INFORMAČNÍ LIST
OBECNÍHO ÚŘADU VE STRACHOTÍNĚ Č. 2 / 2016

Z činnosti zastupitelstva obce a obce Strachotín
- ZO schválilo změnu v obsazení koordinátora pro územní plán obce - odstupuje pan Bohatý
a zvolenou koordinátorkou je paní ing. Gutmanová, bude výběrové řízení na zpracovatele nového
územního plánu
- dokupuje se chybějící část pozemku pro mateřskou školku a plánují se stavební úpravy, které jsou
však závislé na finančním zajištění akcí
- z dotací je částečně financována úprava a zajištění svahu v Pískovně, žádáme o další dotace,
rozpočet cca 5 mil. Kč
- podepsána smlouva na opravu hasičské zbrojnice (ze stodoly), smlouva na dotaci z JMK
(v letošním roce dotace 350 tis. Kč, v loňském roce 400 tis. Kč, celkový rozpočet 2,5 mil. Kč)
- smlouva na dodávku vody na vodovodním řádu na ulici Sklepní - bude provozovat obec,
postupně jsou připojovány vodovodní přípojky na ulici Sklepní (obec musí zaplatit do konce roku
2016 DSO - ČOV Strachotín, Popice částku 1 mil. Kč)
- návrh na změnu stanov DSO - ČOV Strachotín-Popice ohledně možnosti volby člena do svazku
z řad občanů, paní Mikáčová požádala o uvolnění z funkce člena DSO
- byly schváleny smlouvy na poskytnutí dotací pro Vinařský spolek Strachotín, Myslivecký spolek
Strachotín, Sokol Strachotín, Římskokatolickou farnost Strachotín, Svaz invalidů Hustopeče.
- změny v kontrolním výboru: na vlastní žádost odstupují z důvodu pracovního vytížení a nesouladu
s počtem členů výboru : p. Řehák Josef , p. Stejskal Jan , p. Matýšek Leopold, p. Josef Knápek, p.
ing. Pospíchal Zdeněk. Následně po nátlaku dobrovolně odstupují p. Ing. Bc. Trnečková Lucie
Dis. (dříve Murínová) a p. Gutmanová Jarmila. Pan Řehák předkládá novou sestavu kontrolního
výboru ve složení: předseda p.Řehák, členové: p.ing. Pospíchal, p. Stejskal Jan, p.Řeháková Hana,
p. Matýšek Pavel. Toto bylo schváleno.
- trestní stíhání podané p. Bohatým na minulé ZO obce bylo zastaveno
- ZO schvaluje dopravní značení v obci zóny (v oblasti zón bude povolená rychlost 30 km/hod.)
- zpracovává se projekt na opravu „malého Písečňáku“, opravu dešťové kanalizace a chodníků na
ulici Příční
- schválen projekt předložený Povodím Moravy s.p. na revitalizaci Popického potoka.
Popis stavby: Revitalizace toku bude spočívat v rozvolnění trasy vodního toku, kde se budou
střídat oblouky různých poloměrů (meandry) s přímými mezi úseky různých délek. Současně
dojde i ke zvolnění svahů a k vybudování tůní, kdy některé budou součástí toku a jiné budou
umístěny zcela mimo vodní tok. Nedílnou součástí stavby budou i terénní úpravy. Bude provedena
nová výsadba stromů a keřů.
- bude zhotovena knižní publikace o obci Strachotín
- byla dokončena rekonstrukce kanceláří (započato v loňském roce s obřadní místností) a kuchyňky
(výměna podlah, stropů, vedení elektřiny a internetu, výmalba včetně chodby a schodiště,…..)
- připojení budovy obecního úřadu na kanalizaci (komplikované práce z důvodu propadu staré
jímky a zatečení vody pod budovu se finanční rozpočet značně navýšil)
- parkoviště před domem služeb
- byly oceněny děti reprezentující naši obec
- na svou funkci předsedy finančního výboru rezignovala p. ing. Drahomíra Seidlová
- na svou funkci člena ZO rezignoval p. Miloslav Minařík
- bylo započato s opravou hřbitovní zdi, na boční zdi od obchodu bude umístěna stříška ze střešních
tašek, je naplánovaná oprava omítky na kapličce na hřbitově
- je naplánovaná oprava rozhlasu (hlášení jsou zveřejňována na webových stránkách obce v oddílu
hlášení, akce v okolí a archiv hlášení)

