sluneèné“
19.000,- údržba veøejné zelenì
100.000,- veøejné osvìtlení
100.000,- èinnost zastupitelstva obce
670.000,- èinnost obecního úøadu
730.000,- pøídìl do fondu obnovy vod. inf.
80.000,Strana 3
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Statistika roku 2010
K 31.12.2010 bylo v obci pøihlášeno k trvalému
pobytu 583 obèanù, prùmìrný vìk byl
40,0 rokù. Nejstarší obèance bylo 90 rokù.
Narodilo se 8 dìtí, pøistìhovalo se 23 obèanù
a 14 se jich odstìhovalo, 5 obèanù zemøelo.
Bìhem roku bylo zkolaudováno 5 nových
rodinných domù a 1 rekreaèní objekt. Celkem
je na území obce 197 budov s èíslem popisným
a 287 s èíslem evidenèním (mimo garáží).

Zpráva o bezpeènostní
situaci v obci za rok 2010
(Výòatek ze zprávy OOP Rajhrad)
V rámci celého teritoria OO Policie ÈR Rajhrad
bylo v roce 2010 spácháno celkem 679 trestných èinù, z èehož se podaøilo objasnit 209.
519 trestných èinù smìøovalo proti majetku
(vloupání do vozidel a krádeže vìcí z nezajištìných vozidel, vloupání do rodinných domù,
firem a rekreaèních chat).
Na teritoriu obce Nebovidy bylo šetøeno 9 trestných èinù, pøièemž u 4 byl zjištìn pachatel.
Skladba trestných èinù:
- krádeže vìcí z vozidel a souèástek vozidel,
- vloupání do rodinných domù, firem, novostaveb, st. bunìk a rekreaèních chat,
- podvodné jednání,
- ostatní trestná èinnost (neplacení výživného,
maøení výkonu úøedního rozhodnutí, neoprávnìné držení platební karty).
V uvedeném období byly šetøeny 4 pøestupky,
pøièemž u 2 byl zjištìn pachatel.
Skladba pøestupkù: pøestupky proti majetku,
proti obèanskému soužití a proti bezpeènosti silnièního provozu.
Dále bylo v obci provedeno nespoèet šetøení
(souèinnost s ostatními složkami Policie ÈR,
zprávy pro soudy a další státní organizace).
Spolupráce s Obecním úøadem Nebovidy je
na velmi dobré úrovni.

Komunální odpady 2010
V loòském roce bylo z území naší obce odvezeno celkem 214 tun odpadù. V tomto množství je zahrnut také odvoz 7 kontejnerù z chataøské oblasti Moravany, které zajišuje naše
obec na základì smlouvy o spolupráci uzavøené s obcí Moravany, která odvoz tìchto
kontejnerù hradí podle ceníku svozové firmy.
Z uvedeného množství odpadù bylo vytøídìno 16,997 tun (papír, plasty, sklo a kompozitní obaly) a 1,38 tuny tvoøily nebezpeèné
odpady. Výtìžnost u tøídìných odpadù byla
28,91 kg/obyvatele/rok.
Výdaje spojené s nakládáním s odpady èinily
470.192,- Kè, v tom 14.231,- Kè za nebezpeèné
odpady a 101.203,- Kè na tøídìný odpad.
Na místním poplatku za komunální odpad
bylo vybráno 343.378 Kè, odmìna od spoleènosti EKO.KOM za tøídìní odpadù èinila
38.610,- Kè, pøíspìvky od obèanù na svoz
odpadù èinily 8.470,- Kè.

Závìreèný úèet obce
Nebovidy za rok 2010
Daòové

Pøíjmy
Výdaje (Kè)
5.875.417,0,www.nebovidyubrna.cz

Srpen 2011
Nedaòové/bìžné
638.275,Kapitálové/investièní 40.960,Dotace
828.466,Celkem
7.383.118,-

4.127.074,2.183.358,0,6.310.432,-

Stav b.ú. k 31.12.2010

1.188.073,41 Kè

Stav penìžního fondu
Termínované vklady

141.855,12 Kè
7.000.000,- Kè

Pøijaté dotace (Kè):
- ze státního rozpoètu
-- výkon státní správy,
258.600,knihovna, školství
-- volby
38.300,-- sèítání 2011
5.317,- od obce Moravany na provoz MŠ 337.149,- od úøadu práce
19.000,- z rozpoètu Jihomoravského kraje 160.000,na opravu prodejny potravin
Poskytnuté dotace (Kè):
- obcím na zabezpeèení
povinné školní docházky
- Mìstu Šlapanice – pøest. agenda
- obci Støelice – požární ochrana
- obci Dubnice – povodnì

