OBECNÍ ZPRAVODAJ
Čtvrtletník obce Nová Dědina

Číslo : 2/2010

Zprávy o činnosti obecního zastupitelstva
ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA – ÚNOR
Na programu únorového zasedání OZ bylo projednání zprávy o hospodaření příspěvkové
organizace obce – MŠ Nová Dědina, dále výkup pozemku pro potřeby vybudování
kanalizace, informace o výběrovém řízení na realizaci akce : Silnice II/36744 : Nová Dědina,
chodník a různé.
Starostka obce seznámila zastupitele se zprávou o hospodaření příspěvkové organizace
obce – MŠ Nová Dědina za rok 2009. Příjmy této organizace byly v roce 2009 ve výši
935 756,68 Kč a výdaje ve výši 948 715,43 Kč. MŠ Nová Dědina hospodařila v roce 2009 se
záporným hospodářským výsledkem ve výši 12 958,75 Kč. K zápornému hospodářskému
výsledku došlo z důvodu zaúčtování zůstatkové ceny bazénu do odpisů, protože tento
majetek byl v rámci inventarizace účetně i fyzicky odepsán na základě protokolu o jeho
neopravitelnosti. Dalším důvodem překročení byl nákup zařízení školního hřiště, na který
obdržela MŠ finanční příspěvek od Nadace kultura, děti a sport ve výši 15 000,- Kč, což ale
nestačilo pokrýt celkové pořizovací náklady . Z této dotace byl zakoupen jeden hrací prvek a
pískoviště. Zastupitelstvo obce ve věci rozdělení hospodářského výsledku rozhodlo takto :
částku 8 854,- Kč, kterou by měla příspěvková organizace převést na účet zřizovatele jí
promine a částku 4 104,75 Kč pokryje MŠ rezervním fondem.
Zastupitelstvo obce schválilo výkup pozemku p.č. 402/3 o výměře 387 m2 od pana Zdeňka
Daňka, Bělov č. 2 za cenu 35,- Kč/m2. Bylo také rozhodnuto, že obec uhradí daň z převodu
nemovitosti a právní služby s tím spojené. Tento pozemek vznikl rozdělením pozemku p.č.
402/2 a obec tento pozemek potřebuje pro vybudování kanalizace.
Do výběrového řízení na vybudování chodníku se přihlásily čtyři firmy. Byly to tyto firmy :
DIPS Zlín,spol. s r.o., SÚS Kroměřížka, s.r.o., SMO Otrokovice a Zemstav Morava s.r.o. Při
posuzování nabídek byla výběrovými kriterii cena a doba záruky. Na základě těchto
podkladů byla vybrána firma SÚS Kroměřížska s.r.o., která podala nejvýhodnější cenovou
nabídku i dobu záruky. Na základě této nabídky je cena 1 052 965,- Kč včetně DPH.
Dále bylo rozhodnuto, že termínované vklady, které má obec u GE Money Bank a které mají
splatnost 9.3.2010 budou obnoveny. Termínovaný vklad ve výši 2 104 tis. Kč bude obnoven
na 6 měsíců a termínovaný vklad na 1 779 tis. Kč bude obnoven na 3 měsíce.
Na tomto zasedání předložila hospodářka SDH Nová Dědina ke kontrole vyúčtování
příspěvku, který obdržel SDH na činnost v roce 2009 od obce. Ve vyúčtování nebylo
shledáno žádného pochybení. Dále seznámila starostka obce zastupitele se Zprávou PČR
obvodní oddělení Kroměříž o bezpečnostní situaci v teritoriu obce Nová Dědina za rok 2009.
ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA – BŘEZEN
Na březnovém zasedání OZ bylo projednáváno schválení uzavření Darovací smlouvy a
Smlouvy o úschově – včetně její přílohy – mezi obcí Nová Dědina a společností Solar Power
Energy Alfa v.o.s. se sídlem Líně Na Šachtě 391. Na základě této smlouvy obdrží obec dar
ve výši 1 mil. Kč. Poskytnutí daru je závislé od toho, zda uvedená společnosti získá do
31.12.2010 pravomocné rozhodnutí o zkušebním provozu fotovoltaické elektrárny , kterou