- byl schválen závěrečný účet obce Strachotín za rok 2015 (zveřejněn na webových stránkách
naší obce v oddílu úřední deska):
Plnění rozpočtu:
Schválený rozpočet
Třída 1 – Daňové příjmy

Rozpočtová
opatření

Upravený rozpočet

Skutečnost
k 31.12.2015

8753700

497900

9251600

8872970,18

Třída 2 – Nedaňové příjmy

513800

582500

1096300

992215,44

Třída 3 – Kapitálové příjmy

942500

0

942500

562867,00

3990000

12327600

16317600

14573718,98

14200000

13408000

27608000

25001771,6

Třída 5 – Běžné výdaje

7530000

10034100

17564100

17091274,09

Třída 6 – Kapitálové výdaje

8566000

4944100

13510100

13689866,80

Výdaje celkem

16096000

14978200

31074200

30781140,89

Saldo: Příjmy - výdaje

-1896000

-1570200

-3466200

-5779369,29

Třída 8 - financování

1896000

1570200

3466200

5779369,29

Příjaté úvěry a půjčky

426000

1462000

1888000

1862733,10

Splátky úvěrů

0

0

0

0

Fond sociální

60000

0

60000

18949,66

Třída 4 – Přijaté dotace
Příjmy celkem

Přijaté dotace:
Účel dotace:

Položka:

Dotace – souhr.dot. vztah

4112

Veřejně prospěšné práce

4116

Neinvestiční dotace JMK

ÚZ:

Poskytnuto

Čerpáno

Poznámka:

144800,00

144800,00

13013

428657,00

428657,00 Evropský sociální fond

4122

359

15000,00

15000,00 Zdravé obce, města, regiony

Neinvestiční dotace JMK

4122

551

80000,00

80000,00 Výstroj a výzbroj SDH

SFŽP

4213

90877

200368,55

200368,55 Zateplení budovy OÚ

Fond soudržnosti

4216

15835

1016462,30

1016462,30 Zateplení budovy OÚ

MMR

4216

17980

593855,00

593855,00 Ul.Sklepní dešťová kanalizace

MMR

4216

17980

711000,00

711000,00 Statické zajištění budovy OÚ

MMR

4216

17980

900000,00

900000,00 Ul. Příční: dešťová kanalizace

Investiční dotace JMK

4222

551

400000,00

40535,00 Rozšíření hasičské zbrojnice

CELKEM:

4490142,85

4130677,85

Poskytnuté dotace:
Poskytnuto – komu (subjekt)
Sokol Strachotín
Farní úřad Strachotín
Svaz invalidů Hustopeče

Poskytnuto:

Čerpáno:

150000
20000
5000

Poznámka:

150000 Práce s mládeží, rozvoj sportu
20000 Provedení nátěru venkovní části kostela
5000 Na činnost – doprava

Myslivecké sdružení Strachotín

80000

80000 Zakoupení traktoru

Vinařský spolek Strachotín

75000

75000 Provoz – akce spolku

Sbor dobrovolných hasičů Strachotín

252000

251936 Na činnost (62 tis. rozšíření zbrojnice)

CELKEM:

582000

581936

Obec Strachotín má na zateplení budovy OÚ:
- půjčku ze SFŽP ve výši………….426 000,- Kč
- úvěr od KB ve výši……...……..1 462 000,- Kč

Informace DSO ČOV Strachotín, Popice
Kanalizační řád včetně přečerpávacích stanic je plně v provozu. Pokračuje postupně připojování
dalších nemovitostí ke kanalizační síti, probíhají úpravy na technologickém vybavení ČOV.
Upozorňujeme občany a majitele nemovitostí , že z důvodu platnosti územního souhlasu vydaného
na jednotlivé kanalizační přípojky Stavebním úřadem v Hustopečích je nutné, aby připojení
proběhlo do konce tohoto roku. Územní souhlas podle §96 odst.7 stavebního zákona platí dva
roky ode dne jeho vydání!! Dobu platnosti územního souhlasu nelze prodloužit.
Postup při napojování na kanalizační síť zůstává stále stejný, po zaplacení poplatku Kč 3000.—
v kanceláři DSO nebo přímo na obci Strachotín – Popice, za projektovou dokumentaci a územní
souhlas k jednotlivým přípojkám, můžete provézt připojení, ke kterému ještě před zásypem
přivoláte po dohodě někoho s pověřených pracovníků ke kontrole napojení kanalizačního potrubí.
Pověřenými osobami jsou :

