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zpravodaj

Vážení spoluobčané,

Miluše Červená
starostka obce

nyní máte v rukou letní zpravodaj a já mám pocit, že
je léto už půl roku. Velký nedostatek vody a tropické
teploty se již podepsaly na stavu obecního lesa, který
začíná usychat ( k dnešnímu dni je to již asi 60 stromů).
Starší občané nepamatují, že by v potoce dva měsíce netekla voda a koryto bylo zcela vyschlé, díky tomu

se nám podařilo dno Troubského potoka vyčistit od
vzrostlého plevele a nánosu bahna. I přes tyto vrtochy
počasí máme pro Vás několik informací z dění na obci.
Všem přeji krásný zbytek léta a pokud možno hodně
dešťových srážek.
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Ve dnech 20. 6. a 1. 8. 2018 se konal veřejné zasedání zastupitelstva obce
Veřejné zasedání ZO 20. 6. 2018
ZO SCHVÁLILO:
• veřejnoprávní smlouvu – Městská policie Rosice
• stanovení počtu členů zastupitelstva v letech 20182022
• záměr na směnu pozemků
• návrh závěrečného účtu obce za rok 2017
• účetní závěrku obce za rok 2017
• žádost o poskytnutí investičního transferu z rozpočtu
obce, obec Troubsko- „Kolumbárium II“ (levá strana
s 29 urnovými schránkami
• veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí investičního
transferu z rozpočtu obce, Obec Troubsko – „Kolumbárium II“ (levá strana s 29 urnovými schránkami)
• dodatek č. 2/2018 ke smlouvě o výpůjčce – stavba
osvětlení v areálu MŠ
ZO VZALO NA VĚDOMÍ:
• předloženou studií – lokalita „Na Nivě“
• vizualizaci multifunkčního hřiště
ZO ODLOŽILO:
• záměr na prodej části pozemku par. č. 655/1 a 655/2
v k. ú. Popůvky
Veřejné zasedání ZO 1. 8. 2018
ZO SCHVÁLILO:
• záměr na prodej části pozemku par. č. 655/1 a par. č.
655/2 v k. ú. Popůvky
• žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu
obce 2018– Římskokatolická církev
• veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce 2018 - Římskokatolická církev

Veřejnoprávní smlouva – Městská policie Rosice
Veřejnoprávní smlouva o zajištění činnosti obecní policie. Jedná se o zajištění těchto činností:
- kontrola dodržování veřejného pořádku v obci,
- dohled na dodržování zákonů, kontrola dodržování
místních vyhlášek,
- provádění prevence a popřípadě zákroků a úkonů
spojených se zamezováním páchání trestných činů
a přestupků v obci,
- zajištění případné součinnosti s Policií ČR,
- kontrola parkování a případné pokutování přestupků při parkování,
- měření rychlosti vozidel,
- spolupráce s vedením obce, případně s příspěvkovými organizacemi a spolky v obci při pořádání akcí
v obci – poutě, hody apod.,
- zabezpečení odchytu zatoulaných psů a jejich dočasné umístění do záchytných kotců,
- lokalizace případných černých skládek v obci,
- kontrola provozu zařízení s hracími a výherními automaty,
- využití strážníků k případnému doručování obecní
pošty,
- poskytování rad a informací osobám v nesnázích,
- provádění přednášek pro děti z MŠ a ZŠ, případně
pro seniory v rámci prevence.
Dohodnutá částka na úhradu ročních nákladů 250 000
Kč za kalendářní rok. Částka bude splatná ve čtyřech
splátkách ve výši 62 500 Kč.
Stanovení počtu členů zastupitelstva obce v dalším volebním období 2018 - 2022
V souladu s ustanovením § 67 odst. 2 zákona č.
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

INZERCE

Nadační fond
Josefa Hycla zajišťuje
kvalitní oční péči
pro seniory
starší 65 let, kteří potřebují oční vyšetření.

Objednejte se

517 076 800

brno@medbus.cz

Zajistíme termín vyšetření.
Zavezeme vás k lékaři i zpět
zcela zdarma.

www.medbus.cz
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PREVENTIVNÍ OČNÍ VYŠETŘENÍ PRO SENIORY ZDARMA

Projekt medbus Nadačního fondu Josefa Hycla nabízí bezplatnou preventivní oční péči seniorům starším 65 let, kteří nemají možnost pravidelně
navštěvovat očního lékaře. Součástí služeb medbusu je i bezplatná doprava k očnímu specialistovi a zpět. Důležité je, aby byl senior pojištěn
u kterékoli z českých zdravotních pojišťoven. Pak už stačí jen zavolat na
telefonní číslo 517 076 800.
Koordinátorky medbusu zajistí termín vyšetření. Řidič medbusu v den vyšetření objednané seniory vyzvedne v blízkosti jejich bydliště a dopraví
je k očnímu lékaři i zpět domů zcela zdarma. Specializované preventivní
vyšetření zraku je plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění a zahrnuje komplexní oční vyšetření nejmodernějšími diagnostickými přístroji
a konzultaci s lékařem.
Pokud bude při preventivním vyšetření zjištěno oční onemocnění, které
vyžaduje další léčbu, v rámci projektu medbus bude pacientovi opět zajištěna doprava k lékaři a zpět tak, aby se mu dostalo potřebné terapie.
Cílem projektu medbus je tedy nabídnout seniorům starším 65 let bezplatnou oční péči včetně dopravy a současně tak zvýšit povědomí seniorů
o očních onemocněních a možnostech jejich léčby.
Pokud je vám tedy více než 65 let a dlouho jste nebyli u očního, neváhejte
se obrátit na Nadační fond Josefa Hycla – projekt medbus.

