obce POPŮVKY
registrační číslo: 37030196

SPORTOVNÍ AKTIVITY

JARO 2018

FINANCE
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ŠKOLSTVÍ

ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA

zpravodaj

Vážení spoluobčané,

Miluše Červená
starostka obce

vzhledem k tomu, že místo jednoho proběhly od začátku roku hned čtyři zasedání zastupitelstva, posunulo se
nám i vydání zpravodaje.
Konečně se zastupitelé shodli na tom, jak rozšířit sportovní areál včetně rekonstrukce stávajících kabin.. Bohužel díky administrativním procesům na odboru územního plánování Šlapanice se nic nepohnulo ve věci
schválení nového územního plánu. Vydávání závazných
stanovisek stavebníkům k žádostem o stavební povolení má v současné době několikaměsíční skluz. S tím
souvisí i výstavba nové sportovní haly, která se začne

stavět až po schválení nového ÚP. Proto zastupitelstvo
rozhodlo zrekonstruovat kabiny a postavit multifunkční
hřiště s umělým povrchem. Obě stavby jsou ve fázi projektové přípravy.
Díky krásnému počasí se vydařily všechny kulturní
akce, kterými obec na jaře ožila, stavění májové máje,
pálení čarodějnic, výlet do Kroměříže, bezpečnostní
akce pro děti a samozřejmě tradiční Mladé hody. Krásné skoro letní počasí nás potěšilo na akci uklidíme Česko. Za celý Obecní úřad všem přeji, aby krásné počasí
vydrželo i v létě a dětem přeji krásné prázdniny plné
zajímavých zážitků.
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Ve dnech 31. 1., 28. 2., 28. 3. a 2. 5. 2018 se konala veřejná zasedání zastupitelstva obce
Veřejné zasedání ZO 31. 1. 2018
ZO SCHVÁLILO:
• smlouvu o dílo na zhotovení stavby Popůvky Náves
rekonstrukce chodníku u OÚ
• žádost o individuální dotaci z rozpočtu obce v roce
2018 – Junák- český skaut
• smlouvu poskytnutí individuální dotace z rozpočtu
obce v roce 2018 – Junák- český skaut
ZO PROJEDNALO:
• nabídku čištění Augšperského potoka- zemní práce
• nabídku čištění Augšperského potoka – přípravné
a přidružené práce
Veřejné zasedání ZO 28. 2.2018
ZO SCHVÁLILO:
• návrh smlouvy o výkonu přenesené působnosti na
úseku projednávání přestupků
• smlouvu o dílo na čištění Augšperského potoka –
zemní práce
Veřejné zasedání ZO 28. 3. 2018
ZO SCHVÁLILO:
• prodej pozemku par. č. 840/3 v k. ú. Popůvky
• kupní smlouvu na prodej pozemku par. č. 840/3
v k. ú. Popůvky
• vstup obce do Sdružení místních samospráv – GDPR
• inventarizaci majetku, pohledávek a závazků
k 31. 12. 2017
• zadání projektové dokumentace na opravu kabin
• zadání projektové dokumentace na multifunkční hřiště
ZO NESCHVÁLILO:
• dodatek č. 1 ke smlouvě o vzájemné podpoře a spolupráci – CASINO
• směrnici č. 14/2018 o zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu
Veřejné zasedání ZO 2. 5. 2018
ZO SCHVÁLILO:
• dodatek č. 1 ke smlouvě o vzájemné podpoře a spolupráci – CASINO
• snížení poplatku za uložení sítí
• záměr na prodej pozemku par. č. 1623/4 v k. ú. Popůvky
• směrnici pro nakládání s osobními údaji
• žádost o poskytnutí dotace – TJ SOKOL Popůvky, z. s.
• smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce- TJ SOKOL Popůvky
• žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce - Mladé
hody
• smlouvu o poskytnutí dotace- Mladé hody
• směrnici č. 14/2018 o zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu
• rozpočtové opatření č. 3/2018
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Smlouva o dílo na zhotovení stavby Popůvky Náves rekonstrukce chodníku u OÚ
Firma Toman předložila návrh smlouvy o dílo na zhotovení stavby Popůvky Náves rekonstrukce chodníku
u OÚ. Cena za dílo činí 482 240,42 Kč včetně DPH.
Žádost o individuální dotaci z rozpočtu obce
v roce 2018 – Junák- český skaut
Organizace Junák-český skaut, středisko Hiawatha
Brno, z.s. si podala žádost o dotaci z rozpočtu obce
v roce 2018. Jako důvod uvedla následující:
umožnit dětem a mládeži kvalitní, atraktivní a plnohodnotný program. Prostředkem pro naplnění tohoto
programu je i kvalitní zázemí táborů. Náš oddíl v Popůvkách aktuálně čítá 25 dětí a 5 vedoucích. Vlastníme tábořiště u řeky Oslavky, kam většina dětí z oddílu
jezdí. Tábor je jak pro nás, tak pro děti vyvrcholením
celoroční činnosti. Zvýšený nárůst dětí na tábořišti
klade nároky na pořízení podsadových stanů a jejich
následné skladování. Díky poskytnuté dotaci bychom
pořídili skladovací kontejner (na uskladnění podsadových stanů).
Organizace požaduje dotaci ve výši 50 000,00 Kč.
Návrh smlouvy o výkonu přenesené působnosti
na úseku projednávání přestupků
Město Šlapanice zaslalo návrh smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků.
Agendu přestupků za naši obec vykonává pověřené
město Šlapanice. Vzhledem k tomu, že došle ke změnám zákonů a navýšení poplatku za tuto agendu, je
třeba uzavřít smlouvu novou. Poplatek za jeden případ
se navyšuje z 1000,- Kč na 1500,- Kč.
Smlouva o dílo na čištění Augšperského potoka
– zemní práce
Předmětem smlouvy je čištění Augšpurského potoka
na par. č. 1628/1 v k. ú. Popůvky o výměře 1095m2.
Cena díla činí 203.522,- Kč .
Prodej pozemku par. č. 840/3 v k. ú. Popůvky
Na minulém zasedání ZO byl schválen záměr na prodej pozemku par. č. 840/3 v k. ú. Popůvky. Záměr byl
vyvěšen 9. 3. 2018 až 25. 3. 2018. Nebyla doručena
žádná nabídka. Cena dle znaleckého posudku činí 10
000,00 Kč. Příslušenství (vklad do KN a vypracování
znaleckého posudku) činí 5 000,00 Kč.
Vstup obce do Sdružení místních samospráv –
GDPR
Vzhledem k tomu, že 25. 5. 2018 vstupuje v platnost
nový zákon o ochraně osobních údajů, je třeba mít
schváleného pověřence pro obec. Pro naši obec bude
toto vykonávat Sdružení místních samospráv.
Do Sdružení místních samospráv se bude ročně přispívat 2,- Kč na obyvatele. Jednorázový poplatek je
2 000,00 Kč. Za poskytování služeb pověřence je
600,00 Kč za měsíc, jednorázový poplatek za analýzu
je 9 000,00 Kč.

Schválení inventarizace majetku, pohledávek a závazků k 31.12.2017
FV seznámil zastupitele s výsledkem inventarizace majetku,
závazků a pohledávek obce k 31.12.2017. Následující informace jsou vyjmuty ze Zprávy HIK:
1.5.1 Informace o zjištěních v průběhu inventarizace dle
inventurních soupisů – návrhy na vyřazení majetku:
na základě provedených dílčích inventur nebyl navržen žádný majetek k vyřazení.
1.5.2. Informace o zjištěních v průběhu inventarizace dle
inventurních soupisů – návrhy na změnu umístění majetku:
žádné změny na umístění z inventury nevyplynuly
1.5.3. Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech:
nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly (přebytek a manko) a žádný zúčtovatelný rozdíl
Z přílohy č. 1 „Seznam inventurních soupisů uvedených
v sumářích jednotlivých IK“ vyplývají jednotlivá zjištění IK.
Případné inventarizační rozdíly jsou uvedeny v inventurních
soupisech jednotlivých IK.
Hlavní inventarizační komise stanovuje tento postup pro
nevypořádané rozdíly:
žádné nevypořádané inventarizační schodky nebyly zjištěny.
Zjištěné inventarizační rozdíly:
žádný zúčtovatelný inventarizační rozdíl mezi stavem uvedeným na inv. soupisu a skutečným stavem nebyl zjištěn
Oprava kabin
Místostarosta představil studii na opravu kabin. Obnášelo by
to opravu střechy, šaten přístavbu sprch a WC, které teď
v kabinách chybí. ZO pověřilo pana místostarostu zadáním
projektové dokumentace.
Multifunkční hřiště
Místostarosta předložil návrh některých zastupitelů ke zbudování multifunkčního hřiště. Hřiště by bylo vybudováno na
části stávajícího dětského hřiště. Musí se zjistit varianty multifunkčních hřišť.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o vzájemné podpoře a spolupráci – CASINO
Předsedající přednesla nový návrh dodatku, ve kterém se
mění výše částky na 8 mil. Kč , doba platnosti smlouvy 10 let
a výpovědní lhůta 3 roky
A. Dosavadní text článku V. bod 5.1. se vypouští a nahrazuje se tímto textem:
5.1. Právní vztah založený touto smlouvou vzniká dnem
uzavření smlouvy a je sjednán na dobu určitou, a to
deset (10) let ode dne podpisu tohoto dodatku, tj.
B. Dosavadní text článku IV. bod 4.6. se vypouští a nahrazuje se, ke dni účinnosti tohoto dodatku, tímto textem:
2.6. Obě smluvní strany se dále dohodly, že pro případ,
kdy příjem obce v příslušném kalendářním roce provozu z rozpočtového určení daní (nebo jiné dávky
nahrazující toto plnění) z provozu kasina, herny či
obdobného podniku nebo pro případ, kdy dojde ke
změně v rozpočtovém určení daní tak, že by přímo
obce, konkrétně pak obec Popůvky měla rozhodnutím státní správy být zkrácena o příspěvek ze státní-