p. Podbřecký tel 724 841 827
p. Sekanina

tel 725 111 293

p. ing. Málek tel 774 987 778
Pracovník s vámi sepíše kontrolní záznam a vyplní přihlášku připojovaného místa. Následně
obdržíte smlouvu k odvádění odpadních vod.
Upozorňujeme majitele nemovitostí, kteří se připojili bez předchozího zaplacení poplatku za
přípojku, aby tak učinili co nejdříve a vyhnuli se upomínkování této platby.
Právě probíhá fakturace stočného za rok 2015, můžete platit převodem i v hotovosti po obdržení
faktury. Byla sjednána smlouva s Českou poštou s.p. na SIPO, kdo z občanů ještě nenahlásil
spojovací číslo a výši záloh na stočné, a má o tuto službu zájem, může takto učinit v kanceláři DSO
nebo v kanceláři obce.

Nejbližší akce pořádané v naší obci:
Rozloučení s prázdninami
Kulturní komise obce Strachotín pořádá v pondělí dne 29. srpna 2016 od 15.00 hod. na fotbalovém
hřišti zábavné odpoledne pro děti i dospělé, soutěže, hry.

Za burčákem do Strachotína
Vinařský spolek Strachotín pořádá již 3. ročník „Za burčákem do Strachotína“ v sobotu 24. září
2016 od 10.00 do 18.00 hod. na ul. Sklepní.

Proběhlé akce:
-

-

Tříkrálová sbírka (Charita, Obec Strachotín, Farnost
Strachotín)
Členský ples Sokolu Strachotín u příležitosti 70.
výročí založení Sokolu Strachotín s výstavkou
fotografií z historie Sokolu Strachotín
Besedy o Tanzánii, o Zambii (pořádala komise pro
seniory)
Maškarní ples (pořádali Sbor dobrovolných hasičů a
Obec Strachotín)

-

Dětský maškarní ples (pořádala kulturní komise)
Pálení čarodějnic (pořádala kulturní komise)
Den matek spojený s výstavou fotografií a výstavou historických kočárků (pořádala kulturní
komise)
Tradiční setkání seniorů ve stylu „čaje o páté“
(pořádala komise pro seniory)
3. Výstava vín (pořádal Vinařský spolek)
Otevřené sklepy 2016 (pořádal Vinařský
spolek)
Krojované hody (pořádal Sbor dobrovolných
hasičů a Obec Strachotín)
Vystoupení kouzelníka Katonas (pořádala
Obec Strachotín)
pokračuje se v rehabilitačním cvičení v rámci
hrazené akce z JMK Pohyb je život

Aleje života
Přibližně rok uběhl od chvíle, kdy se zrodila myšlenka zapojit se do
akce nazvané Aleje života. Občané Strachotína se již s předstihem
dotazovali jakou formou se budou moct účastnit této akce, zda budou
mít možnost vysadit za již dříve narozené dítě apod.
O termínu výsadby rozhodla nejen možnost zajištění všech
souvisejících služeb a materiálu, ale i další akce, které se v obci konají,
a to jak kulturní tak i sportovní, proto se datum posunulo až na 7.
květen 2016.
Nakonec nám přálo i počasí, a jak dokazují přiložené fotografie, občané
se pustili do výsadby opravdu s chutí a odpovědností. Někteří měli již
připravené i jmenovky různých forem, sem tam nastal boj o nářadí a
vodu, ale všeho bylo nakonec dostatek a pohled na řadu stromků nám
byl odměnou.
Stromky hrdě nesou jména svých adoptivních ochránců, ale zbyl
stromek i pro vzpomínku, a jména Lidice, Ležáky mají své místo mezi
všemi Lucinkami, Honzíky,
Adélkami, Emičkami,
Lukášem, Míšou, Cyrilem a Metodějem……
Všem, kteří se podíleli na přípravě, výsadbě i následném
ošetřování moc děkuji, a prosím, aby i nadále věnovali
ve spolupráci s obcí pozornost hlavně zálivce, případně
doplnění a obnovení jmenovek.
Majitelé přilehlých polních porostů byli informováni o
výsadbě a taktéž přislíbili dbát ochrany vysázených
stromků při chemickém ošetřování plodin.
Doufejme tedy, že alej nám bude dělat radost a za několik let i stín a krásný pocit, že jsme něco
udělali pro přírodu kolem nás.
Gutmanová Jarmila

Informační list Obecního úřadu Strachotín je součástí informačního systému obce a není periodikem ve smyslu platného zákona.