chce společnosti vybudovat v k.ú. Nová Dědina na Odkališti Bělov. Ze strany obce to záleží
na pořízení změny územního plánu. To lze do půlky června zaručit.
Zastupitelstvo obce dále schválilo uzavření Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu s firmou E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F.A. Gernstera 2151/9, České Budějovice.
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Jedná se věcné břemeno pro účel zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy,
spočívající v umístění nového zemního kabelového vedení NN a pojistkové skříně SP 100 na
pozemku obce p.č. 1206/2 a 973/1. Nabídku na odkup akcií České spořitelny , kterou
předložily Finance Zlín za cenu 500,- Kč za 1 akcii, obecní zastupitelstvo neschválilo. Obec
má v současné době již jen tyto akcie a jejich cena stále stoupá, takže není důvod se jich
zbavit.
Dále bylo rozhodnuto, že příspěvek na činnost SDH Nová Dědina, který byl v rozpočtu obce
schválen ve výši 50 tis. Kč bude celý v měsíci březnu převeden na účet SDH. Zastupitelstvo
obce rovněž odsouhlasilo vyřazení počítače a tiskárny , které jsou již zastaralé a nepoužívají
se. Toto elektrozařízení bude předáno Biopasu Kroměříž ke zpětnému odběru.
ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA – DUBEN
Hlavním bodem dubnového zasedání OZ bylo schválení Závěrečného účtu obce za rok
2009. Se Závěrečným účtem se mohli seznámit jak zastupitelé, tak i ostatní občané. Před
schválením byl Závěrečný účet obce řádně zveřejněn na úřední i elektronické desce obce.
Závěrečný účet obce za rok 2009 byl schválen a to bez výhrad.
Zastupitelstvo obce schválilo „ Status čestného občanství obce Nová Dědina“. Tento Status
nabývá účinnosti dne 1.5.2010. Na jeho základě může být uděleno čestné občanství obce a
to na návrh členů zastupitelstva obce, občanských aktivit nebo i jednotlivých občanů obce.
Podmínky udělení, případně i odejmutí jsou stanoveny ve „ Statutu čestného občanství“.
První návrh na udělení čestného občanství podal pan Jaroslav Brož, který doporučuje toto
čestné občanství udělit Jaroslavu Bochezovi za jeho aktivní účast v bojích v Itálii a na
západní frontě, kde obdržel několik vojenských medailí a vyznamenání. Zastupitelstvo obce
souhlasí s udělením čestného občanství in memoriam panu Jaroslavu Bochezovi. Při vhodné
příležitosti bude toto čestné občanství předáno jeho nejbližším rodinným příslušníkům.
Dále bylo rozhodnuto, že obec podá žádost o dotaci z grantu Moravských naftových dolů na
hřiště v mateřské škole. Pokud uspějeme, zakoupíme na dětské hřiště nějaký vhodný hrací
prvek, aby měly děti větší možnosti ke hrám. Dotace z grantu činí 50 % a zbylou část by
dofinancovala obec.
Místostarosta obce informoval o připravovaném divadelním představení pro děti a nejen pro
ně „ O pejskovi a kočičce“. Toto představení se uskuteční v neděli 2.5.2010 v 16. hodin
v místní sokolovně.
Dále bylo odsouhlaseno složení komise pro posuzování nabídek na akci „ Odstranění
havarijního stavu střechy MŠ“. V komisi budou tito členové : předsedkyně : Ing. Marcela
Kubíčková a členové : Marie Musilová, Roman Polášek, Václav Stuchlík a Ing. Jan Rubíček.
Pokud bude Ing. Rubíček zaneprázdněn, pátým členem komise bude Jiří Gazdoš. Komise se
sejde v týdnu od 26. do 30. 4.2010.
Na programu zasedání bylo také zajištění oslavy Svátku matek, která bude v sobotu
8.5.2010.
Příspěvky : Marie Musilová