ho rozpočtu připadající na ní z titulu provozu kasina,
herny či obdobného podniku v rámci Investičního
záměru na území obce, zavazuje se LADO INVEST
CITY s.r.o., že z vlastních prostředků odvede formou daru do obecního rozpočtu částku rovnající
se rozdílu mezi tím, co by podle rozpočtových platných pravidel obec ze státního rozpočtu obdržela
a tím, co skutečně obdrží, nejvýše však do částky
8.000.000,- Kč (slovy: osm-milionů-korun-českých)
ročně. Závazek LADO INVEST CITY s.r.o. definovaný v předcházející větě tohoto bodu smlouvy je vázán na provoz kasina, herny či obdobného podniku
v rámci realizace Investičního záměru, proto v případě, že provoz kasina nebude realizován po dobu
platnosti této smlouvy, dohodly se smluvní strany
tak, že nemá LADO INVEST CITY s.r.o. povinnost
k výplatě částky výše specifikované.
Směrnice č. 14/2018 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Předsedající přednesla nový návrh směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Zakázky malého rozsahu se podle výše předpokládané hodnoty
dělí na tyto kategorie:
I. kategorie:
1. zakázky na dodávky a služby a na movitý majetek, jejichž předpokládaná hodnota nepřesahuje 50.000 Kč bez DPH
(dále jen zakázky I. kategorie)
II. kategorie:
1. zakázky na dodávky a služby , jejichž předpokládaná hodnota
přesahuje 50.001 Kč bez DPH a nepřesahuje 500.000 Kč bez
DPH
2. zakázky na stavební práce , jejichž předpokládaná nepřesahuje
1.500.000 Kč bez DPH
(dále jen“ zakázky II. kategorie“)
III. kategorie:
1. zakázky na dodávky a služby , jejichž předpokládaná hodnota
přesahuje 500.001 Kč bez DPH a nedosáhne 2.000.000 Kč DPH
2. zakázky na stavební práce , jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 1.500.001 Kč bez DPH a nedosáhne 6.000.000 Kč bez
DPH.
(dále jen „ zakázky III. kategorie“)
IV. kategorie:
1. zakázky na dodávky a služby, které je nutné zadat v krajně naléhavém případě, který zadavatel svým jednáním nezpůsobil a ani
jej nemohl předvídat a z časových důvodů není možné zadat
zakázku standartním postupem v souladu s touto vnitřní směrnicí, za splnění těchto podmínek se může jednat např. o zakázky
na předejití /odstranění/ zmírnění škod způsobených např. povodněmi, mimořádnými událostmi a škodami v lese i na zeleni
mimo les ( větrné a sněhové kalamity, nebezpečí vzniku požáru
v období sucha), havarijními situacemi, atd.
(dále jen „ zakázky IV .kategorie“)
1.1. Veřejné zakázky malého rozsahu I. kategorie
a) Dodavatele pro veřejné zakázky malého rozsahu ( dodávka zboží
a služeb a movitého majetku), vybírá starosta, popř. místostarosta, bez organizace výběrového řízení běžným nákupem, přijetím nabídky, objednávkou, popř. smlouvou, na základě informací získaných průzkumem trhu nebo zkušeností s obdobnými
zakázkami již v minulosti realizovanými. Tyto zakázky schvaluje
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starosta, popř. místostarosta. Je přitom povinen dodržovat zásady stanovené v čl. 1
b) Zadávány mohou být pouze dodávky , služby , jejichž financování je kryto schváleným rozpočtem obce. Smluvní vztahy sjednané formou objednávky musí být podepsány starostou nebo
místostarostou.
c) Zadání, smlouvy či objednávky typu veřejná zakázka I. kategorie
nepodléhají schválení zastupitelstva obce a zastupitelstvo obce
tak výslovně svěřuje rozhodování o tomto typu zakázek starostovi a v jeho nepřítomnosti místostarostovi a své pravomoci tak
v tomto rozsahu deleguje na starostu, popřípadě místostarostu.

1.4.Veřejné zakázky malého rozsahu IV. kategorie
a) Dodavatelem pro veřejné zakázky malého rozsahu ( dodávka
zboží a služeb) , které je nutné zadat v krajně naléhavém případě, vybírá bez výběrového řízení starosta nebo v jeho nepřítomnosti místostarosta a činí veškeré právní jednání s tím spojená.
U těchto veřejných zakázek malého rozsahu je možno vycházet pouze z informací o trhu, místní znalosti a svých poznatků
a zkušeností. O výběru dodavatele a parametrech dodávky podá
zprávu zastupitelstvu obce.
b) Totéž platí u zakázek malého rozsahu na stavební práce s limitací dodávky do 1.000.000 Kč.

1.2. Veřejné zakázky malého rozsahu II. kategorie
a) O zadání zakázky II. kategorie rozhoduje rada obce
b) Zadavatel zadává zakázku na základě průzkumu trhu. Průzkum
trhu spočívá v zjištění cenových nabídek od tří dodavatelů,
u kterých lze předpokládat , že jsou schopni zakázku řádně
realizovat. Nabídky mohou být předloženy písemně, e-mailem,
ve formě elektronických nabídek bez zaručeného elektronického
podpisu, ve formě nabídek na reklamních letácích či formou ceníku na internetu apod.
c) Zadavatel může k podání nabídky vyzvat omezený počet dodavatelů. Informace, že se jedná o uzavřené zadávací řízení, se
uvede v oznámení. Zadavatel není v tomto případě povinen zařadit do hodnocení nabídky jiných než přímo vyzvaných uchazečů.
d) Starosta obce jmenuje hodnotící komisi s minimálním počtem tří
členů z rady obce. Nabídky, které neobsahují všechny náležitosti
dle výzvy, hodnotící komise vyřadí, vyřazení odůvodní a dále je již
nehodnotí.
e) Hodnotící komise zpracuje zprávu, ve které vyhodnotí obdržené nabídky a stanoví pořadí nabídek. O hodnocení vyhotoví písemný záznam, v němž bude uveden seznam přijatých nabídek,
popis nabídek, popis hodnocení každé z nich podle jednotlivých
kritérií a další důležité skutečnosti
f) Konečné znění smlouvy s vítězem, vybraným na základě zprávy
hodnotící komise, podléhá schválení ze strany rady obce.
g) Uchazečům bude písemně do 10-ti pracovních dnů od rozhodnutí rady obce oznámeno, zda byli vybráni k realizaci veřejné
zakázky malého rozsahu, či nikoliv a čí nabídka byla vybrána.

Snížení poplatku za uložení sítí
Předsedající přednesla návrh na snížení poplatku za uložení
sítí. Poplatek je neadekvátní. Navrhuje: fyzická osoba 50,Kč /m; právnická osoba 500,- Kč/m

1.3. Veřejné zakázky malého rozsahu III. kategorie
a) O zadání zakázky III. kategorie rozhoduje zastupitelstvo obce
b) Zadavatel zadává zakázku na základě průzkumu trhu. Průzkum
trhu spočívá v zjištění cenových nabídek od pěti dodavatelů,
u kterých lze předpokládat, že jsou schopni zakázku řádně realizovat. Nabídky mohou být předloženy písemně, e-mailem, ve
formě nabídek na reklamních letácích či formou ceníku na internetu apod.
c) Zadavatel může k podání nabídky vyzvat omezený počet dodavatelů. Informace, že se jedná o uzavřené zadávací řízení, se
uvede v oznámení . Zadavatel není v tomto případě povinen zařadit do hodnocení nabídky jiných než přímo vyzvaných uchazečů.
d) Starosta obce jmenuje hodnotící komisi s minimálním počtem
tří členů. Členové komise budou vybráni ze zastupitelstva obce.
Nabídky, které neobsahují všechny náležitosti dle výzvy, hodnotící komise vyřadí, vyřazení odůvodní a dále je již nehodnotí.
e) Hodnotící komise zpracuje zprávu, ve které vyhodnotí obdržené nabídky a stanoví pořadí nabídek . O hodnocení vyhotoví písemný záznam, v němž bude uveden seznam přijatých nabídek,
popis nabídek, popis hodnocení každé z nich podle jednotlivých
kritérií a další důležité skutečnosti.
f) Konečné znění smlouvy s vítězem, vybraným na základě zprávy
hodnotící komise, podléhá schválení zastupitelstvu obce.
g) Uchazečům bude písemně do 10-ti pracovních dnů od rozhodnutí zastupitelstva obce oznámeno, zda byli vybráni k realizaci
veřejné zakázky malého rozsahu, či nikoliv a čí nabídka byla vybrána.
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Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu
obce v roce 2018 – TJ SOKOL Popůvky, z.s.
V souladu s § 10a) odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, se dotace poskytne prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy, která musí mít náležitosti vyjmenované v § 10a) odst. 5 zákona č. 250/2000
Sb., písmeno a) až l), dále odst. 6 až 8 téhož zákona. Smlouva bude na základě tohoto souhlasu zastupitelstva obce sepsána s příjemcem dotace a po jejím oboustranném podpisu
bude žadateli dotace vyplacena převodem na jeho účet.
Zastupitelé si vymínili, aby do Smlouvy bodu III. – Účel a podmínky použití dotace, byl doplněn bod 5) ve znění: Příjemce
dotace předloží při finančním vypořádání dotace poskytovateli dotace také svou výroční zprávu za rok 2018.
Zastupitelstvo obce schválilo v souvislosti s výše schválenou
individuální dotací neziskové organizaci TJ SOKOL Popůvky,
z.s. dotaci ve výši 450.000,- Kč
Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu
obce v roce 2018 - Mladé hody 2018
Zastupitelstvo obce schválilo individuální dotaci fyzické osobě, panu Vladimíru Chramostovi na pořádání Mladých hodů
2018 v obci. Dle § 10a) odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, se dotace poskytne prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy, která
musí mít náležitosti vyjmenované v § 10a) odst. 5 zákona č.
250/2000 Sb., písmeno a) až l), dále odst. 6 až 8 téhož zákona. Smlouva bude na základě tohoto souhlasu rady obce sepsána s příjemcem dotace a po jejím oboustranném podpisu
bud žadateli dotace vyplacena hotově nebo převodem na
účet. Dotace bude poskytnuta jako záloha a podléhá finančnímu vypořádání jehož podmínky budou uvedeny ve smlouvě. Při nedočerpání dotace na stanovený účel bude zbytek
dotace vrácen hotově nebo na účet obce, celý postup je
upraven veřejnoprávní smlouvou.
Zastupitelstvo obce Popůvky schválilo veřejnoprávní smlouvu, jejímž prostřednictvím obdrží fyzická osoba pan Vladimír
Chramosta individuální dotaci účelově určenou na pořádání
Mladých hodů 2018 ve výši 50 000,00 Kč. Dotace bude poskytnuta jako záloha a podléhá finančnímu vypořádání po
skončení akce v termínu stanoveném Smlouvou.