Kontakty pro objednání:
Tel.: 517 076 800, E-mail: brno@medbus.cz ,www.medbus.cz

je třeba schválit počet členů ZO pro nadcházející volební období tj. roky 2018–2022.
Záměr na směnu pozemků
Paní Ing. Audová, která zastupuje majitelku pozemků v lokalitě “Na Nivě“ (pod ulicí Veselskou), seznámila zastupitele
se Směnnou smlouvou. Majitelka pozemků požaduje směnu
pozemků, část parcely č. 1561/1 za par. č. 1622/1 v k. ú.
Popůvky.
Jedná se o část parcely, která byla vyjmuta z typu pozemku
„ostatní komunikace“
a změněna na „jinou plochu“.
Majitelka pozemků si nechala vpracovat geometrický plán,
kterým vznikla nová parcela 1561/34 – jiná plocha o výměře
376 m2. Za tuto parcelu nabízí obci část par. č. 1622/1
v k. ú. Popůvky. Rozdělením tohoto pozemku vznikla nová
parcela č. 1592/2 v k. ú. Popůvky, která bude předmětem
směny. Směnná smlouva bude bez doplatku a bude obsahovat ocenění nabývaného pozemku.
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2017
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2017 byl řádně vyvěšen
15 dnů přede dnem jeho schválení zastupitelstvem Obce Popůvky. Do doby zasedání tohoto zastupitelstva nebyly předloženy žádné písemné připomínky k návrhu Závěrečného
účtu obce za rok 2017. Závěrečný účet pro svou obsáhlost
netvoří přílohu tohoto zápisu, je zveřejněn v plném rozsahu
včetně všech předepsaných příloh na úřední desce obce a
v písemné podobě je uložen v kanceláři OÚ (k nahlédnutí).
Během projednávání tohoto bodu nikdo z přítomných zastupitelů ani veřejnosti neměl žádné připomínky, proto předsedkyně FV paní Debefová požádala paní starostku o hlasování pro schválení Závěrečného účtu Obce Popůvky za rok
2017 a tím o souhlas s celoročním hospodařením obce za
rok 2017 a to výrokem „bez výhrad“. Závěrečný účet bude
zveřejněn jako schválený na úřední desce obce po dobu, než
bude schválen závěrečný účet obce za rok 2018.
Účetní závěrka obce za rok 2017
Účetní závěrku obce tvoří: výkazy rozvaha, výkaz zisků a
ztráty a příloha sestavená za účetní jednotku ke dni 31. 12.
2017 (k rozvahovému dni), Inventarizační zpráva HIK za rok
2017 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
za rok 2017. Žádné dotazy nebyly zastupiteli vzneseny, zastupitelé si nevyžádali žádné další doklady. O schválení nebo
neschválení účetní závěrky obce musí být sepsán Protokol o
schválení účetní závěrky obce Popůvky za schvalované účetní období. Zastupitelé byli paní starostkou vyzváni, aby se
k tomuto vyjádřili a hlasovali o schválení účetní závěrky obce
za rok 2017.
Žádost o poskytnutí investičního transferu z rozpočtu
obce, obec Troubsko- „Kolumbárium II“ (levá strana
s 29 urnovými schránkami)
Obec Troubsko si požádala o investiční transfer z rozpočtu
Obce Popůvky v souladu s § 10 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů na podíl vyjádřený 12 % pro Obec Popůvky. Transfer bude použit na úhradu nového kolumbária II (levá strana s 29 urnovými schránkami). Podíl Obce Popůvky činí dle žádosti
102 453 Kč.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investičního transferu z rozpočtu obce, Obec Troubsko – „Kolumbárium
II“ (levá strana s 29 urnovými schránkami)
Zastupitelstvo obce schválilo investiční transfer Obci Troubsko na akci - „Kolumbárium II“ (levá strana s 29 urnovými
schránkami) ve výši 102 453 Kč. Dle § 10 a) odst. 3
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, se dotace poskytne prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy, která musí mít náležitosti vyjmenované v §
10 a) odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., písmeno a) až l), dále
odst. 6 až 8 téhož zákona. Veřejnoprávní smlouva bude na
základě tohoto souhlasu zastupitelstva obce sepsána s příjemcem dotace a po jejím oboustranném podpisu bude žadateli dotace vyplacena převodem na účet.
Dodatek č. 2/2018 ke smlouvě o výpůjčce – stavba
osvětlení v areálu MŠ
Prostor před budovou naší MŠ je nedostatečně osvětlen, nedosahuje sem pouliční osvětlení. Obec proto tento prostor
osvětlila novým veřejným osvětlením, světla jsou napojena
na budovu MŠ. Tímto dodatkem č. 2/2018 upravujeme majetkový vztah naší školské PO k majetku obce, který využívá
pro svou činnost. Stavbu bude organizace užívat na základě Smlouvy o výpůjčce, která je doplněna tímto dodatkem
č. 2/2018. Předmětem výpůjčky je stavba-osvětlení v areálu
MŠ inv. č. 11236, pořizovací cena stavby je 98 010 Kč.
Souhlas s předloženou studií – lokalita „Na Nivě“
Ing. Audová předložila studii na výstavbu souboru polyfunkční objektů v lokalitě
„Na Nivě“. Jedná se soubor 6 staveb větších rodinných
domů. Bude vybudován chodník a parkovací místa k objektům. Chodník bude přístupný pro občany obce.
Záměr na prodej části pozemku par. č. 655/1 a par. č.
655/2 v k. ú. Popůvky
Předsedající přednesla žádost na prodej části pozemku par.
č. 655/1 a par. č. 655/2 v k. ú. Popůvky. Z parcely č. 655/1
byl geometrickým plánem oddělen část pozemku o výměře
146 m2. Oddělením pozemku vznikla nová 655/10 – ostatní
plocha, ostatní komunikace. Pozemek par. č. 655/2 v k. ú.
Popůvky má celkovou výměru 15 m2 – ostatní plocha, ostatní komunikace.
Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu
obce – Římskokatolická církev 2018
Pan farář František Koutný si podal žádost o dotaci na
opravu kapličky v Popůvkách ve výši 150 000 Kč. V žádosti
uvedl následující účel: oprava kaple sv. Jana Nepomuckého
v Popůvkách (provedení horizontální izolace, sanace omítek,
oprava fasády, oprava střechy, úprava interiéru kaple).
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce - Římskokatolická církev 2018
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.
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INFO Z OBECNÍHO ÚŘADU

VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010 – 2018
Za pár dnů bude končit druhé volební období, kdy jsem jako starostka zastupovala obec. Neuvěřitelně to uteklo a protože
se na spoustu věcí již zapomnělo, ráda bych vám ve stručnosti předložila seznam akcí a investic, které se za posledních osm
roků celému zastupitelstvu a obci podařilo zrealizovat:

PROVOZ AUTOBUSOVÉ LINKY Č. 51
Podle posledních informací , pokud nové zastupitelstvo schválí financování, bude od prosince linka
č. 51 jezdit i v sobotu a v neděli a provoz by se měl
prodloužit do 21 hod.

SVĚTELNÁ KŘIŽOVATKA
NA ULICI VINTROVNA
Situace je stále stejná, je
hotový projekt a je podaný
na Městském úřadě Šlapanice, bohužel se obec dostala do patové situace při
jednáních o odkupu soukromých pozemků, kterých
se stavba dotkne. Vše je
v jednání v návaznosti na
schválení nového Územního plánu obce.

11/2010
3/2011
3/2011
6/2011
8/2011

NOVÝ ÚP OBCE POPŮVKY
V roce 2017 byl zpracován návrh nového ÚP a občané měli možnost tento návrh připomínkovat. Bohužel až nyní jsou připomínky
vypořádávány odborem územního plánování Šlapanice. Po té bude
společné jednání (obec a pořizovatel – odbor územního plánování). Nedostatek zaměstnanců a navýšení administrativy na odboru
územního plánování zpomalil práci na novém ÚP. Podle posledních
informací by se měl stav zlepšit od 1.9., kdy na odbor nastupují dva
noví zaměstnanci.

9/2011
10/2011

12/2011
1/2012
3/2012
4/2012
8/2012

NOVÉ SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ V ZŠ
Základní škola se o prázdninách připravuje na nový školní
rok . Obec nechala opravit staré sociální zařízení. Staré,
leckdy nefunkční toalety se vyměnily za nové, vyměnila se
také umyvadla a rozvedla se na toalety teplá voda. Nové
jsou i obklady a celá škola je nově vymalována. Škola se
zase o kousek zmodernizovala a věřím, že se bude nové
sociální zařízení líbit dětem i pedagogům .
Změny také dozná šatna u tělocvičny, kde se odstranily
staré nefunkční skříně a bude zde nový nábytek s úložným
prostorem.