145.880,1.000,10.000,10.000,-

Investièní výdaje (Kè):
- rozšíøení veøejného osvìtlení
261.158,- nemovitost è.p. 128 vè. pozemkù 1.800.000,- pozemek na vybudování
90.700,skladových prostor
Bìžné výdaje:
- mzdové a ostatní osobní náklady 1.129.808,- opravy a udržování majetku
793.916,-- komunikací a chodníkù
173.830,-- obchodu
340.787,-- oplocení høbitova
95.760,-- dìtského høištì
61.978,-- budov MŠ a OÚ
36.626,- el. energie, plyn
234.564,- dopravní obslužnost IDS
58.284,- komunální odpady
470.192,- údržba sadu a ostatní zelenì
126.952,- zimní údržba komunikací
89.726,V roce 2010 obec nepøijala žádný úvìr,
pùjèku ani návratnou finanèní výpomoc.
Volné finanèní prostøedky byly pøevedeny
na termínované vklady u KB a Volksbank CZ.
Obec má zøízený „Fond obnovy vodohospodáøské infrastruktury“, roèní pøídìl èinil
70.000,- Kè.
Hospodaøení pøíspìvkové organizace
Mateøská škola Nebovidy
Výnosy:
2.758.049,26 Kè
z toho:
- dotace MŠMT
1.884.000,- Kè
- pøíspìvek obce
526.676,-Kè
- ostatní zdroje
347.373,- Kè
Náklady:

2.758.049,26 Kè

Pøezkoumání hospodaøení obce za rok 2010
provedli pracovníci odboru kontroly, oddìlení
pøezkumu obcí Krajského úøadu Jihomoravského kraje, na základì žádosti a v souladu
se zákonem è. 420/2004 Sb., o pøezkoumávání
hospodaøení územních samosprávných celkù
a dobrovolných svazkù obcí, ve dnech
31.8.2010 (dílèí pøezkum) a 2.3.2011 (koneèný
pøezkum a zpracování zprávy).
Pøi pøezkoumání hospodaøení obce
Nebovidy za rok 2010 nebyly zjištìny chyby a
nedostatky.
Nebovidský zpravodaj
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Nájem hrobového místa
Dnem 31.12.2010 skonèilo desetileté období pronájmu hrobových míst na høbitovì v Nebovidech.
Zastupitelstvo obce stanovilo nájemné
za hrobové místo na období 2011 – 2020
ve výši 18,- Kè/m2/rok. Nájemné je možné
zaplatit jednorázovì nebo ve 2 splátkách,
1. splátka do 31.12.2011, 2. splátka do
31.12.2016.
Cena za nájem hrobového místa se skládá
z nájemného (4,- Kè/m2/rok) a ze služeb spojených s nájmem (14,- Kè/m2/rok). Celková cena
nájmu hrobového místa odpovídá ploše hrobového místa a na 10 let èiní u typu hrobu urna
230,- Kè, u jednohrobu 180,- až 710,- Kè a
u dvojhrobu 770,- až 1.120,- Kè.
Nájemné je možné platit hotovì na
pokladnì obecního úøadu nebo bezhotovostnì
poštovní poukázkou nebo pøímo na úèet obce
u Komerèní banky. Potøebné údaje pro bezhotovostní platbu budou nájemcùm sdìleny pracovnicí obecního úøadu.

1. nebovidský country bál
V sobotu 18.6.2011 se konal v areálu restaurace Na Cihelnì 1. nebovidský country bál.
Všichni jsme se tìšili na netradièní zábavu, ale
málokdo z nás tušil, co si pod názvem country
bál má pøedstavit.
Jaká bude hudba, jak se bude tancovat, co
je vlastnì country v našich podmínkách?
Každé správné zábavì pøedchází v urèitém
èase pøípravy, jako je výbìr vhodného termínu,
zajištìní kapely, tomboly, pøedprodej vstupenek, nebo taky nácvik tancù pro pøedtanèení.
V dubnu se po kratší domluvì v Lužánkách
ve Støedisku volného èasu sešla skupina šestnácti odvážlivcù (14 žen a 2 muži), kteøí se rozhodli pøispìt k zábavì na bále. V Taneèním
studiu Ivana Bartùòka jsme se seznámili s nìkolika jednoduššími country tanci, a pak jsme již
v Nebovidech na školní zahradì zaèali nacvièovat pøedtanèení sami.