Rozpočtové opatření č. 3/2018
FV předložil ke schválení návrh rozpočtového opatření č. 3/2018, kterým je potřeba zapojit do upraveného rozpočtu výše
schválenou dotaci pro TJ SOKOL Popůvky, z.s. a investiční dotaci pro Junák.
závazný rozpočtový
ukazatel
§

Popis závazného rozpočtového ukazatele

úprava +/-

Výdaje

Stav upr. rozpočtu
před rozpočtovou
změnou

Stav upr. rozpočtu
po provedené
změně

VÝDAJE

položka

3419

tělovýchova a sport-TJ SOKOL Popůvkyneinv. transfer na provoz navýšení pol. 5229

450 000

450 000

1 100 000,00

1 550 000,00

3421

využití volného času dětí a mládežeJUNÁK-inv. transfer-zapojení pol. 6322

50 000

50 000

100 000,00

150 000,00

Stav upr. rozpočtu
před rozpočtovou
změnou

Stav upr. rozpočtu
po provedené
změně

kontrolní součet
závazný rozpočtový
ukazatel
§

položka
8115

500 000

Popis závazného rozpočtového ukazatele

úprava +/-

500 000

Výdaje

FINANCOVÁNÍ

zapojení přebytku z roku 2017 na posílení
výdajů

500 000

11 987 300

kontrolní součet

500 000

11 987 300

Příjmy - daňové + nedaňové + kapitálové + dotace
Financování (pol. 8115 - přebytek hospodaření z min. let
Příjmy celkem
Výdaje - běžné + kapitálové
Financování –pol. 8124-splátka úvěru
Výdaje celkem

...
...
...
...
...
...

12 487 300

24 758 000,00 Kč
12 487 300,00 Kč
37 245 300,00 Kč
35 658 000,00 Kč
1 587 300,00 Kč
37 245 300,00 Kč

Rozpočet je po provedení rozp. opatření č. 3/2018 schodkový (schodkový/ příjmy + financování = výdaje + financování).
Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3/2018
V souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích rozpočtu (např. změna objemu nebo
přesuny mezi ukazateli).
Tímto rozpočtovým opatřením byly navýšeny celkové příjmy upraveného rozpočtu a výdaje (nastala změna objemu celkových
narozpočtovaných prostředků v upraveném rozpočtu). Rozpočtovým opatřením č. 3/2018 jsme navýšili výdaje v § 3419 – tělovýchova a sport, TJ SOKOL Popůvky si požádal o navýšení dotace na provoz z důvodu vzniku nových sportovních oddílů,
především fotbal dorostu a taneční kroužek. Samozřejmě počítáme s tím, že vzniknou a budou ze strany obce podporovány
další sportovní činnosti a kroužky, případně vznik dalších sportovních oddílů. Oddíl JUNÁKU, který se v naší obci již plně
uchytil si požádal o investiční dotaci na zakoupení boxu, do kterého by mohl oddíl ukládal stany v době, kdy netáboří. Tyto
nové rozpočtové výdaje jsme dokryli zapojením pol. 8115 – financování (přebytek z roku 2017).
Upravené příjmy jsou po tomto rozpočtovém opatření ve výši 37 245 300,00 Kč.
Upravené výdaje jsou ve stejné výši 37 245 300,00 Kč.
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KULTURNÍ AKCE – OHLÉDNUTÍ
Začátek roku jsme zahájili Obecním plesem, který se konal 27.
ledna 2018 v Bosonohách . Opět byl vyprodán celý sál a všichni
se dobře bavili. K tanci nám hrála skupina Velvet.
Druhý víkend v únoru patřil na obci masopustnímu veselí.
Průvod masek byl zakončen posezením v kavárně U Vojty.
V únoru jsme ještě uspořádali Dětský karneval, na který přišlo
spoustu krásných masek. Děti tančily, soutěžily, modelovaly balónky, jen ten prostor bychom potřebovali mnohem větší .
Vítání občánků patří ke krásným kulturním akcím na obci.
V březnu jsme přivítali 9 nových občánků Popůvek. Děti dostaly
drobné dárky od obce a rodiče se zapsali do pamětní knihy.
14. dubna se sešlo u rybníka kolem 40 dobrovolníků na akci
Uklidíme Česko. Akce se zúčastnili celé rodiny. Plné pytle odpadků jsme ještě v sobotu navečer naložili na vlečku traktoru a
v pondělí se vše odvezlo na skládku. Na závěr jsme díky krásnému počasí mohli posedět u táboráku a opékat špekáčky.
28. dubna obec pořádala zájezd do Kroměříže. Navštívili
jsme výstavu Floria Kroměříž. Spousta účastníků si vezla domů
květiny, stromečky, košíky a další krásné věci, které bylo možné
na výstavě květin zakoupit. Po poledni jsme se přemístili do
centra Kroměříže a mohli jsme si prohlédnou zámek, Podzámeckou zahradu a Květnou zahradu. Celý den bylo krásné skoro letní počasí a všichni jsme se spokojeni vrátili navečer zpět
do Popůvek.
V neděli 29. 4. 2018 stárci postavili v parčíku u potoka májovou
máj.
30. dubna se pálily čarodějnice na hřišti a u rybníka, kde byla
postavena krásná vatra. Dřevo věnovala obec. Díky krásnému
počasí přišlo na hřiště i k rybníku spousty dětí s rodiči i dospělých.
Pro nás bez motoru byl název bezpečnostní akce pro malé
cyklisty. Akci obec uspořádala společně s Policií ČR. Jízdu na
kolech a odrážedlech s dopravní policií zahájil Barin z divadla
Bolka Polívky a cestovatel a dobrodruh Richard Štěpánek. Dětem jsme rozdali reflexní vesty, které nám zakoupili sponzoři a
to firmy Akela Transport a Japo. Dopravní policie na kolech dětem vysvětlovala jak se chovat na kole a jaké bezpečnostní prvky jsou pro malé cyklisty a chodce nejlepší. Firma Altima nám
poskytla reflexní oblečení na krátkou módní přehlídku. Hasiči
z Říčan si připravili ukázku hašení oleje, ta se ale nezdařila, tak
nás alespoň všechny postříkali. Děti soutěžily a za splněné úkoly dostaly drobné odměny. Na závěr připravila obec posezení u
táboráku s opékáním špekáčků.
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11. 5. postavili stárci hodovou máj u hřiště
12. 5. ve 13,00 hod se seřadil krojovaný průvod, který
prošel celou obcí se zastávkami u stárek, kde se tančilo
a stárky rozdávaly malé občerstvení. Mladých hodů se
letos poprvé zúčastnil dětský taneční kroužek, který si
připravil pod máj krátké vystoupení.
Stárci zatančili Šotyšku a Moravskou besedu a večer se
konala Hodová zábava. Opět bylo krásné počasí a i díky
pouťovým atrakcím, které stály na ulici Nové přišlo hodně
lidí.
Stárci tímto děkují všem, kteří pomáhali s přípravou hodů, bez kterých by se hody nedali pořádat:
p. Novotnému za pokácení májové maje
p. Chramostovi za dovoz a stavění máje, dovoz břízek,
vedení hodového průvodu
p. Čoupkovi za vedení hodového průvodu
pí. Vaškové za tvarování klobouků
pí. Floriánové za šití dívčích a mládeneckých krojů
pí. Koláčkové za šití dívčího kroje
pí. Faterové za pomoc při škrobení a žehlení krojů
pí. Sedlákové za přípravu plakátů na mladé hody
pí. Fretzerové za vázání šátků a oblékání krojů
pí. Sedláčkové za oblékání krojů
sl. Říháčkové za žehlení, skládání a oblékání krojů
pí. Debefové za škrobení, žehlení a skládání krojů, vyšití
mládeneckého kroje a vyprání dívčích krojů
pí. Cardové za celou přípravu hodů, vyšití mládeneckého kroje a přípravu mládeneckých krojů popovských a
jejich vyprání
pí. Sedlákové K. za dovoz a odvoz kyjovských krojů a za
nácvik tanečního vystoupení dětí
Obecnímu úřadu za finanční dotaci a za vypůjčení stanů
a lavic.
Všem těmto lidem stárci děkují za pomoc a osobní volno, které nám věnovali.
Poděkování ještě patří sklepmistrům p. Faterovi, p. Čuperovi R., p. Čuperovi J. , p. Fetsyukovi.
Příspěvek připravila Alena Cardová

KULTURNÍ AKCE – POZVÁNKA
16. 6. Letní noc, na které vystoupí DJ STANLEY a Michal David revival
8. 9. Pohádkový les pro děti
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TJ SOKOL POPŮVKY, z.s.