OPRAVA PAMĚTNÍ DESKY NA BUDOVĚ BÝVALÉ
HASIČSKÉ ZBROJNICE
V červenci byla dokončena oprava pamětní desky,
která připomíná památku
padlých občanů během
první světové války. Jaký je
to rozdíl, můžete posoudit
sami.
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9/2012
3/2013
3/2013
7/2013
8/2013
9/2013
9/2013
10/2013
11/2013
11/2013
3/2014
4/2014
6/2014
8/2014
9/2014
10/2014

výpověď z pronajatých prostor MŠ firmě KRONES
zadání projektové dokumentace na rekonstrukci MŠ
schválení nové pracovní pozice - pracovník údržby +
nákup traktoru
rozmístění kontejnerů na bio odpad po obci
výstavba přečerpávací stanice na ulici Veselská, tato
přečerpávací stanice nahradí současnou čistírnu odpadních vod, která svojí kapacitou a zastaralou technologií již nevyhovuje
vydání stavebního povolení na rekonstrukci MŠ
na ulici Nová byly zkušebně nainstalovány nová LED
lampy, výměnou za staré sodíkové výbojky, nové LED
osvětlení bylo nainstalováno i na autobusové zastávce
u kaple a u tělocvičny v ZŠ
dokončena výstavba přečerpávací stanice na ulici Veselská a demontáž stávající ČOV
zahájení rekonstrukce MŠ
úprava terénu a výsadba zeleně v místech demontované ČOV na ulici Veselská
nová výsadba a úprava parčíku u OÚ a instalace nových vývěsek na budovu obce
slavnostní otevření zrekonstruované MŠ s kapacitou
56 dětí
instalace orientačního systému po obci ( směrovky
s názvem ulice)
úprava a výsadba zeleně v areálu MŠ, stavba dřevěného altánu pro děti
výsadba stromů u rybníka náhradou za pokácené staré
topoly
modernizace a rozšíření výuky v ZŠ 1 – 4 ročník, rekonstrukce a vybavení třídy po bývalé integrované MŠ,
vybudování výdejny stravy a oprava sociálního zařízení
výstavba nového dětského hřiště u sportovního areálu
zakoupení vozu Mercedes – Benz pro zimní údržbu komunikací v obci
zahájení výstavby vodovodu na ulici Lesní
dokončení projektové dokumentace na odkanalizování
staré zástavby obce
zateplení ZŠ
instalace ukazatele rychlosti u MŠ
rozšíření dětského hřiště u sportovního areálu na ulici Nová a vybudování nového dětského hřiště na ulici
Veselská
zahájení výstavby školní jídelny a družiny pro ZŠ
vybudování automatického zavlažování fotbalového
hřiště
kolaudace školní jídelny a družiny v ZŠ pro 48 dětí
rekonstrukce zasedací místnosti na OÚ ( nová podlaha
a nábytek)
zahájení výstavby kanalizace ve staré zástavbě ( investor VaK Ivančice)

11/20014 první jednání o zvýšení bezpečnosti na přechodu u Vintrovny
12/2014 zadání projektu na regulaci a opravu nádrže na Troubském potoku v návaznosti na záplavy v srpnu 2013
3/2015
nový asfaltový povrch v ulici Pod Vinohrady s opěrnou
zídkou
4/2015
nová silnice na ulici Lesní
5/2015
dokončení výstavby kanalizace
6/2015
oprava chodníků v ulici Pod Vinohrady a okolo fotbalového hřiště a dálnice, kde byl pouze povrch z recyklátu
9/2015
přepojení obecních budov ( ZŠ, MŠ a OÚ ) na kanalizaci
10/2015 zahájení opravy koryta Troubského potoka
12/2015 dokončení a kolaudace stabilizace koryta Troubského
potoka
3/2016
výsadba dubu letního na místo pokácených topolů
v aleji u rybníka
4/2016
oprava chodníků na ulici Školní
9/2016
kolaudace úpravy Troubského potoka
10/2016 oprava chodníků na ulici Školní a Kopaniny
3/2017
vybudování nového bezbariérového přístupu na hřiště
včetně nových laviček a nového oplocení celého areálu
hřiště
4/2017
příprava projektu na světelnou křižovatku na ulici Vintrovna
5/2017
oprava chodníků na ulici Náves
8/2017
pokračování opravy cest v chatové oblasti
8/2017
kompletní výměna podlah v celé základní škole , úprava části školní zahrady pro venkovní výuku
9/2017
zakoupení poštovních schránek pro obyvatele v rekreační oblasti
10/2017 zbudování zastření poštovních schránek a vydláždění
prostranství pod schránkami
10/2017 vybudování nového chodníku od školy ke hřišti a vydláždění parkovacích míst u hřiště
11/2017 vybudování nového chodníku – propojení ulice Horní,
Dolní na hráz rybníka
11/2017 výměna starých dřevěných sloupů veřejného osvětlení
za 11 nových s led svítilnami na ulici Lesní
11/2017 podepsána smlouva mezi JMK , obcí a Dopravním
podnikem města Brna o provozování autobusové linky
č. 51
12/2017 zahájení provozu linky č. 51
12/2017 vybudování nového sociálního zařízení v tělocvičně ZŠ
3/2018
příprava projektu na sportovní halu
5/2018
zadání projektu na víceúčelové hřiště a rekonstrukci
sportovních kabin
6/2018
pokračování v opravě cest v chatové oblasti