Vybrali jsme si celkem šest tancù a vùbec
jsme netušili, jak budou zaèátky tìžké. Nejprve
se nám pletly kroky, hudba splývala a my jsme
si øíkali, že tohle nemùžeme zvládnout…
Ale pod vedením paní Aleny Šmehlíkové, která
již navštìvovala kurs tancù právì u pana Ivana
Bartùòka a byla iniciátorkou country bálu i pøedtanèení, jsme se pustili do vlastního nácviku.
Podle nahrávek na DVD, s krokovými variacemi napsanými na papíøe jsme pomalu
zjišovali, že tance jsou krásné a hudba rytmická, a my jsme se radovali z prvních malých
úspìchù. Zaèali jsme se scházet pravidelnì,
zkoušeli jsme stále dokola kroky a èásti tancù,
které nám dìlaly potíže. K pøíjemnému pøekvapení nás všech jsme zjišovali, že se na
zkoušky tìšíme, že se nasmìjeme (mnohdy
Strana 4

1. èíslo
svým vlastním chybám) a že se sešli lidé,
kteøí dodrželi vždy, co bylo domluveno. Každý,
kdo pracuje a má rodinu, ví, že není jednoduché uzpùsobit svùj program tak, aby se
šestnáct lidí mohlo pravidelnì scházet. Mnozí
se zøekli pohodlí u televize, posezení s rodinou,
radosti ze cvièení nebo povinností v domácnosti, a svùj èas obìtovali nácviku, který se pro
nás postupnì stal zábavou.
Pøestože jsme vidìli první úspìchy, stále
panovaly obavy, jak se bude vystoupení líbit,
jestli nìco nespleteme a jestli nás nezradí poèasí.
V den bálu pohledy na oblohu provázely smíšené pocity, všichni jsme si pøáli, aby se nic
nepokazilo.
V osm hodin veèer, i když pršelo, zahájil pan
starosta 1. nebovidský country bál. Pøivítal
country kapelu Zimour, která nám celý veèer
hrála, pana Ivana Bartùòka, který akci konferoval, podìkoval všem sponzorùm a pochopitelnì popøál všem pìknou zábavu.
Poèasí se nevyvedlo, protože pršelo,
ale nám to odvahu nevzalo. S trémou a obavami jsme za deštì a milé podpory pana Ivana
Bartùòka nastoupili na taneèní parket. Po prvních tónech písnì z nás tréma spadla, a to
hlavnì díky divákùm, kteøí nás potleskem patøiènì podpoøili. Po pøedtanèení vyzval pan
Bartùnìk i všechny ostatní návštìvníky, aby se
zapojili a vyzkoušeli si spoleènì s námi pár jednodušších tancù.

Souèástí veèera bylo i vystoupení imitátora,
ohòostroj a tombola.
Doufejme, že se všichni i pøes nepøízeò
poèasí dobøe pobavili a že pøíští rok se opìt
sejdeme…
Za taneèní skupinu Nebovidský singl
Radka Ševèíková

Obchod Smíšenka
V letošním roce si také pøipomínáme 20. výroèí
otevøení obecní prodejny potravin. Je neuvìøitelné, jak rychle bìží èas. Zdá se nám to nedávno, ale je to dvacet let, kdy první porevoluèní
zastupitelstvo naší obce velmi spontánnì rozhodlo na základì návrhu tehdejšího starosty
www.nebovidyubrna.cz