V rámci tohoto článku bychom Vás rádi seznámili se současnou činností TJ Sokol Popůvky, z.s. a se změnami, které
se v posledním období fungování spolku udály. Jedná se zvláště o zpřístupnění celého sportovního areálu a aktivit
spolku. Zpřístupnění nejen členům, ale ve velké míře občanům naší obce. Zaměřujeme se na práci s dětmi ve spolupráci s profesionálními trenéry a cvičiteli.
Naše sportoviště jsou v dopoledních hodinách využívány Základní a Mateřskou školou, v pondělí a čtvrtek odpoledne
skautským oddílem z Popůvek.
SLOŽENÍ VÝBORU, KOMISÍ A ZÁSTUPCŮ TJ SOKOL POPŮVKY
předseda

Mgr. Arnošt Bár

ekonom

Oldřich Siwek

výkonný výbor TJ

Lukáš Červený, Jiří Buček, Mgr. Arnošt Bár,
Oldřich Siwek, Petr Holan

kontrolní komise TJ

Radka Sojková, Karel Zadák, Michal Pazourek

zástupce oddílu stol. tenisu

Ing. Pavel Blecha

zástupce oddílu nohejbalu

Petr Holan, Jiří Buček

zástupce oddílu tenisu

MUDr. Petr Szekeres

zástupce oddílu fotbalu

Roman Nemecz

zástupce SPV

Ing. Kateřina Sedláková

správce sportovního areálu Popůvky

Marcel Mantič, tel. číslo 604 124 999

EKONOMICKÉ INFORMACE
Na TJ Sokol Popůvky, z.s. se nevztahuje zákonná povinnost vytvářet Výroční zprávy, které jsou
detailním rozborem hospodaření
spolku. Z důvodu transparentnějšího a přehlednějšího prokázání
využití přijatých dotací nejen Finančnímu výboru obce (hlavnímu
kontrolnímu orgánu), ale i celému
zastupitelstvu, budeme od roku
2018 Výroční zprávy předkládat.
TJ Sokol Popůvky, z.s. nemá žádné závazky ani pohledávky po
splatnosti, žádné krátkodobé ani
dlouhodobé půjčky. Na činnost
spolek dostává provozní dotaci, která podléhá veřejnoprávní
kontrole ze strany poskytovatele.
O poskytnutí dotace rozhoduje
zastupitelstvo obce, schválená
smlouva je zveřejněna na Úřední
desce. Každá poskytnutá dotace
podléhá detailní kontrole. Z Protokolů o výsledcích veřejnoprávních
kontrol dosavadních využitých dotací můžeme citovat: Předložené
doklady jsou v souladu se zákonem o účetnictví a mají všechny
náležitosti účetních dokladů (§ 11
zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví). Nebyly shledány žádné nedostatky. Nebylo uloženo žádné
nápravné opatření. Nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně
a použití dotace bylo v souladu se
Smlouvou o poskytnutí dotace.
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POSKYTNUTÉ DOTACE ZA POSLEDNÍCH DESET LET
rok

2018

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

výše dotace činnosti dříve a nyní
Fotbal
Stolní tenis
Nohejbal
Tenis
+ 2h týdně dětský kroužek tenistů (od 09/2018)
+ 35h týdně kurty pro veřejnost
Malá kopaná
1.550.000,- + 4h týdně dětský kroužek fotbalistů (od 04/2018)
Sport pro všechny
+ 1h týdně aerobic
+ 1h týdně dětský folklórní kroužek (od 04/2018)
+ 2h týdně jóga pro dospělé
+ 1h týdně jóga pro batolata s rodiči
+ 1h týdně jóga pro děti s rodiči
+ 1h týdně jóga pro samostatné děti
+ 2h týdně dětský sportovní všeobecný kroužek (od 09/2018)
500.000,300.000,237.580,70.000,50.000,50.000,50.000,50.000,Fotbal
Stolní tenis
60.000,Tenis
Cvičení pro seniory 1h týdně

ČLENOVÉ TJ SOKOL POPŮVKY, Z.S.
Roční poplatek za členství byl pro rok 2018 schválen Valnou hromadou ve výši 500,- Kč. Nedílnou podmínkou členství
je odpracování minimálně tří brigádnických hodin. Například tenisté a nohejbalisté se každoročně značným úsilím podílejí na přípravě hracího povrchu kurtů. TJ plně hradí související náklady, jako např. novou antuku, strojové válcování,
atd. Jednotlivé oddíly mají garantovány sportoviště pro své aktivity, minimálně dva dny v týdnu. Buď přímo v areálu TJ
nebo v pronajatých tělocvičnách. Každý člen nebo tým má možnost každoročně využít příspěvku na sportovní pomůcky, až do výše schváleného členského příspěvku.
Oddílům zapsaným v soutěžích (Fotbal, Stolní tenis) jsou propláceny cestovní náhrady spojené s účastmi na oficiálních
turnajích, registrační a soutěžní poplatky.
Po žádostech oddílu fotbalu, projednáváních na schůzích výboru a úpravách požadovaných podmínek, bylo, jak
ostatními oddíly, tak nakonec i hlasy členů Výkonného výboru, schváleno vyplácení zdaněných odměn oddílu fotbalu
za vyhrané zápasy. Hlavním důvodem bylo udržení fotbalové tradice v Popůvkách s fatálním nedostatkem aktivních
hráčů. Nedostatek hráčů byl v minulých letech řešen platbami jiným fotbalovým klubům za přestupy hráčů nebo jejich
hostování. Vždy byl oddíl fotbalu hlavním příjemcem prostředků TJ Sokol Popůvky a také se již několik let drží v soutěži
mistrovských utkání Okresního přeboru.
V oddílu stolního tenisu jde hlavně o nájmy sportovišť, z důvodu nedostatečné velikosti naší tělocvičny a daných soutěžních parametrů haly pro mistrovská utkání.
Všichni členové mohou celoročně využívat všech sportovišť areálu (tenisových a nohejbalových kurtů v hodinách pro
veřejnost, fotbalové hřiště).
Zástupci jednotlivých oddílů jsou každý měsíc na schůzi Výkonného výboru informováni o činnosti, plánech, požadavcích oddílů, právech a povinnostech členů TJ. Zástupci TJ zprostředkovávají komunikaci mezi dosavadními 100 členy,
vedením TJ a veřejností.
VIZE DO BUDOUCNA
Parkovací plocha – tato plocha je nezbytná k budoucím plánům obce, které
souvisejí se stavbou nové sportovně-kulturní haly. Hala bude částečně umístěna
i na pozemku stávajícího parkoviště, proto musí být zabezpečen dostatečný počet
parkovacích míst pro celý areál včetně budoucí haly. Nová parkovací místa budou
situována rovnoběžně s ulicí Novou, upravením svahu za fotbalovou bránou.
Kompletní rekonstrukce kabin – důvodem je havarijní stav stávajících budov.
Součástí rekonstrukce bude odstranění budovy, kde se nyní nachází toalety. Rekonstrukce nových kabin s vybudováním sociálního zázemí pro všechny účastníky
sportovních a kulturních akci, ale i návštěvníkům areálu.
Víceúčelové hřiště s umělým povrchem – toho hřiště bude vybudováno v prostoru mezi tenisovou napalovací stěnou a fotbalovými střídačkami. Bude využíváno
například pro tyto sporty – košíková, florbal, volejbal, tenis, malá kopaná, nohejbal,
házená atd. Stávající hrací prvky dětského hřiště budou přesunuty do volného prostoru podél lanové dráhy.
Sportovně-kulturní centrum Popůvky – dlouhodobá vize zastupitelstva obce
i vedení TJ spočívá v odstranění stávajících staveb (dílny TJ s Hospůdkou na hřišti),
které jsou v současné době i s přilehlým pozemkem v majetku TJ Sokol Popůvky.
Na jejich místě plánujeme ve spolupráci s obcí vybudovat vytoužené sportovně-kulturní centrum s velkou tělocvičnou,
malým zrcadlovým sálem, klubovnou pro skautský oddíl a seniory, zázemí pro sportovce, novou restauraci s krytou
terasou a ubytováním. Již je vytvořena detailní vizualizace s projektovou dokumentací, která bude k nahlédnutí na
webových stránkách obce, v sekci SPORT-TJ SOKOL POPŮVKY. Netrpělivě čekáme na schválení nového Územního
plánu, který umožní odstartovat stavbu tohoto komplexu budov.
ODDÍLY
STOLNÍ TENIS
TENIS
FOTBAL
NOHEJBAL
MALÁ KOPANÁ
SPORT PRO VŠECHNY
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veřejné akUvity

Hřiště
TVZ 1
Kurty

1

13:00 - 20:00
Tenisové a nohejbalové kurty pro veřejnost
9:30 - 11:00
Nohejbalový oddíl (TVZ 2)
8:00 - 12:00
Tenisový oddíl (Kurty)

NEDĚLE

SOBOTA

PÁTEK

ČTVRTEK

STŘEDA

ÚTERÝ

Vysvětlivky:

oddílové akUvity

8:00 - 12:00
Tenisový oddíl (Kurty)

8:00 - 12:00
Základní škola a Mateřská škola Popůvky (Hřiště)

8:00 - 12:00
Tenisový oddíl (Kurty)

8:00 - 12:00
Základní škola a Mateřská škola Popůvky (Hřiště)