To je stručný výčet investic a akcí za posledních 8 roků

Nebyly to jen investice, začaly jsme pořádat spoustu nových kulturních a společenských akcí:
Vánoční jarmark s rozsvěcením stromečku, novoroční ohňostroj, pro děti dětské dny a loučení s prázdninami, zúčastňujeme
se akce Uklidíme Česko, pořádáme bezpečnostní akce pro děti, zájezdy do Rožnova pod Radhoštěm a do Kroměříže , obec
se finančně podílí na pořádání Mladých a Babských hodů , každým rokem pořádáme obecní ples, ke konci roku dostane
každá domácnost stolní kalendář s fotkami obce a to jsem si určitě nevzpomněla na všechno.
Miluše Červená
starostka obce
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TJ SOKOL POPŮVKY, z.s.
ODDÍLOVÁ ČINNOST

TJ SOKOL POPŮVKY, z.s.
Fotbalový rozpis mistrovských utkání podzim 2018

Oddíl fotbalu a stolního tenisu již tradičně zahájili soutěžní sezónu 2018/2019.
Nově se oddíl futsalu přihlásil do 3. třídy
soutěže okresního přeboru Brna.
Na červnové schůzi Výkonného výboru
TJ bylo vyhověno žádosti dalších popůvských sportovců a bylo odhlasováno obnovení oddílu hokeje, který měl
v minulosti v Popůvkách dlouholetou
tradici.
Nyní má TJ Sokol Popůvky, z.s. aktuálně 7 oddílů, přes sto dvacet členů spolku a cca padesát aktivně sportujících
dětí.

Děti v kroužku malých fotbalistů dostali své první
tréninkové dresy, které TJ pořídila, za přispění
firem Akela Transport, spol. s r.o. a Italinox, spol.
s r.o.
Od září proběhne opět průběžný doplňovací nábor do všech kroužků pro děti, které TJ provozuje.
Nově otevíráme tenisový kroužek.
Všechny aktuální informace najdete na webových stránkách obce Popůvky v sekci SPORT –
TJ SOKOL POPŮVKY.
PROVOZNÍ ČINNOST

KLUCI A HOLKY, POJĎTE HRÁT FOTBAL!

Ahoj kluci a holky, jste ve věku 3 – 12 let a máte rádi fotbal?
Pokud ano, tak se můžete přihlásit do fotbalové školičky
TJ Sokol Popůvky z.s.
Ve školičce získáte nové kamarády, seznámíte se formou vybraných cvičení
a her se základy pohybové sportovní přípravy i se základy kopané.
Trenéři: Michal Pazourek, Mgr. Jan Goldmann, Pavel Gross

KROUŽKY PRO DĚTI

mobil 724 216 628
e-mail: tjpopuvky@gmail.com

Přijďte se zdarma zúčastnit dvou našich tréninků, kde získáte více informací přímo od trenérů na fotbalovém hřišti
ve sportovním areálu v Popůvkách.
Úterý a čtvrtek - od 16:00 do 18:00
Pokud máte o školičku zájem vyplňte Přihlášku a odevzdejte do schránky Obecního úřadu Popůvky. Těšíme se na Vás.
PŘIHLÁŠKA
JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE : ………………………………...............................................................................
DATUM NAROZENÍ : ………….……………………………………………………………………………………............
ADRESA : ……………………………………………………………………………………………………………............
MOB. TEL. NA RODIČE : ………………………………………………………………………………………….............
E-MAIL :

V červnu TJ pořádala, ve spolupráci s popůvskou ZŠ i MŠ, sportovní miniolympiádu a akci
k dětskému dni a ukončení školního roku 17/18.
Akce proběhly na fotbalovém hřišti se zástupci
TJ a všemi dětmi s pedagogy našich příspěvkových školských organizací.
Po obnovení nátěrů zábradlí, po obvodu fotbalového hřiště, dveří, laviček, přenosných branek
a prvků na tenisových kurtech, TJ Sokol Popůvky dokončil rekonstrukci fotbalových střídaček,
včetně tesařských a klempířských prací. Dále
proběhly nutné opravy stávajících WC a zavlažovacích trysek, po vandalských „činnostech“
několika nesportovců.
V srpnu TJ provozovala každoroční kemp při konání Grand Prix Brno. Hřiště bylo opět zaplněno
návštěvníky ze všech koutů Evropy. K jejich i naší
spokojenosti vše proběhlo bez nepříjemných incidentů, krádeží a nadměrného hluku, který je ale
s touto mezinárodní výjimečnou akcí nerozlučně
spojený – všichni starousedlíci mohou potvrdit,
že bývalo „hůř“.