Srpen 2011
obce pana Josefa Pelouška o zøízení obecní
prodejny potravin. Bylo urèitì smysluplné, aby
doposud témìø monopolní sí prodejen
Jednota mìla v obci konkurenci. Obèanùm a
chataøùm jsme tak nabídli urèitou alternativu
nákupu, kvalitu i širší sortiment zboží, pozvedli
jsme úroveò služeb. Naším cílem bylo dosáhnout optimálního snížení cen, úpravy prodejní
doby podle potøeb a pøání zákazníkù. V tehdejší
doslova porevoluèní dobì se to nám všem
zdálo zcela snadné a nic nebylo nemožné…
V pomìrnì krátké dobì jsme zakoupili pro
naši obec od JZD Bobrava pro nì již nepotøebnou prodejnu potravin (kantýnu), pøevezli a
následnì umístili na pozemku vedle obecního
objektu è. p. 49 v ulici za kostelem. Objekt byl
pomìrnì rychle zprovoznìn a vybaven zbožím,
které bylo skuteènì levnìjší než u konkurence.
Dnes vím, že tato obchodní èinnost obcím
nepøísluší, ale v té dobì se nám to zdálo být normální a pøirozené. Postupem èasu jsme zjistili,
že je daleko vhodnìjší, aby prodej provozoval
jiný subjekt na základì øádnì uzavøené nájemní
smlouvy vztahující se k tomuto objektu.
Starší buòky, z nichž byl obecní obchod
sestaven, vykazovaly již v èase zakoupení
znaèné opotøebení.
Byly ostatnì poøizovány jako provizorní
øešení do doby, než na tomto místì bude vybudován nový obecní obchod.
Za krátkou dobu ukonèila Jednota v naší
obci svou obchodní èinnost a nájemce z tohoto
kamenného obchodu odešel pro malou rentabilitu provozu. Obecní obchod se tak stal jedinou prodejnou potravin v celé obci, což ostatnì
platí dodnes.
Je zcela logické, že v posledních letech se
tržby v tomto obchodì podstatnì snížily vlivem
výstavby nových obchodních center v Brnì.
Jsme proto velmi rádi, že obchod této tìžké konkurenci stateènì odolává.
Po dobu dvaceti let se tady vystøídalo nìkolik nájemcù a mnoho prodavaèù. Dá se øíct, že
zmìny vedly vždy k lepšímu. Posledním
nájemcem objektu byl pan Miloš Štìpánek,
který v obecním obchodì pùsobil necelých dvanáct let. Touto cestou bych chtìl panu Štìpánkovi podìkovat za jeho èinnost a za podíl na
opravách a údržbì objektu.
V letech 2009 - 2010 obec provedla opravu
opláštìní celé budovy, úpravy bezprostøedního
okolí stavby (obložení soklu keramickým obkladem, instalace pergoly, oplocení a zpevnìní
zázemí za obchodem, vsazení nových vchodových dveøí). S posledními nutnými úpravami
interiéru jsme museli poèkat na vhodný okamžik, protože vyžadovaly vyklizení a doèasné
uzavøení prodejny.
Ten nastal na jaøe letošního roku. V té
dobì se nájemce pan Štìpánek rozhodl,
že k 30.4.2011 ukonèí v tomto objektu svou
obchodní èinnost a podal výpovìï. Po
Velikonocích pøedal prodejnu vyklizenou a my
jsme mohli zaèít provádìt patøièné stavební
úpravy tak, aby obchod odpovídal hygienickým, bezpeènostním a požárním požadavkùm
kladeným na tento druh podnikání.
Nejdøíve bylo nutné demontovat osvìtlení,
dùkladnì pøipevnit izolaci stropu, nainstalovat
novou nosnou konstrukci pro sádrokartonový
strop a opìtovnì provést instalaci osvìtlení.
Potom byla odstranìna podlahová krytina.
Po její demontáži jsme bohužel zjistili, že døevìná podlaha je ve velmi špatném stavu a není
možné provést pouze její lokální opravy.
Po dùkladném posouzení stavu jsme museli
provést kompletní položení nové podlahy i v pøilehlých skladech prodejny. Následnì byla položena nová kvalitní podlahová krytina, vnitøní
Nebovidský zpravodaj
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stìny prodejny obloženy sádrokartonovými
deskami a celý interiér vymalován. Veškeré
práce byly provedeny ve velmi krátké dobì,
za což dìkuji všem øemeslníkùm, kteøí zde pracovali i pøes èas, a to i bìhem víkendu.