8:00 - 12:00
Tenisový oddíl (Kurty)

8:00 - 12:00
Základní škola a Mateřská škola Popůvky (Hřiště)

8:00 - 12:00
Základní škola a Mateřská škola Popůvky (Hřiště)

9:00 - 10:00 Cvičení
děU
8:00 - 9:00
Cvičení děU

8:00 - 12:00
Základní škola a Mateřská škola Popůvky (Hřiště)

PONDĚLÍ

Pronajatá tělovýchovná zařízení:
TVZ 1
Tělocvična ZŠ Popůvky
TVZ 2
Tělocvična SOU Bosonohy

13:00 - 20:00
Tenisové a nohejbalové kurty pro veřejnost
8:00 - 12:00
Tenisový oddíl (Kurty)

16:00 - 17:30
Fotbalový oddíl (TVZ 2)

15:00 - 18:00
Fotbalový oddíl (Hřiště)

13:00 - 20:00
Tenisové a nohejbalové kurty pro veřejnost

17:00 - 19:00
Nohejbalový oddíl (Kurty)

13:00 - 20:00
Tenisové a nohejbalové kurty pro veřejnost

18:00 - 19:00
Cvičení pro dospělé
17:00 - 18:00
Fotbal děU
16:00 - 17:00
Fotbal děU

13:00 - 20:00
Tenisové a nohejbalové kurty pro veřejnost

18:00 - 20:00
Oddíl stolního tenisu (TVZ 1)
16:30 - 17:30
Jóga děU

17:00 - 18:00
Fotbalový oddíl (Hřiště)

18:00 - 19:30
Malá kopaná (Hřiště)
16:30 - 17:30
Folklorní kroužek

17:00 - 19:00
Nohejbalový oddíl (Kurty)

8:00 - 21:00
Tennisový oddíl (Kurty)

8:00 - 21:00
Tennisový oddíl (Kurty)

16:00 - 17:00
Fotbal děU

17:00 - 18:00
Fotbal děU

18:00 - 20:00
Oddíl stolního tenisu (TVZ 1)

19:00 - 20:30
Jóga pro dospělé

20
19
18

17:00 - 19:00
Skautský oddíl (Hřiště)

17
16
15
11
10
9

ODDÍL NOHEJBALU
2018
Nohejbalový oddíl zahájil letošní sezónu již
začátkem května. Jako každý rok se členové
v hojném počtu sešli a začali brigádnickou přípravou kurtu.
Nyní je sezóna v plném proudu a oddíl se schází každé úterý a pátek od 17 hodin.
16. 6. 2018 se v 9 hod bude konat „3. Popůvský turnaj trojic“. V září se bude na našem kurtu
konat nohejbalový turnaj, již 2. ročník, kde se
opět střetneme s oddíly z Troubska, Veselky,
Žebětína a Kamenného Vrchu.
Dále na nohejbalovém hřišti také proběhla instalace automatického zavlažování kurtů.

ODDÍL FOTBALU
V sezóně 2017 – 2018 hraje naše mužstvo Okresní přebor Jihomoravského kraje. Ve zbývajících zápasech budou bojovat o udržení se v soutěži. Věříme, že boj o záchranu se našim fotbalistům
povede a v soutěži Okresního přeboru budou pokračovat i v příštích sezónách.
2018
Díky závlahovému systému a údržbě travnaté plochy, včetně pravidelné vertikutace, válení a celoročnímu hnojení, je trávník ve vynikající kondici.
Po obnovení nátěrů zábradlí po obvodu fotbalového hřiště jsme
zahájili rekonstrukci fotbalových střídaček, včetně tesařských
a klempířských prací. Dále budeme pokračovat opravou a novým
nátěrem kovové stěny u kurtů, za fotbalovou bránou.

8

ODDÍL MALÁ KOPANÁ
Oddíl malé kopané má 16 členů. V březnu se
účastnil „TURNAJE NADĚJÍ“, kde jsme úspěšně postoupili mezi prvních 15 týmů.
Od dubna 2018 byl založen „Fotbalový kroužek“ pro děti od 4 – 6 let a od 6 – 10 let. Celkem se přihlásilo 35 dětí a nábor stále trvá.
Od září 2018 bude založen „Sportovní kroužek“, určený pro dívky a chlapce od 7 – 15 let.
Zde se naučí základům všech sportů (například.
basketballu, volejbalu, florbalu atd.)
V nepříznivém počasí jsme pro členy malé kopané zajistili kryté prostory v tělocvičně SOU
Bosonohy.

ODDÍL TENISU
2017
Od května roku 2017 jsme všechny tři kurty ve sportovním areálu
otevřeli veřejnosti.
Provozní doba pro veřejnost: ST – NE 13:00 – 20:00,
tel. 604 124 999 pro rezervace
Cena: 100 Kč/ 1 hodinu
Rezervace je možná u správce areálu, pana Mantiče.
2018
Na tenisových kurtech proběhla instalace automatického zavlažování kurtů a pravidelné brigádnické práce členů tenisového oddílu.
Pro zkvalitnění povrchu tenisových kurtů jsme zajistili zhutnění antuky 3,5t vibračním válcem. Kurty jsou ve vynikajícím stavu.
Od září 2018 plánujeme založit „Tenisový kroužek“, kde se mohou
děti naučit základům tenisu. Během letních prázdnin bude probíhat nábor dětí, včetně ukázkových hodin.

ROZVRH AKTIVIT

ODDÍL STOLNÍHO TENISU
Členům stolního tenisu zajišťujeme pro soutěžní
činnost pronájem herny Moravské Slavie a registrační a členské soutěžní poplatky.
Pro příští sezónu budou zachována obě družstva a to z několika důvodů:
• všichni hráči si zahrají dle svých možností
a schopností
• hráči B – týmu se v nižší soutěži „vyhrají“ pro
případný záskok v A-týmu
• A-tým bude nastupovat v nejsilnější sestavě
Do budoucna plánujeme založit „Kroužek stolního tenisu“, kde se mohou děti naučit základním
pravidlům hry. Tato aktivita souvisí s budoucí
stavbou sportovně-kulturní haly, kde bude pro
podobné aktivity prostor a dostatečné zázemí.

TJ SOKOL POPŮVKY, z.s.

20:00 - 22:00
Malá kopaná (TVZ 2)

TJ SOKOL POPŮVKY, z.s.
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TJ SOKOL POPŮVKY, z.s.

FINANCE

ODDÍL SPORTU PRO VŠECHNY
Jedná se o oddíl, který vznikl hlavně pro veřejnost.
Jedná se o pravidelné volnočasové aktivity, které mohou navštěvovat členové i veřejnost. Jsou vítání všichni
zájemci o sportovní aktivity oddílu SPV.

Zpráva o činnosti FV obce Popůvky v období od 14. 12. 2017 do 2. 5. 2018

Od září roku 2016 se opět zahájilo pravidelné cvičení.
Investovalo se do nákupu hudební aparatury.
V roce 2017 došlo k rozšíření nabídky o cvičení rodičů s dětmi, dětské jógy a jógy pro dospělé. Nakoupilo
se mnoho cvičebních pomůcek, například stepy, činky,
overbally, odporové gumy na cvičení, pěnové bloky na
jógu, jóga pásy atd. Pro dětské cvičení malé hudební
nástroje, padáky apod.
V roce 2018 byla nabídka rozšířena o „Folklorní kroužek“, kde jsme se zaměřili na tradice obce a jejich podporu. Učíme se lidové tance, písně a zvyky naší obce.
naše aktivity
Cvičení pro dospělé
Cvičíme kombinací aerobního a posilovacího cvičení.
Jedná se o cvičení pro spalování tuků, posílení problémových partií těla, zlepšení celkové kondice a protažení celého těla.
Týdně střídáme klasické aerobní cvičení se cvičením,
na kterém využíváme stepů. Jedná se o aerobní trénink, kde překonáváme výškový rozdíl při vystupování na vyvýšenou podložku neboli step. Tím dochází
k posilování převážně spodní části těla. Dochází tak
ke komplexnímu zatížení svalstva dolních končetin.
Do stabilizace při cvičení zapojujeme břišní svalstvo
a vzpřimovače páteře.
Kdy: čtvrtek, 18:00 – 19:00 hod
Kde: tělocvična ZŠ Popůvky
Cena: 50 Kč /lekci
Folklorní kroužek
V tomto kroužku jsme se zaměřili na tradice obce a jejich podporu. Učíme se lidové tance, písně a zvyky naší
obce. Děti poté mají možnost vystupovat na vybraných
akcích obce.
Kdy: úterý, 16:30 – 17:30 hod
Kde: tělocvična ZŠ Popůvky
Cena: 1000 Kč / pololetí
Cvičení rodičů s dětmi
Cvičení v malém kolektivu vhodné pro kojence, batolata a aktivní děti předškolního věku spolu s jejich rodiči.
Společně si zacvičíme, pobavíme se, naučíme se nové
básničky a písničky a starší děti si odnesou vlastní výrobek nebo malířský výtvor.
Kdy: úterý, 8:00 – 9:00 hod miminka, 9:00 – 10:00 hod
chodící děti
Kde: tělocvična ZŠ Popůvky
Cena: 1000 Kč / pololetí

Dětská jóga
Zábavná a hravá forma cvičení s využitím jednoduchých
básniček, písniček a příběhů. Děti se formou hry učí přirozenému a uvolněnému pohybu, posilují a protahují tělo, učí
se koordinaci a správnému dýchání.
Kdy: středa, 16:30 – 17:30 hod
Kde: tělocvična ZŠ Popůvky
Cena: 1 000 Kč / pololetí
Jóga pro dospělé
Cvičení zahrnuje zpevnění a protažení celého těla, mobilizační cvičení pro uvolnění kloubů a páteře, dechové i relaxační techniky.
Kdy: úterý, 19:00 – 20:30 hod
Kde: tělocvična ZŠ Popůvky
Cena: 80 Kč /lekci

Pravidelné informace spolku TJ Sokol Popůvky naleznete na www.popuvky.cz, v sekci Sport TJ Sokol Popůvky
V případě jakýchkoli otázek, případných nápadů nebo námitek neváhejte kontaktovat jakéhokoli člena
výboru nebo zástupce oddílů TJ Sokol Popůvky. Jsme otevřeni a těšíme se z úspěšného rozvoje tohoto
spolku, který slouží HLAVNĚ občanům.