Sbor dobrovolných hasičů
,,O ZLATOU PROUDNICI HANÉ” KYSELOVICE – 17.4.2010
Soutěž se skládala ze dvou disciplín : štafety dvojic a štafety 4x 60 metrů. Závodů
v Kyselovicích jsme se zúčastnili již v loňském roce, takže jsme byli seznámeni s místním
prostředím a věděli jsme, co nás čeká. Také jsme přes zimu natrénovali oboje štafety,
z čehož vyplývá, že jsme dojeli připraveni zaútočit na první příčky! Stejně jako loni jsme
poskládali 2 týmy mladších žáků.
Po štafetě dvojic nám bylo jasné, že dnes máme slušnou šanci se umístit na předních
místech, jelikož naše týmy obsadily přední příčky v hodnocení této štafety. Štafeta 4x 60
metrů byla taktéž provedena bez chyb u obou týmů, což znamenalo první 2 místa v této
štafetě.

2

Celkové hodnocení poté přineslo náš první velký úspěch, jelikož se naše oba týmy umístili
na pohárových místech a odvezli jsme si i putovní ,,Zlatou proudnici Hané”.
Složení týmů:
A tým:

Přikryl Radim
Přikrylová Michaela
Krejčíř Patrik
Huťka Dominik
Stejskalová Elen

tým A
štafeta dvojic
štafeta 4 x 60
m

Na fotce z leva :

čas[s] umístění

B tým:

celkově

1

tým B
štafeta
dvojic
štafeta 4 x
60 m

Huťková Natálie
Vašinová Tereza
Vlčková Michaela
Brázdil Lukáš
Přikryl Ondřej

čas[s] umístění

celkově
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Skácel Petr, Láník Martin, Huťková Natálie, Přikrylová Michaela,
Stejskalová Elen, Krejčíř Patrik, Přikryl Ondřej, Vlčková Michaela,
Huťka Dominik, Bartůsek David, Brázdil Lukáš, Přikryl Radim,
Skácel Jiří, Vlčková Vendula, Vašinová Tereza.
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HENČLOV – 24.4.2010
Sobotní ráno sebou přineslo krásné slunečné počasí a my jsme se vydali celí nadšení
z minulého úspěchu v Kyselovicích na soutěž do Henčlova. Soutěžilo se ve stejných
disciplinách ( štafeta dvojic, štafeta 4x60 metrů), takže jsem doufali v podobné výsledky jako
v Kyselovicíh.
Do soutěže se zde přihlásilo celkem 36 soutěžních družstev, z toho 21 mladších, takže
obrovská konkurence pro naše dva týmy mladších žáků. Pořadí štafet bylo následující :
štafeta dvojic a pak štafeta 4x 60 metrů. Štafeta dvojic se nám náramně povedla a obsadili
jsme první dvě příčky. Štafeta 4x 60 metrů byla také výborně zaběhlá, až na menší chybku u
A týmu na bariéře.
Pořadí z obou štafet se sčítalo a týmy z nejnižším součtem pak obsazovali přední příčky. Pro
náš B tým to znamenalo jasnou výhru a pro A tým místo 4. Ze soutěže jsme si odvezli
nádherný putovní pohár a věcné ceny. Ale hlavně chuť dál závodit, trénovat a předvést co
v nás je.
Složení týmů :
A tým :

Gazdoš Jakub
Bartůsek David
Přikryl Radim
Stejskalová Elen
Vlčková Vendula

Na fotce(z leva) :

B tým :

Brázdil Lukáš
Přikryl Ondřej
Vašinová Tereza
Vlčková Michaela

Martin Láník,Michaela Vlčková,Elen Stejskalová, Lukáš Brázdil, Ondřej
Přikryl, David, Bartůsek, Tereza Vašinová, Jakub Gazdoš, Radim
Přikryl.