Objekt jsme novému nájemci pøedali
dokonce s jednodenním pøedstihem. Nic dalšího prakticky nebránilo v závìreèném úklidu,
v dovybavení nábytkem, chladicí technikou a
vyskládání zboží do regálù.
Po obdržení výpovìdi od pana Štìpánka
bylo prvoøadým úkolem vedení obce vybrat
co nejrychleji nového nájemce, který zajistí
v brzké dobì opìtovný prodej potravin. Bylo
proto vypsáno výbìrové øízení. Pøestože jsme
vše øádným zpùsobem zveøejòovali, inzerovali
a zájemce dokonce i osobnì vyhledávali,
nebylo vùbec jednoduché najít zájemce o tuto
obchodní èinnost.
Nelze se ostatnì divit, že o provozování
obchodu s potravinami na malé obci v bezprostøední blízkosti velkého mìsta není mezi podnikateli velký zájem. Dùležitou úlohu pøi rozhodování pøípadných zájemcù hraje mimo jiné
velikost obce, poloha obchodu, poèet dalších
prodejen v dané lokalitì, množství potencionálních zákazníkù a v neposlední øadì také výše
nájemného za pronajaté prostory.
Drtivá vìtšina z nás jezdí za výhodnými
nákupy do blízkých obchodních center,
která se vzájemnì pøedbíhají s výraznými cenovými slevami ve snaze pøilákat do svých prodejen co nejvíce zákazníkù a odstranit tak svoji
konkurenci. V tomto nerovném boji nemají
malé venkovské obchody šanci obstát.
Vlivem všech tìchto skuteèností jsme
museli výbìrové øízení dokonce opakovat.
Nakonec se nám podaøilo oslovit partnera,
který s obcí uzavøel nájemní smlouvu.
Spoleènost se jmenuje Foldr - maloobchodní
sí se sídlem v Šumperku, provozuje prodejnu
potravin ve Støelicích a bude v pøíštích letech
zajišovat prodej potravin i v Nebovidech. Dne
18.5.2011 nový nájemce opravený obchod
k velké radosti nás všech opìt otevøel.
Náklady na rekonstrukci a opravy objektu
prodejny byly následující:
- rok 2009
330.414,- Kè,
- rok 2010
362.513,- Kè
(z toho bylo 160.000,-Kè hrazeno z dotace
Jihomoravského kraje),
- rok 2011
160.230,- Kè.
Jsem pøesvìdèen, že zrekonstruovaný
obchod bude sloužit nejen našim obèanùm,
ale i chataøùm k plné spokojenosti ještì
mnoho let. Novému nájemci dìkuji za odvahu
pustit se do tohoto pøedem nejistého podnikání
v bezprostøední blízkosti mìsta, pøeji mu
mnoho štìstí i mnoho stálých a spokojených
zákazníkù.
Milan Mojžíš, starosta
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Dìní v mateøské škole
Zaèátkem roku 2011 doznívala v mateøské
škole neopakovatelná sváteèní nálada.
Spoleènì jsme se dìlili o zážitky spojené s rozsvìcováním vánoèního stromu a vystoupením
dìtí v kostele sv. Køíže v Nebovidech.
Vzpomínali jsme na vánoèní nadílku ve školce
i doma a na sváteèní èas, který jsme prožili na
pøelomu roku s našimi nejbližšími…
V lednu jsme pro dìti zajistili divadelní pøedstavení s názvem Loutkohraní .
V únoru nás navštívili loutkoherci s pohádkou Snìhurka a sedm trpaslíkù a v tomtéž
mìsíci jsme zajistili v mateøské škole návštìvu
logopedky, která se souhlasem rodièù provedla
vyšetøení výslovnosti dìtí.
V bøeznu nás opìt navštívila instruktorka
pro výcvik vodícího psa, která mnohým dìtem
umožnila první kontakt se ètyønohým kamarádem. Seznámila nás se zásadami, které
musíme dodržovat pøi kontaktu s vlastním i
cizím psem. Dìti si v praxi vyzkoušely, jak se
mají chovat v pøípadì ohrožení, èi napadení
psem.
V tomtéž mìsíci probìhlo fotografování dìtí
a zápis do mateøské školy. Vydáno bylo 29 pøihlášek, pøijato bylo 9 dìtí, všechny z obce
Nebovidy.
Mìsíc duben byl zasvìcen pøípravám na
Velikonoce, s dìtmi jsme zdobili kraslice a plot
pøed budovou mateøské školy. Podnikli jsme
výpravu za velikonoèním zajíèkem, spoleènì
s dìtmi jsme se rozlouèili se zimou, vynesli
jsme smrtku a hodili ji do rybníèka na kopci.
Zároveò jsme navštívili sad s novì vysazenými
oskerušemi a ukázali dìtem stromek, který
jsme na podzim vysadili za všechny dìti a
zamìstnance naší mateøské školy.