V době od 14.12.2017 do 2.5.2018 se FV zabýval především kontrolou plnění rozpočtu obce. S plněním rozpočtu souvisí i rozpočtová
opatření, která zajišťují to, že obec svým čerpáním v jednotlivých §§ nepřekročí stanovených 100 % výdajů. V této době rada a
zastupitelstvo obce schválili a provedli rozpočtové opatření č. 1, 2 a 3/2017, kterými se upravilo celkové čerpání rozpočtu ve všech
paragrafech a položkách upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet obce na rok 2018 schválilo zastupitelstvo obce dne 13.12.2017
v příjmech 36 120 800 Kč, ve výdajích 36 120 800 Kč. Celkové příjmy a výdaje upraveného rozpočtu se po těchto úpravách rozpočtu
navýšily na částku 37 245 300 Kč. Dokončili se opravy chodníků na Návsi. Prostranství kolem kapličky a zadláždění „Kopečku“ na
Návsi proběhne hned, jak dostane obec souhlas k provedení stavby. Doufáme, že se tak snad v roce 2018 stane, a i zde se naši
spoluobčané dočkají pěkného, upraveného, a hlavně schůdného veřejného prostranství před svými domy. Nové poštovní schránky
pro chataře začaly plnit svou funkci a jsou již ze 60 % využity. Schránky jsou zastřešené pěknou dřevěnou pergolou a jsou doplněny i
ručně malovanou mapou katastru naší obce. Poštovní schránky nás stály 290 312 Kč. Obyvatelé ulice Lesní si určitě pochvalují nové
osvětlení celé silnice, která spojuje ulici Lesní s obcí. Nové sloupy a svítidla přišla obec na 811 294,62 Kč. Od prosince 2017 začal
jezdit nový spoj IDS a to linka č. 51, která spojila městskou část Brno-Bystrc s bohunickou nemocnicí. Zatím sice jezdí jen ve všední
dny do 19 - ti hod., ale občané už ho začali plně využívat. Určitě se pokusíme znovu žádat i zavedení o víkendu. Nové oplocení dostalo
dětské hřiště umístěné v areálu sportoviště, za cenu 180 600 Kč. V areálu naší školy byl zbourán starý přístřešek, který v minulosti
sloužil jako sklad uhlí, potom jako skladiště všeho možného a zrovna nepotřebného. Udělal místo pro případný vjezd stavební techniky,
která bude potřeba při opravě sportovních kabin a později také při stavbě nové budovy sportovně-kulturního centra v Popůvkách,
kterou obec plánuje postavit hned, jak bude provedena změna v územním plánu obce. Pokud tato změna nebude do územního plánu
obce zanesena a schválena, nedostane obec povolení pro územní řízení a následně pro stavební povolení. Takže vše je nyní zatím
v rukou úředníků. Obec zatím střádá pilně finance na tuto velkou stavbu, která by měla udělat radost nejen sportovcům, ale také všem
ostatním občanům naší obce. Plánujeme zde obecní plesy, různé kulturní akce jako jsou hody, Masopustní veselí a také možnost
pronájmu všem, kteří o tyto nové prostory projeví zájem (kroužky, posezení seniorů, nové možnosti sportovního vyžití, atd.).
Dokončili jsme inventarizace majetku a závazků obce k 31.12. a především roční závěrku obce.
Rada obce schválila účetní závěrky obou našich příspěvkových organizací, ZŠ a MŠ Popůvky. Pravidelně provádíme kontrolu
hospodaření nejméně 2x v kalendářním roce. V roce 2017 hospodařily obě organizace s příspěvky na provoz od zřizovatele ve výši:
ZŠ 900 000 Kč. PO ZŠ své hospodaření skončila k 31. 12. 2017 se ziskem ve výši 0,00 Kč.
MŠ 900 000 Kč. PO MŠ své hospodaření skončila k 31. 12. 2017 se ziskem ve výši 79 308,02 Kč.
Účetní závěrku a Závěrečný účet obce za rok 2017 bude projednávat zastupitelstvo obce dne 20.6.2018. Byl dokončen přezkum
hospodaření obce za rok 2017 výrokem „bez výhrad“. Nyní FV provádí kontrolu hospodaření nejen obce podle schváleného rozpočtu
na rok 2018, ale také kontrolu hospodaření našich přísp. organizací ZŠ a MŠ Popůvky a to, první čtvrtletí roku 2018, abychom mohli
informovat zastupitele i veřejnost o finanční situaci jak obce, tak těchto obou organizací na zasedání ZO v červnu. Další kontrolou
bude již pověřeno nové zastupitelstvo, volby do zastupitelstev územních samosprávných celků (obcí a měst) jsou vyhlášeny na dny
5. a 6. října 2018.
Rovnice vyrovnanosti schváleného rozpočtu:
příjmy (daňové, nedaňové, kapitálové a dotace)
pol.8115

11 530 000,00
36 120 800,00

výdaje (běžné-provozní a kapitálové)

34 533 500,00

financování-splátka jistiny úvěru MŠ a kanalizace

pol.8124

1 587 300,00
36 120 800,00

schváleno ZO dne:

13. 12. 2017

usnesení číslo:
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FV vám předkládá informaci o plnění našich rozpočtovaných příjmů a výdajů za období 12/2017 v následujícím přehledu:
Zůstatek na BÚ celkem k 31. 12. 2017
... 19.495.371,34 Kč
Zůstatek nesplaceného úvěru k 31. 12. 2017 ČS, a.s.
... 11.396.662,46 Kč
Náklady k 31. 12. 2017
... 15.375.038,96 Kč
Výnosy k 31. 12. 2017
... 32.418.785,05 Kč
Výsledek hospodaření (akruál) před zdaněním
... 17.141.976,09 Kč
Výsledek hospodaření běžného úč. období (k 31. 12. 2017)
... 17.043.746,09 Kč
Rozborový přehled o stavu příjmů, výdajů a financování k 31. 12. 2017 (v Kč)
Popis

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Plnění k 31. 12.

% plnění k upr.
rozpočtu

Rozpočtové příjmy
Daňové příjmy + místní poplatky – tř. 1

23 750 000,00

27 679 400,00

30 691 746,40

110,88

Nedaňové příjmy-tř.2

348 000,00

570 700,00

812 120,01

142,30

Kapitálové příjmy-tř.3

0,00

1 100,00

1 060,00

96,36

Přijaté dotace-tř.4
Příjmy celkem – tř.1+2+3+4

12

24 590 800,00

financování (zapojení přebytku z min. let)

284 300,00

534 500,00

834 391,00

156,11

24 382 300,00

28 785 700,00

32 339 317,41

112,35
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Konsolidace příjmů (pol. 4134 - převody z
rozpočt. účtů)

0,00

xx

500 000,00

*****

REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE
Název

Příjmy celkem po konsolidaci

24 382 300,00

28 785 700,00

31 839 317,41

110,31

Rozpočtové výdaje
Běžné výdaje-tř.5

Schválený
rozpočet

Číslo řádku

Rozpočet po
změnách

Výsledek od
počátku roku

% RS

% RU

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI

4430

34 533 500,00

35 313 600,00

6 958 621,03

20,15

19,71

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO
KONSOLIDACI

4440

9 942 700,00-

10 400 000,00-

2 456 834,06

24,71-

23,62-

15 994 300,00

20 116 500,00

13 826 442,18

68,73

TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ

4450

9 942 700,00

10 400 000,00

2 456 834,06-

24,71-

23,62-

Kapitálové výdaje-tř.6

6 800 00,00

9 431 200,00

4 126 616,83

43,75

Výdaje celkem-tř.5+6

22 794 300,00

29 547 700,00

17 953 059,01

60,76

FINANCOVÁNÍ CELKEM PO
KONSOLIDACI

4470

9 942 700,00

10 400,000,00

2 456 834,06-

24,71-

23,62-

0,00

xx

500 000,00

22 794 300,00

29 547 700,00

17 453 059,01

- pol. 8115 – zapojení přebytku z min. let
- pol. 8115 - změna stavu krátkod. prostředků (BÚ)
–pol. 8124 - splátky úvěru

0,00
XX
-1 588 000,00

2 350 000,00
XX
-1 588 000,00

XX
-12 798 958,401 587 300,00

XX
-544,64
99,96

Financování celkem (po konsolidaci)

-1 588 000,00

762 000,00

-14 386 258,40

-1 887,96

Konsolidace výdajů (pol. 5345 - převody vlastním
rozpočtovým účtům)
Výdaje celkem po konsolidaci

*****

Příjmy po konsolidaci jsou celkově naplněny na 38,29 % schváleného rozpočtu a na 37,79 % upraveného rozpočtu.
Celkové výdaje po konsolidaci jsou čerpány do výše 20,15 % schváleného rozpočtu a na 19,71 % upraveného rozpočtu.
Dále Vám předkládáme schválená rozpočtová opatření v době od 14.12.2017 do 2.5.2018:

59,07

Financování
Rozpočtové opatření č. 1/2018
závazný rozpočtový
ukazatel

Příjmy po konsolidaci jsou celkově naplněny na 132,63 % schváleného rozpočtu a na 112,35 % upraveného rozpočtu.
Celkové výdaje po konsolidaci jsou čerpány do výše 78,76 % schváleného rozpočtu a na 60,76 % upraveného rozpočtu.
V roce 2017 obec poskytla ze svého rozpočtu dotace následujícím třetím osobám:
TJ SOKOL Popůvky,z.s
... 500 000 Kč (neinvestiční na provoz)
Cardová Alena
... 20 000 Kč (neinv. - pořádání Babské hody)
Filiánek , z.s.
... 6 000 Kč (neinv. – na účast na soutěži)
Chramosta Vladimír
... 20 000 Kč (neinv. - pořádání Mladé hody)
Alžběta Rouzková
... 20 000 Kč (neinv. – účast na soutěži)
Patrik Carda
... 20 000 Kč (neinv. – startovné na soutěži)
Petr Haiser
... 20 000 Kč (neinv. – účast na soutěži)
Ve všech případech se jednalo o individuální dotace, obec Popůvky nemá vyhlášen žádný dotační program.
Tyto poskytnuté dotace byly použity v souladu se smlouvou, v lednu 2017 byly dokončeny finanční kontroly u všech příjemců dotace
ze strany obce, nebylo zjištěno žádné porušení rozpočtové kázně, nikomu ze žadatelů nebyl nařízen odvod celé nebo části dotace
zpět do rozpočtu obce.
Rok 2018
Plnění rozpočtu za období 04/2018

položka
1346
4111

neinvestiční transfer VPS - na výkon
veřejné správy
kultura-úprava uvnitř § pol.2111 - služby

3399

Číslo řádku

Schválený
rozpočet

Rozpočet po
změnách

Výsledek od
počátku roku

% RS

% RU

TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY

4010

23 892 800,00

24 056 800,00

9 039 019,78

37,83

37,57

TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

4020

393 400,00

442 300,00

165 128,31

41,97

37,33

TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

4030

83 600,00

83 550,00

TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY

4040

304 600,00

330 900,00

127 757,00

41,94

38,61

PŘÍJMY CELKEM

4050

24 590 800,00

24 913 600,00

9 415 455,09

38,29

37,79

KONSOLIDACE PŘÍJMŮ

4060

99,94

kultura-úprava uvnitř § pol. 2321 - peněžní
dar

Název
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Číslo řádku

Rozpočet po
změnách

Výsledek od
počátku roku

% RU

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI

4200

24 590 800,00

24 913 600,00

9 415 455,09

38,29

37,79

TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE

4210

16 283 500,00

16 963 600,00

6 705 067,03

41,18

39,53

TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

4220

18 250 000,00

18 350 000,00

253 554,00

1,39

1,38

VÝDAJE CELKEM

4240

34 533 500,00

35 513 600,00

6 958 621,03

20,15

19,71

KONSOLIDACE VÝDAJŮ

4250

Stav upr. rozpočtu
před rozpočtovou
změnou

Stav upr. rozpočtu
po provedené
změně

200

200

0

200

26 300

26300

0

26 300

0

39 000

39 000

36 000
3 000

územní rozvoj-pozemky-náhrada pol. 2324
(prodej pozemků v roce 2017)

800

800

220 000

220 800

3745

veřejná prostranství-pronájem movitých
věcí-pol.2133

700

700

0

700

50 000

51 200

Stav upr. rozpočtu
před rozpočtovou
změnou

Stav upr. rozpočtu
po provedené
změně

veřejná správa-úprava uvnitř §-pol.2112příjem za prodej zboží

6171

veřejná správa-úprava uvnitř §-pol.2324příspěvek

závazný rozpočtový
ukazatel
§

Popis závazného rozpočtového ukazatele

položka

pitná voda-navýšení pol.5169-služby

2333

drobné vodní toky-navýšení pol.
5169-služby (čištění koryt potoků)

4359
6112
6118
6402

§

úprava +/-

900
68 200
Výdaje

Výdaje

2310

závazný rozpočtový
ukazatel

300

1 200
68 200

30 000

30 000

40 000

70 000

200 000

200 000

0

200 000

senioři-zapojení pol.5909-ostatní výdaje

38 300

38 300

250 000

288 300

zastupitelstvo-navýšení pol.5169-služby

500

500

2 000 000

2 000 500

volby prezident ČR-navýšení pol.5901rozpočtová rezerva

6 300

6 300

20 000

26 300

finanční vypořádání minulých let-vratka
dotace-pol. 5364 ÚZ 98071

400

400

7 500

7 900

275 500

275 500
Stav upr. rozpočtu
před rozpočtovou
změnou

Stav upr. rozpočtu
po provedené
změně

11 530 000

11 737 300

kontrolní součet
% RS

Příjmy

3639

REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE
Schválený
rozpočet

úprava +/-

Příjmy
poplatek za povolení k vjezdu do
vybraných míst

kontrolní součet

REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE
Název

§

Popis závazného rozpočtového ukazatele

Popis závazného rozpočtového ukazatele

úprava +/-

Příjmy

položka

Financování

8115

zapojení přebytku z roku 2017-posílení
rozpočtových příjmů pro krytí rozpočtových
výdajů

207 300

207 300

kontrolní součet

207 300

207 300

15

FINANCE

FINANCE

Rada obce schválila dne: 14.2.2018
Usnesením č. 8
Příjmy - daňové + nedaňové + kapitálové + dotace
... 24 590 800,00 Kč
Financování (pol. 8115 - přebytek hospodaření z min. let
... 11 737 300,00 Kč
Příjmy celkem
... 36 396 300,00 Kč
Výdaje - běžné + kapitálové
... 34 809 000,00 Kč
Financování –pol. 8124-splátka úvěru
... 1 587 300,00 Kč
Výdaje celkem
... 36 396 300,00 Kč
Rozpočet je po provedení rozp. opatření č. 1/2018 schodkový (schodkový/ příjmy + financování = výdaje + financování).

Příjmy - daňové + nedaňové + kapitálové + dotace
... 24 758 000,00 Kč
Financování (pol. 8115 - přebytek hospodaření z min. let
... 11 987 300,00 Kč
Příjmy celkem
... 36 745 300,00 Kč
Výdaje - běžné + kapitálové
... 35 158 000,00 Kč
Financování –pol. 8124-splátka úvěru
... 1 587 300,00 Kč
Výdaje celkem
... 36 745 300,00 Kč
Rozpočet je po provedení rozp. opatření č. 2/2018 schodkový (schodkový/ příjmy + financování = výdaje + financování).

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1/2018
V souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření
v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích rozpočtu (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).
Tímto rozpočtovým opatřením byly navýšeny celkové příjmy upraveného rozpočtu a výdaje (nastala změna objemu celkových
narozpočtovaných prostředků v upraveném rozpočtu). Rozpočtovým opatřením č. 1/2018 jsme ve výdajích posílili § 2310 – pitná
voda (služby), § 2333 – čištění části koryta Troubského potoka, výdaje jsme dokryli zapojením jednak pol. 8115 – financování (přebytek
z roku 2017) a dále zapojením některých příjmů, které nebyly zahrnuty ve schváleném rozpočtu roku 2018. Upravené příjmy jsou po
tomto rozpočtovém opatření ve výši 36 396 300,00 Kč. Upravené výdaje jsou ve stejné výši 36 396 300,00 Kč.
Rozpočtové opatření č. 2/2017
závazný rozpočtový
ukazatel
§

Popis závazného rozpočtového ukazatele

položka
1345

poplatek z ubytovací kapacity

územní rozvoj-pozemky-příjem z prodeje
pozemku pol.3111

3745
6171

§

62 000

220 800

99 000

99 000

Popis závazného rozpočtového ukazatele

307 300

83 500

400

úprava +/-

100

Výdaje

700

800

51 200

51 500

Stav upr. rozpočtu
před rozpočtovou
změnou

Stav upr. rozpočtu
po provedené
změně

Výdaje

pozemní komunikace (místní)-navýšení stavby
pol. 6121
drobné vodní toky-navýšení pol. 5169-služby
(čištění koryt potoků)

3631

200 000
149 000

2 500 000

2 649 000

-51 000
50 000

50 000

200 000

250 000

veřejné osvětlení-stavby-navýšení pol.6121

150 000

150 000

300 000

450 000

kontrolní součet

349 000

349 000
Stav upr. rozpočtu
před rozpočtovou
změnou

Stav upr. rozpočtu
po provedené
změně

11 737 300

11 987 300

Popis závazného rozpočtového ukazatele

položka
8115

86 500

400

2333

§

50 000

3 000

místní správa-příjem z prodeje zboží pol.2112

pozemní komunikace (místní)-navýšení opravy
pol.5171

závazný rozpočtový
ukazatel

12 000

100

položka

2219

12 000

veřejné prostranství-pronájem movité věci
pol.2133
kontrolní součet

závazný rozpočtový
ukazatel

Příjmy

Stav upr. rozpočtu
po provedené
změně

Příjmy
územní rozvoj-pozemky-náhrada za ZP
pol.2324

3639

úprava +/-

Stav upr. rozpočtu
před rozpočtovou
změnou

úprava +/-

Příjmy

Financování
zapojení přebytku z roku 2017-posílení
rozpočtových příjmů pro krytí rozpočtových
výdajů