Příspěvky a foto : Martin Láník

4

Kultura
DIVADLO
V neděli 2.5.2010 proběhlo v Sokolovně divadelní představení pro děti na motivy knihy
Josefa Čapka „Povídání o pejskovi a kočičce“.
Velmi povedené představení zahrál divadelní spolek z Kroměříže „Říše loutek“. Bavili se
nejen děti, ale dospělí. Herci dovedli upoutat předvedli krásný kontakt s diváky, děti byli
nápomocni při průběhu děje a tak do něj nenásilně vtaženi. Hodina uběhla velmi rychle a na
závěr si přítomní mohli loutky a jiné nástroje půjčit a pohrát si s nimi.
Podle velmi kladné odezvy rodičů i dětí doufáme, že i v budoucnu přijedou divadelníci
s novým představením k nám na Novou Dědinu.

SVÁTEK MATEK
Ke dni svátku matek uspořádal Obecní úřad v sobotu 8.5.2010 kulturní program na
Sokolovně nejen pro maminky, ale pro všechny občany obce.
Zahájit program měli děti z mateřské školy se svým pásmem básniček, ale bohužel pro
nemoc bylo jejich vystoupení zrušeno a to bylo líto nejen dětem, ale hlavně maminkám a
babičkách a všem ostatním, které se vždy na děti těší.
Hlavní program tedy zajistila kapela Boršičanka, která zahrála lidové písničky. S kapelou
přijela i lidová vyprávěčka, která svým vtipným povídáním nadchla a rozesmála všechny
přítomné. Podle reakcí přítomných se kulturní program líbil.

Příspěvky a foto : Roman Polášek
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Společenská kronika
JUBILANTI

KVĚTEN : Robert Štokman
Josef Čupálka

ČERVEN: Věra Gabryšová
Miroslav Kuchař

SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI
Narozeniny pana Roberta Štokmana - 85 let
Zlatá svatba (50 let) manželů Marty a Jaroslava Polišenských

Jubilantům přejeme ještě mnoho spokojených a šťastných let.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 17. dubna 2010 byla zasedací místnost obecního úřadu svědkem slavnostního
přivítání nových občánků do života. Starostka obce přivítala mezi občany obce Adélu
Korytářovu, Danielu Fialovu a Martina Hejdu. Děti z mateřské školy vystoupily s kulturním
pásmem.

Příspěvky : Marie Musilová
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Oznámení a informace
CO SE V SOUČASNÉ DOBĚ V OBCI DĚJE A CO PŘIPRAVUJEME
V současné době probíhá budování chodníku po levé straně komunikace od Kvasic.
Zhotovitelem chodníku je Správa a údržba silnic Kroměřížska, která vyhrála výběrové řízení
na dodavatele stavby. Termín dokončení byl stanoven na začátek června. Vzhledem ke
špatnému počasí se zřejmě tento termín prodlouží. Cena za tuto akci bude 1 052 965,- Kč a
bude plně hrazena z rozpočtu obce. Vím, že budování chodníku působí některým majitelům
nemovitostí určité problémy, ale věřím v jejich pochopení. Chodník, který nám ve středu
obce doposud chyběl, přispěje k větší bezpečnosti nás všech.
Další akce, která bude následovat po vybudování chodníků bude vybudování sběrného
dvora. Na tuto akci obdržela obec dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR. Celkové
výdaje na tento projekt jsou 1 952 351,- Kč. Obec uhradí z této částky pouze 10%, tj.
195 236,- Kč. Sběrný dvůr bude vybudován na pozemcích obce za obecním úřadem. Bude
oplocen. Ve sběrném dvoře bude 7 kusů kontejnerů. Tyto kontejnery budou určeny na tento
odpad: plasty, sklo, kovový odpad, pneumatiky, stavební odpad, objemný odpad a biologicky
rozložitelný odpad.Kontejnery budou umístěny na zpevněné ploše ze silničních panelů.
V rámci sběrného dvora bude opravena místnost na skladování papíru, dále bude opravena
místnost pro elektroodpad a bude opravena garáž pro komunální techniku pod budovou
prodejny. Pro domácí kompostování bioodpadů bude pořízeno 100 kompostérů, které budou
dodány do jednotlivých trvale obývaných rodinných domů. Budování sběrného dvora začne
v červnu a termín dokončení je do konce září.
V tomto roce byla naše obec úspěšná i v získání dotace na opravu střechy MŠ
z Podprogramu na podporu obnovy venkova Zlínského kraje. Na tuto akci jsme obdrželi
968 000,- Kč, což je téměř 60% celkových nákladů projektu. Tyto činí 1 600tis. Kč. Zbytek
uhradí obec ze svého rozpočtu. V současné době je střecha objektu ve velmi špatném stavu.
Při dešti do prostoru půdy zatéká a díky chybějící izolaci celým prostorem profukuje.Nosný
systém střechy vykazuje známky dožití. Při opravě střechy bude vyměněn vadný krov,
krytina, oplechování, střecha bude zateplena a osazena střešními okny. Budou také
vyměněna okna v 2 podlaží. Tuto akci plánujeme udělat přes prázdniny, nejpozději do konce
měsíce září. Tímto bude provedena první fáze celkové rekonstrukce budovy. V druhé fázi
bude provedeno zateplení budovy a výměna dveří. Na zateplení jsme podali žádost do 16.
výzvy do OPŽP, která byla akceptována a nyní již budeme jenom čekat, zda jsme uspěli.Ve
třetí fázi se počítá s vnitřními úpravami budovy. To bude opět záležet na získání dotace.
Jsme velmi rádi, že bude v tomto roce opravena nejdůležitější a nejvíce potřebná – střecha
budovy.
VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR V OBCI
Z celkového počtu 349 voličů se voleb zúčastnilo 247 voličů, což je 70,77 %. Počet platných
hlasů byl 245.
Pořadí stran podle počtu hlasů :
Pořadí