Jako každým rokem i letos jsme odjeli
v dubnu s 20 dìtmi na školu v pøírodì do
Jevíèka. Paní vedoucí nás srdeènì uvítala,
jelikož jsme tu byli již potøetí. Letos s námi jeli
i pejsek s koèièkou, kteøí nás provázeli celým
pobytem. Každý den pro nás chystali zajímavé
dobrodružství v okolním lese – dìti vytváøely
dort pro pejska a koèièku k narozeninám z pøírodnin, stavìly dlouhého hada ze šišek, hrály
rùzné hry, vnímaly les pomocí hmatu (drsnost
kùry stromù), èichu (èichání vìtvièek, šišek..),
sluchu (naslouchání hlasùm ptákù, zvukùm
v lese). Jelikož bylo pøed Velikonocemi, chystaly se dìti i na nì, malovaly zajíèky, zdobily perníková vajíèka. Na památku si namalovaly
trièko s pejskem a koèièkou – moc se jim to
povedlo! Veèer nesmìla chybìt pohádka èi písnièka s kytarou a pusinka od pejska a koèièky
na dobrou noc. Ve støedu jsme pro dìti pøipravily Olympiádu a všichni si poøádnì zasportovali. Každou možnou chvilku jsme byli venku,
jelikož poèasí bylo nádherné! Vždy veèer si dìti
kreslily své zážitky do pøipravených deníèkù,
aby mohly doma povídat, co všechno zažily.
Pobyt vyvrcholil v pátek, kdy byla pro dìti
www.nebovidyubrna.cz
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pøipravena cesta k pokladu. Nebylo to jednoduché - dìti musely splnit po cestì úkoly.
Nakonec pøišly na cestu, kde rostla lízátka. Ta
je zavedla k velikonoènímu zajíèkovi. Zde se
dozvìdìly, že poklad je na tøech místech.
To, paneèku, zaèalo hledání! První poklad byl
v obrovském papírovém vajíèku, druhý v orlím
hnízdì a tøetí pod paøezem. Všechno dìti našly
a spravedlivì se rozdìlily. Zbylo i pro pejska a
koèièku. Dìtem se tu velmi líbilo, pøesto jsme
v sobotu zabalili kufry, rozlouèili s personálem a
odjeli zpìt za rodièi.

V kvìtnu jsme se podíleli na kulturním programu ke Dni matek, který organizovala obec
Nebovidy pro ženy - dùchodkynì. Dìti pøedvedly pásmo básnièek, písnièek a zahrály na
flétnu. Potom následoval koncert cimbálové
muziky Václava Kováøíka. Na dìti èekalo opìt
divadelní pøedstavení, tentokrát O Smolíèkovi.

V èervnu jsme ke Dni dìtí ve spolupráci
s obcí Nebovidy a s rodièi pro naše nejmenší pøipravili odpolední program nazvaný Cesta
pohádkovým lesem. Sraz byl na høišti na
Sluneèné, kde si úèastníci vyzvedli startovní
kartièky a potom prùbìžnì prošli cestu s osmi
stanovišti. Tam na nì èekaly pohádkové bytosti. Dìti se tak v lese setkaly s vodníkem,
s Makovou panenkou a motýlem Emanuelem,
s ježibabou, s lesními vílami, s bílou paní,
s kocoury v botách, s loupežníky, s princeznou
a drakem. Na každém stanovišti byl pro dìti pøichystaný úkol. Po jeho splnìní obdržely dìti
razítko do kartièky a v cíli, opìt na høišti, dostali
všichni pìknou odmìnu a obèerstvení.
Pøestože obloha byla hodnì zatažená a foukal
vítr, poèasí nám nakonec pøálo a nepršelo.
Doufáme, že se dìtem v pohádkovém lese
líbilo a odcházely domù spokojené.

Nebovidský zpravodaj
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Na konci školního roku se konalo slavnostní
rozlouèení a pasování dìtí do stavu pøedškolákù spojené s divadelním pøedstavením
Perníková chaloupka.