TJ SOKOL Popůvky ve spolupráci s tenisovou školou SHARK
se chystají na podzimní sezonu připravit

TENISOVÝ NÁBOR PRO DĚTI
Rádi přivítáme všechny popůvecké děti od 5 let se zájmem vyzkoušet si,
jak krásné a zajímavé může být pinkání s míčkem a raketou.
KDY:
pondělí 3.září se začátkem v 17:00
KDE:
Antukové tenisové kurty TJ SOKOL Popůvky
CO S SEBOU:
sportovní obuv a oblečení, tenisovou raketu (pokud nemáte, zapůjčíme) a hlavně dobrou náladu
KONTAKTNÍ OSOBA:
Jana Nechutová, tel. 774 570 583, e-mail: jana@nechutova.cz
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FINANCE

Zpráva o činnosti FV obce Popůvky v období od 3.5. 2018 do 31.7. 2018
V době od 3.5.2018 do 31.7.2018 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. 4 a 5/2018, 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 37 680 800 Kč. V této době jsme projednávali především náležitosti týkající se stavby víceúčelového hřiště a
jeho financování, dále se v areálu MŠ začalo s opravou části chodníku, který se propadl. Vybuduje se zde i menší parkovací plocha
pro zaměstnance školky, tím se uvolní parkovací místa před školkou pro rodiče. Opravují se cesty v chatové oblasti, zhutněním a
srovnáním jejich povrchu. Zastupitelé na svém zasedání dne 20.6.2018 schválili účetní závěrku obce za rok 2017 a Závěrečný účet
obce za rok 2017. Obci Troubsko jsme z rozpočtu obce poskytli investiční dotaci ve výši 102 453 Kč na stavbu nové části kolumbária,
které bude sloužit i naší obci. Dále jsme poskytli neinvestiční dotaci ve výši 150 000 Kč na opravu kapličky ve starých Popůvkách a to
Římskokatolické farnosti Troubsko. Vzhledem k tomu, že v nové výstavbě musíme zajistit i informování našich občanů formou místního
rozhlasu dojde k tomu, že bude zakoupena zcela nová ústředna, která bude komunikovat nejen s novou technologií (bezdrátový
rozhlas), ale i se starým rozhlasem, který máme po obci. Postupně by mělo docházet k tomu, že se jednotlivé ulici osadí bezdrátovým
rozhlasem, čímž by se měl zkvalitnit celý místní rozhlas. Máme také několik požadavků našich podnikatelů a firem o možnost umístit
reklamní tabulky s propagací jejich firmy. Protože nám všem záleží na tom, aby se o našich firmách a podnikatelích vědělo, byl vybrán
pro tento účel obecní pozemek na ulici Vintrovna (malý parčík směrem k ulici Nová), kde bude umístěn směrník s reklamními tabulemi
a logem firem. Určitě potěšíme i naše rodiče našich nejmenších tím, že od nového školního roku každá rodina dostane čip, kterým si
otevře vstup do MŠ. Celá MŠ bude nově zabezpečena proti vstupu cizích osob do areálu školky, čímž bychom měli zajistit bezpečnost
našich dětí. A úplně nakonec se snad vyřeší i problém se situací na mostě na Návsi, kde je to někdy nebezpečné pro chodce, protože
mostek je úzký a velice špatně se zde vyhýbáme autům. O kočárcích a malých dětech ani nemluvě. Je to opravdu nebezpečná část
místní komunikace na Návsi. Bude zde postavena lávka pro pěší, která propojí odpočinkové místo naproti obchodu s chodníkem
vedoucím od obecního úřadu a končícího před mostem.
FV vám předkládá přehled plnění rozpočtu obce k 30.6.2018. Výkazy za období červenec se nesestavují, takže v době, kdy vyhotovuji
tento zápis, nemám tyto podklady k dispozici.

Příjmy po konsolidaci jsou celkově naplněny na 62,33 % schváleného rozpočtu a na 61,52 % upraveného rozpočtu.
Celkové výdaje po konsolidaci jsou čerpány do výše 25,41 % schváleného rozpočtu a na 24,50 % upraveného rozpočtu.
Dále Vám předkládáme schválená rozpočtová opatření v době do 31.7.2018:
Rozpočtové opatření č. 4/2018
závazný rozpočtový
ukazatel
§

Popis závazného rozpočtového ukazatele

položka/
ÚZ

úprava +/-

Příjmy

1122

daň z příjmu právnických osob za obce

1334

odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu

1346

poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst

44 400

44 400

100 000

144 400

100 000

100 000

128 800

228 800

100

100

200

300

10 000

10 000

307 400

317 400

3639

pozemky-příjem za prodej pozemku (chaty)navýšení pol. 3111

3745

veřejná prostranství-příjem z pronájmu poštovních
schránek (chaty Pod Vinohrady)-pol.2133

100

100

1 000

1 100

6171

místní správa-příjem z prodeje zboží nakoupeného
za účelem dalšího prodeje-pol. 2112