Strana

Hlasy

Pořadí

Strana

Hlasy

1.

ČSSD

68

8.

PIRÁTSKÁ STRANA

5

2.

ODS

36

9.

SUVERENITA

4

3.

KSČM

35

10.

OBČANÉ CZ

2

4.

VV

34

11.

MORAVANÉ

2

5.

ZEMANOVCI

23

12.

CZ

2

6.

TOP 09

22

13.

DSSS

2

7.

KDU-ČSL

10
Příspěvky : Marie Musilová
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Dopisy čtenářů
HRY IV. ZIMNÍ OLYMPIÁDY DÉTÍ A MLÁDEŽE ČR
Ve dnech 31.1. – 5.2.2010 se uskutečnily v Libereckém kraji Hry IV. zimní olympiády dětí
mládeže České republiky. Zlínský kraj získal na této olympiádě 6 zlatých, 3 stříbrné a
bronzové medaile. Soutěžilo se v Liberci, Rejdicích, Jablonci nad Nisou, České Lípě
Harachově. V Harachově jsem působil jako dobrovolník na přípravě skokanských můstků
běžeckého stadionu. Výška sněhu v Harachově byla 140 cm.

a
4
a
a

V příštím roce se uskuteční Hry V. letní olympiády ve městech Olomouc a Prostějov. Na
pořadu bude 20 sportů ve dnech 21. – 26.6.2011. Ve stejném roce se v Liberci uskuteční 10.
olympijský festival evropské mládeže, kde bude na programu 8 sportů.
Na Hry V. zimní olympiády v roce 2012 kandidují Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský
kraj. V letošním roce by měla také proběhnout olympiáda v naší obci a obci Karolín.
Příspěvek a foto : Petr Šiška

Evidenční číslo : MK ČR E 17514, vydává : Obecní úřad Nová Dědina, PSČ 768 21. Vychází
čtvrtletně 150 výtisků, zdarma. Za obsah odpovídá : Marie Musilová, starostka obce ; odpovědná
redaktorka : Lenka Kovaříková, telefon : 605 135 604, e-mail : kovarikova@spszl.cz, neprošlo
jazykovou úpravou. Uzávěrka příštího čísla bude 20. srpna 2010.
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