Provoz mateøské školy byl ukonèen letos
ke 30.6.2011, protože po dobu hlavních prázdnin bude probíhat malování tøíd a rekonstrukce
støechy budovy MŠ.
Radka Ševèíková a Ivana Valášková

100 let školy v Nebovidech
Vážení spoluobèané,
v letošním roce si pøipomeneme velmi dùležitou událost, která v novodobých dìjinách naší
obce sehrála významnou roli. Dne 10. 12.
1911, tedy pøed sto lety, bylo na spoleèné
schùzi místní školní rady a pøedstavenstva
obce rozhodnuto, že obec zakoupí stavební
místo a zaènou pøípravné práce na stavbu
nové trojtøídní školy v Nebovidech. V té dobì
byla v obci pouze jedna tøída (od roku 1868) a
stoupajícímu poètu žákù již nestaèila.
Je témìø neuvìøitelné a obdivuhodné, za jak
krátkou dobu byla následnì škola postavena
s ohledem na technické a dopravní možnosti té
doby. Svìdèí to nejen o obrovské píli, zruènosti,
pracovním nasazení a vynikajících organizaèních schopnostech stavitele Josefa Bùèka, který
celou stavbu v letech 1912 -1913 zrealizoval,
ale i o schopnostech a úsilí øemeslníkù èi prostých lidí, kteøí se na stavbì manuálnì podíleli.
Pøestože se teprve 24. 6. 1912 zaèalo s výkopem základù, již na konci prázdnin téhož roku
bylo dosaženo jejich základní úrovnì, tzv.
„glajchy“. Vlastní kolaudace pak probìhla dne
16. 6. 1913 a již po prázdninách se mohly nebovidské dìti v nové škole uèit.
Za celá dlouhá léta prošla budova školy mnohými stavebními úpravami. Mezi ty nejvýznamnìjší patøí generální oprava z let 1972 – 1973.
Velmi dùležitým mezníkem byl rok 1977, kdy
byla základní škola promìnìna na mateøskou
školu s celodenním provozem. V této podobì
dodnes slouží jak dìtem nebovidským a moravanským, tak i dìtem z jiných obcí. V 90. letech
následovaly stavební úpravy potøebné k vybudování obecního úøadu v pøízemí budovy a plynofikace mateøské školy.
Vìdomi si blížícího se 100. výroèí výstavby
nové školní budovy v Nebovidech, zaèali jsme
s urèitým pøedstihem s opravami budovy tak,
aby své významné životní jubileum mohla oslavit v plné kráse a v dobré kondici. Právem si
tento objekt zaslouží naši pozornost, protože
drtivá vìtšina našich spoluobèanù má ke škole
velmi blízký a osobní vztah.
V interiéru budovy došlo k patøièným zmìnám a úpravám, díky nimž odpovídá stavba