250 000

250 000

kontrolní součet

250 000

250 000

Rada obce schválila dne: 11. 04. 2018
Usnesením č. 7

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2/2018
V souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření
v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích rozpočtu (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).
Tímto rozpočtovým opatřením byly navýšeny celkové příjmy upraveného rozpočtu a výdaje (nastala změna objemu celkových
narozpočtovaných prostředků v upraveném rozpočtu). Rozpočtovým opatřením č. 2/2018 jsme navýšili v příjmech poplatek z ubytovací
kapacity pol. 1345, § 3639 – územní rozvoj – pozemky, kde jsme dostali zaplaceno za prodej pozemků v chatové oblasti a kupující
nám zaplatili i náklady s tím spojené, které hradila obec před prodejem (zaměření a odhad), dále § 3745 – veřejné prostranství a §
6171 – místní správu. Tyto příjmy nám částečně dokryly výdaje, kde jsme posílili především § 2219 – pozemní komunikace (opravy
a údržba), § 2333 – čištění části koryta Troubského potoka a § 3631 – veřejné osvětlení (stavby), chybějící výdaje jsme dokryli ještě
zapojením pol. 8115 – financování (přebytek z roku 2017). Upravené příjmy jsou po tomto rozpočtovém opatření ve výši 36 745 300,00
Kč. Upravené výdaje jsou ve stejné výši 36 745 300,00 Kč.
Rozpočtové opatření č. 3/2017
závazný rozpočtový
ukazatel
§

Popis závazného rozpočtového ukazatele

položka

úprava +/-

Výdaje

Stav upr. rozpočtu
před rozpočtovou
změnou

Stav upr. rozpočtu
po provedené
změně

Výdaje

3419

tělovýchova a sport -TJ SOKOL Popůvkyneinv. transfer na provoz navýšení pol. 5229

450 000

450 000

1 100 000,00

1 550 000,00

3421

využití volného času dětí a mládeže-JUNÁKinv. transfer-zapojení pol. 6322

50 000

50 000

100 000,00

150 000,00

Stav upr. rozpočtu
před rozpočtovou
změnou

Stav upr. rozpočtu
po provedené
změně

kontrolní součet
závazný rozpočtový
ukazatel
§

Popis závazného rozpočtového ukazatele

položka
8115

500 000
úprava +/-

500 000
Výdaje

Financování
zapojení přebytku z roku 2017 na posílení
výdajů

500 000

11 987 300

kontrolní součet

500 000

11 987 300

12 487 300

Zastupitelstvo obce schválilo dne: 02. 05. 2018
Usnesením č. 13
Příjmy - daňové + nedaňové + kapitálové + dotace
... 24 758 000,00 Kč
Financování (pol. 8115 - přebytek hospodaření z min. let
... 12 487 300,00 Kč
Příjmy celkem
... 37 245 300,00 Kč
Výdaje - běžné + kapitálové
... 35 658 000,00 Kč
Financování –pol. 8124-splátka úvěru
... 1 587 300,00 Kč
Výdaje celkem
... 37 245 300,00 Kč
Rozpočet je po provedení rozp. opatření č. 3/2018 schodkový (schodkový/ příjmy + financování = výdaje + financování).
Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3/2018
V souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření
v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích rozpočtu (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).
Tímto rozpočtovým opatřením byly navýšeny celkové příjmy upraveného rozpočtu a výdaje (nastala změna objemu celkových
narozpočtovaných prostředků v upraveném rozpočtu). Rozpočtovým opatřením č. 3/2018 jsme navýšili výdaje v § 3419 – tělovýchova
a sprort , TJ SOKOL Popůvky si požádal o navýšení dotace na provoz z důvodu vzniku nových sportovních oddílů, především fotbal
dorostu a taneční kroužek. Samozřejmě počítáme s tím, že vzniknou a budou ze strany obce podporovány další sportovní činnosti a
kroužky, případně vznik dalších sportovních oddílů. Oddíl JUNÁKU, který se v naší obci již plně uchytil si požádal o investiční dotaci na
zakoupení boxu, do kterého by mohl oddíl ukládal stany v době, kdy netáboří. Tyto nové rozpočtové výdaje jsme dokryli zapojením
pol. 8115 – financování (přebytek z roku 2017). Upravené příjmy jsou po tomto rozpočtovém opatření ve výši 37 245 300,00 Kč.
Upravené výdaje jsou ve stejné výši 37 245 300,00 Kč.
Na BÚ má obec ke dni 2.5.2018 částku 21 423 105,40 Kč a nesplacený úvěr ve výši 10 867 562,46 Kč.
Výsledek hospodaření obce za I.Q roku 2018 je ve výši 4 944 648,71 Kč (náklady = 4 051 269,64 Kč; výnosy = 8 995 918,35 Kč).
Zpracovala Zdeňka Debefová za FV dne: 2.5.2018
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INZERCE

POPŮVKY – HISTORIE, ZAJÍMAVOSTI

Průřez 100 letou historií obce Popůvky

Příměstské tábory
pro mladé umělce

TERMÍNY

vždy po – pá od 8:00 – 16:00

16. 7. - 20. 7. 2018
23. 7. - 27. 7. 2018
30. 7. - 3. 8. 2018

First Class Agency s.r.o. ve spolupráci se Základní uměleckou školou
Františka Jílka si pro Vaše děti připravila umělecky zaměřené
Příměstské tábory. Tábory pro mladé umělce probíhají na jednom
z objektů ZUŠ F. Jílka v Brně – Novém Lískovci, Čtvrtě 5.
Originální zábavný program obsahuje hudební, taneční i výtvarně-kreativní
prvky a samozřejmě i pravidelný pobyt na čerstvém vzduchu.

Cena: 2.490 Kč / dítě / týdenní turnus
slevy za včasnou přihlášku,
slevy při přihlášení sourozenců
Cena zahrnuje: celodenní zábavný a kreativní program, zdravou stravu (svačiny, oběd) a pitný režim,
profesionální instruktory, pomůcky a odměny

Komu jsou tábory určeny:
Všem hudebníkům, tanečníkům i výtvarníkům (6 - 11 let).
NEJEN dětem, které již navštěvují základní umělecké školy nebo umělecké či
taneční kroužky, ale VŠEM DĚTEM, které hudba, tanec či výtvarné tvoření
dokáže nadchnout.

Kde budeme malovat, tančit, zpívat a hrát si: V krásném a pro tyto účely skvěle vybaveném zázemí
Základní umělecké školy Františka Jílka, na adrese: Čtvrtě 5, Brno – Nový Lískovec.

Podrobné informace i přihlášky naleznete na internetové adrese www.sTobikem.cz.

KRMIVO A KRMNÉ SMĚSI
BOSONOHY

OTEVŘENO
Po-Pá 8:40-12:30 13:30-17:00
Sobota 8:00-11:00
NABÍZÍME
směsi a granule pro králíky, slepice, kačeny,
kuřata, hlodavce, exoty, psy, kočky.
Šroty, slunečnice, pšenice, ječmen, řepka,
mražené maso, konzervy, podestýlky, sena.
18

1918 – návrat mužů z bojišť, zajetí a legií
1919 – u školy byly vysazeny „ Lípy svobody „ ( dnes stojí jen jedna)
20. léta – 59 ha pozemků velkostatku bylo dáno místním do užívání
- stavba domů v ulici Chaloupky
- stavba hasičské zbrojnice a obecní kanceláře
- v roce 1928 byla přistavena 2. třída školy
30. léta – 1930 – v obci je 114 domů a 537 obyvatel
1932 – 3. prosince byl do obce zaveden elektrický proud
1933 – v obci je 55 nezaměstnaných
40. léta – 1939 – 1945 období germanizace, rozpuštění politických stran i zájmových spolků kromě
hasičů
- zatčen ředitel školy František Haničinec , 7 měsíců vězněn, nesměl učit
- uvězněn Arnošt Možný, který umírá ve vězení, vězněn je také Lad. Černoušek
- 777 dnů se skrývá Josef Pospíšil před gestapem
- 1945 – 18. dubna přijíždí tanková četa ruské armády, boje kolem obce , zničeny jsou 3
domy
- je ustaven revoluční národní výbor
- 1947 – autobusové spojení s Brnem
- 1948 – konec bubnování, zprovozněn místní rozhlas
- 1949 – založen Sokol a v budově lesovny byla zřízena školka
50. léta - obnoveny r ybníky
- 1950 – zprovozněno fotbalové hřiště
- 1951 – založeno JZD – činné do roku 1969
- 1953 – v ulici Nová se začínají stavět první domy
- zrušení předzahrádky u školy , výměna oken v ZŠ
60. léta – 1968 - 159 domů, 614 obyvatel
na škole odhalena pamětní deska k 50. výročí založení republiky
rozhodnuto o trase dálnice v současné poloze
70. léta – 9. 6. 1970 – obec postihla velká povodeň
1972 – otevřená nová budova mateřské školy na ulici Školní
1976 – 1990 – společný národní výbor s Troubskem, později i s Omicemi, v obci je pouze
Občanský výbor
80. léta – 1982 – vyhořela opravená prodejna potravin, nově otevřená v roce 1987
1987 – nový závodní okruh Velké ceny ČSSR, první kemp na hřišti Sokola
90. léta – 1. 3. 1990 – opět samostatný NV Popůvky ( Obecní úřad )
26. 3. 1991 – velká bouře s krupobitím
1991 – první publikace o obci , další v roce 1999 – autoři p. Šebela, p.Střecha
1993 – zavedeno pojmenování ulic, domy dostaly orientační čísla
1999 – odhalení pamětní desky na ZŠ věnované Wilhelmu Puttikovi, rodákovi obce
Popůvky
Postupné asfaltování místních komunikací a dláždění chodníků
21. století – 2001 v obci 202 domů, 415 chat, 597 obyvatel
2017 v obci 458 domů včetně f irem a bytových domů , 1448 obyvatel

Pražská 58a
Brno-Bosonohy
tel. 732 259 525
Rozvoz nad 500kč ZDARMA

více www.nakrmho.cz
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Příjemný konec jara přeje OÚ Popůvky

zpravodaj
náklad: 650 ks výtisků