200

200

52 000

52 200

154 800

154 800

Stav upr. rozpočtu
před rozpočtovou
změnou

Stav upr. rozpočtu
po provedené
změně

kontrolní součet

závazný rozpočtový
ukazatel

REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE
Schválený
Název
Číslo řádku
rozpočet
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY
4010
23 892 800,00
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
4020
393 400,00
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
4030
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY
4040
304 600,00
PŘÍJMY CELKEM
4050
24 590 800,00
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ
4060

Rozpočet po
změnách
24 056 800,00
442 300,00
83 600,00
330 900,00
24 913 600,00

Výsledek od
počátku roku
14 848 445,75
206 044,38
93 550,00
178 517,00
15 326 557,13

% RS

% RU

62,15
52,38

61,72
46,58
111,90
53,95
61,52

58,61
62,33

REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE
Název

Číslo řádku

Schválený
rozpočet

Výsledek od
počátku roku

% RS

4200

24 590 800,00

24 913 600,00

15 326 557,13

62,33

61,52

TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE

4210

16 283 500,00

17 413 600,00

8 357 621,81

51,33

47,99

TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

4220

18 250 000,00

18 400 000,00

416 715,00

2,28

2,26

VÝDAJE CELKEM

4240

34 533 500,00

35 813 600,00

8 774 336,81

25,41

24,50

KONSOLIDACE VÝDAJŮ

4250

REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE
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Číslo řádku

Schválený
rozpočet

Rozpočet po
změnách

Výsledek od
počátku roku

Popis závazného rozpočtového ukazatele

ÚZ

úprava +/-

Výdaje

Výdaje

2212

silnice-navýšení pol. 5171-opravy a údržba

250 000

250 000

700 000

950 000

2219

místní komunikace-snížení pol. 6121-stavby

-250 000

-250 000

2 700 000

2 450 000

hřbitov Troubsko-navýšení pol. 5169-služby

18 700
110 400

50 000

160 400

44 400

44 400

100 000

144 400

154 800

154 800

3632

hřbitov Troubsko-rozpuštění rozpočtové rezervypol. 5901

-10 800

zapojení pol. 6341 - investiční transfer obci
Troubsko na hřbitov

102 500

finanční operace-proúčtování daně z příjmů za
obec-rok 2017-pol. 5365

% RU

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI

Název

§

6399
Rozpočet po
změnách

Stav upr. rozpočtu
po provedené
změně

Příjmy

ROK 2018

Plnění rozpočtu za období 06/2018

Stav upr. rozpočtu
před rozpočtovou
změnou

% RS

kontrolní součet

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

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

24 912 800,00 Kč
12 487 300,00 Kč
37 400 100,00 Kč
35 812 800,00 Kč
1 587 300,00 Kč
37 400 100,00 Kč

Rozpočet je po provedení rozp. opatření č. 4/2018 schodkový (schodkový/ příjmy + financování = výdaje + financování).

% RU

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI

4430

34 533 500,00

35 813 600,00

8 774 336,81

25,41

24,50

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO
KONSOLIDACI

4440

9 942 700,00-

10 900 000,00-

6 552 220,32

-65,90

-60,11

TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ

4450

9 942 700,00

10 900 000,00

-6 552 220,32

-65,90

-60,11

FINANCOVÁNÍ CELKEM PO
KONSOLIDACI

4470

9 942 700,00

10 900,000,00

-6 552 220,32

-65,90

-60,11
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TJ SOKOL POPŮVKY, z.s.

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4/2018
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. 4/2018 jsme navýšili výdaje v § 2212- silnice, ke
krytí těchto nových výdajů jsme použili snížení na § 2219 - místní komunikace. Dále jsme navýšili § 3632- hřbitov Troubsko. Obci
Troubsko jsme poskytli z rozpočtu obce investiční transfer v podílu 12 % na náklady, které jim vznikly v souvislosti s výstavbou nového
kolumbária. Toto budeme využívat i my, proto se podílíme na nákladech. Dále byl upraven § 6399 – finanční operace v souvislosti
s výpočtem daňové povinnosti daně z příjmu za obec za rok 2017. Tyto nové rozpočtové výdaje jsme částečně dokryli navýšením
sdílených daní na pol. 1334 a 1346 a §§ 3639- pozemky (příjem z prodeje pozemků v chytové oblasti), § 3745 – veřejné prostranství
(pronájem poštovních schránek chatařům) a § 6171 – místní správa. Upravené příjmy jsou po tomto rozpočtovém opatření ve výši 37
400 100,00 Kč. Upravené výdaje jsou ve stejné výši 37 400 100,00 Kč.
Rozpočtové opatření č. 5/2018

závazný rozpočtový
ukazatel
§

1381 daň z hazardních her

Příjmy

Stav upr. rozpočtu
před rozpočtovou
změnou

Stav upr. rozpočtu
po provedené
změně

6 000

6 000

20 000

26 000

250 000

250 000

5 162 800

5 412 800

3399

kultura v obci-navýšení pol.2111-služby
(zajištění kulturních akcí)