požadavkùm dnešních norem po stránce hygienické, požární i bezpeènostní. Probìhla
i oprava fasády a výmìna oken a dveøí v celé
budovì. Poslední velkou a nároènou akcí,
která nás èeká, je oprava støechy tohoto objektu. Jedná se o rekonstrukci krovu, støešního
pláštì budovy a o související klempíøské práce
vyvolané na øímsovém zdivu.
V loòském roce jsme zajistili prùzkumné
práce týkající se krovové a støešní konstrukce
budovy školy, jimiž bylo zjištìno, že støešní
pálená krytina tzv. „jednofalcovka“ je prakticky
na hranici životnosti a konstrukce krovu vykazuje zásadní poruchy ohrožující funkènost
støešního pláštì. Dále se zjistilo, že cca 20%
prvkù krovu je narušeno, a proto se pøedpokládá standardní postup záchrany formou
selektivní výmìny pouze vadných èástí krovù.
Nechali jsme provést základní prùzkum a popis
stávajícího stavu krovu z hlediska napadení biologickými škùdci, zakreslení do výkresové
dokumentace a také návrh chemické sanace
døevìných prvkù krovù. Znalecký posudek Ing.
Jiøího Hermanyho ve statickém výpoètu prokázal mechanickou odolnost a stabilitu krovu.
Na základì výsledku prùzkumných prací rozhodlo zastupitelstvo obce, že bude provedena
obnova støešního pláštì vèetnì klempíøských
prvkù. Následnì firma OK PYRUS s.r.o. vypracovala projektovou dokumentaci „Oprava
krovu a støešního pláštì Mateøské školy
Nebovidy“. Souèástí dokumentace je
i „Požárnì-bezpeènostní øešení“. Projektová
dokumentace pøesnì øeší, co a v jaké míøe se
bude obnovovat vèetnì technologických
postupù. Krovová konstrukce bude samozøejmì opatøena impregnaèním postøikem,
bude provedena montáž nového latìní a veškeré klempíøské prvky budou vyrobeny z kvalitního titan-zinkového materiálu (TiZn tl. 0,6
mm). Na støeše bude použita pálená taška
Tondach - Brnìnka s høebenáèi položenými na
sucho s vìtracími pásy.
S ohledem na èlenitost støechy a pøítomnost
anténního systému na støeše budovy MŠ je
navržena ochrana objektu aktivním hromosvodem systém Helita, typ Pulsar. Tento systém
bezpeènì pokryje objekt MŠ, a dokonce i èást
dìtského høištì za budovou školy.
V mìsíci kvìtnu probìhlo øádné výbìrové
øízení na zhotovitele této stavby. Ze ètyø podaných nabídek výbìrová komise doporuèila
zastupitelstvu ke schválení nabídku firmy
H – støechy s.r.o. Lipùvka, kterou zastupitelstvo
obce na svém zasedání dne 25.5.2011 vybralo
jako vítìze veøejné zakázky a povìøilo starostu
obce uzavøením smlouvy o dílo na tuto stavbu
v souladu s pøedloženou cenovou nabídkou.
Na celou akci bylo vyøízeno patøièné stavební
povolení. Práce na opravì støechy byly zahájeny k 1.7.2011 a budou ukonèeny pøed koncem prázdnin tak, aby nenarušily provoz mateøské školy a zahájení nového školního roku.
Celkové náklady na opravu støechy budou
ve výši 1.180.745,- korun.
Zastupitelstvo obce jednoznaènì rozhodlo
o realizaci zmínìných oprav i pøesto, že není
vùbec jasné, zda získáme pro tuto stavbu
od Jihomoravského kraje nìjakou dotaci.
V dnešní dobì, kdy je nedostatek dotaèních prostøedkù, nejsou zejména mateøské školy
pøíliš preferovány. Pøevážná èást nákladù na
opravy tìchto objektù tak leží na bedrech obcí.
Jsme pøesvìdèeni, že nejen v minulosti,
ale i dnes platí, že škola je vizitkou obce,
že její stav a vzhled napovídá mnohé o lidech,
kteøí v ní žijí. Chceme udìlat vše pro to,
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abychom se za naši školu nemuseli stydìt a aby
byla vždy krásnou dominantou obce. Budeme
velmi rádi, když bude ještì mnoha dalším generacím sloužit pro pøípravu na budoucí život.

Milan Mojžíš, starosta obce

Spoleèenská rubrika
Narozené dìti:
Liliana Holubová
Klára Josefin Veselá
Aneta Ïásková
Madlen Štancl
Simona Kocianová
Naposledy jsme se rozlouèili:
s panem
JUDr. Josefem Stránským

Komerèní inzerce

CENTRUM BAZÉNÙ
VŠE PRO VÁŠ BAZÉN,
ZAHRADU A SAUNU
napø. bazénová chemie, pøíslušenství,
spojovací materiál zahradní hadice,
pistole, rychlospojky aj.

Tìšíme se na Vaši návštìvu

Støelice, Brnìnská 3,
www.eshopbazeny.cz
Pøijïte navštívit naši prodejnu s plastovými
doplòky do kuchynì, koupelny a kanceláøe.
Jedná se o výrobky nìmecké firmy Koziol,
v jejíž nabídce naleznete rozmanitý sortiment
od hodin, tašek, džberù, mís, odpadkových
košù, nejrùznìjších držákù do koupelny, atd.
Budeme se tìšit na Vaši návštìvu.
Iberis, s.r.o.
Maloobchod, velkoobchod, e-shop.
Nebovidy 138
(budova bývalé prodejny potravin Jednota)
Tel: 542 221 647
Mobil: 602 504 711
www.koziol.cz
Po – Pá: 8:00 – 16:00 hod.
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