17 000

17 000

42 100

59 100

3639

komunální služby a rozvoj obce-navýšení
pol. 2324-náhrady

7 500

7 500

317 400

324 900

200

200

1 200

1 400

280 700

280 700

Stav upr. rozpočtu
před rozpočtovou
změnou

Stav upr. rozpočtu
po provedené
změně

0

2 450 000

2 450 000

-95 000

3 000 000

2 905 000

-7 800

70 000

62 200

250 000

250 000

900 000

1 150 000

1 800

1 800

18 000

19 800

150 000

150 000

0

150 000

0

300 000

300 000

0

150 000

150 000

500

50 000

50 000

veřejná prostranství (navýšení pol.
2133-příjmy z pronájmu poštovních
schránek-chaty)
kontrolní součet

závazný rozpočtový
ukazatel
§
2219

položka

Popis závazného rozpočtového ukazatele

2223
2310

bezpečnost silničního provozu-křižovatka
Vintrovna-snížení pol.6121-stavby

-95 000

rozpuštění rozp. rezervy pol. 5901

-3 700

3319

kultura-navýšení pol.5167-školení

3330

církve-neinvestiční dotace Římskokatolické
farnosti Troubsko na opravu kapličky v
Popůvkách-pol. 5223

3639

Výdaje

-250 000

-4 100

ZŠ-navýšení pol. 5171-opravy

3421

250 000

pitná voda-snížení pol.5169-služby

3117

3341

úprava +/-

Výdaje
pozemní komunikace-navýšení pol.5171opravy
navýšení pol. 6121-stavby

10

úprava +/-

Příjmy

1361 správní poplatky

3745

6171

požární ochrana JSDH Střelice-rozpuštění
rozp. rezervy pol. 5901

-8 000

místní správa-navýšení pol.5038-úrazové
pojištění - zaměstnanci

5 000

navýšení pol. 5179-členský příspěvek
Sdružení místních samospráv (pověřenci)

5 000

oprava z pol.5229-členský příspěvek
Sdružení místních samospráv (pověřenci)

-5 000

rozpuštění pol.5901-rozp. rezerva

místní rozhlas-navýšení pol.
5162-telekomunikační služby (mobilní
rozhlas)

50 000

snížení pol. 5171-opravy

-50 000

volný čas dětí a mládeže-snížení pol.5169služby

-10 000

navýšení pol.5229-neinvestiční dotace
nezisková organizace Filiánek, z.s., pol.
5229
územní rozvoj obce-navýšení pol.
5362-platby daní a poplatků SR

-8 000

20 000

12 000

-10 800

4 005 000

3 994 200

-21 800

navýšení pol. 5321 ORG 4-přestupky
Šlapanice

6 000

kontrolní součet

Popis závazného rozpočtového ukazatele

položka

5512

280 700

280 700

Rada obce schválila dne: 18.7.2018
Usnesením č. 5
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

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

25 193 500,00 Kč
12 487 300,00 Kč
37 680 800,00 Kč
36 093 500,00 Kč
1 587 300,00 Kč
37 680 800,00 Kč

Rozpočet je po provedení rozp. opatření č. 5/2018 schodkový (schodkový/ příjmy + financování = výdaje + financování).
Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5/2018
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. 5/2018 jsme navýšili výdaje v § 3117- základní
škola a to navýšením pol. 5171- opravy a údržba, dále jsme do rozpočtu nově zapojili § 3330- církve. Je to z důvodu poskytnutí
neinvestiční dotace Římskokatolické farnosti Troubsko na opravu kapličky v naší obci (150tis. Kč). Další úpravy rozpočtu jsou v rámci
§ a nenavyšují celkové výdaje upraveného rozpočtu. Ke krytí těchto nových výdajů jsme použili navýšení sdílených daní na pol. 1361 a
1381 a §§ 3639- pozemky (nahodilé příjmy), § 3745 – veřejné prostranství (pronájem poštovních schránek chatařům). Upravené příjmy
jsou po tomto rozpočtovém opatření ve výši 37 680 800,00 Kč. Upravené výdaje jsou ve stejné výši 37 680 800,00 Kč.
Na BÚ měla obec ke dni 30.6.2018 částku 25 386 216,66 Kč a nesplacený úvěr ve výši 10 735 287,46 Kč.
Výsledek hospodaření obce za II.Q roku 2018 byl ve výši 10 198 760,28 Kč (náklady = 5 766 980,66 Kč; výnosy = 15 965 740,94 Kč).
Touto zprávou bych se s Vámi chtěla za celý finanční výbor naší obce rozloučit a poděkovat Vám za Vaši přízeň. Nadchází nové volební
období, ve kterém bude zvoleno nové zastupitelstvo a z něho vzejde i nový finanční výbor. Doufáme, že i nadále budou naši zastupitelé
hospodařit s obecním rozpočtem uvážlivě a s péčí řádného hospodáře.
Zpracovala Zdeňka Debefová za FV dne: 31.7.2018
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