Váţení a milí občané,
pomalu se loučíme se zimním obdobím a tak Vám přinášíme nové,
horké aktuality, které Vás jistě budou zajímat.
Vodovod
Oproti avizovaným změnám, o kterých jsme vám psali v minulém
zpravodaji v souvislosti s novým provozováním vodovodu, musíme
oznámit, ţe situace se vyvinula jinak, neţ bylo původně zamýšleno.
Totiţ z původní myšlenky připojení naší obce do společného Svazku se
Ţeleticemi a Horními Dunajovicemi sešlo. Přestoţe nás koncem
listopadu min. roku starostové těchto dvou obcí vyzvali ke společnému
provozování a pozvali do jejich Svazku, těsně před vstupem nám
oznámili, ţe si vše rozmysleli a jejich zastupitelstva společné
provozování odmítla, s tím, ţe nám budou vodu prodávat za 16,50 Kč
za m3. V této nové a docela nemilé situaci jsme se tak octli spolu
s obcemi Vítonice a Kyjovice a přistoupili jsme ihned k jednání
s firmou VAS Znojmo sami. S touto firmou jsme se dohodli, ţe
vodovod nám bude provozovat pouze jako odborný poradce s tím, ţe na
obcích zůstanou povinnosti, které dělaly dosud. Cena vodného tak
oproti původně oznámeným 16,50 od 1. dubna 2012 stoupne na 20 Kč
za m3. (Kalkulace, kterou firma VAS Znojmo vypracovala visí na
obecní vývěsce). Předem Vám oznamujeme, ţe koncem března udělá
náš pracovník odečty. Platit vodné tedy budete stále na obecním úřadě
a smlouvy, které máme s vámi uzavřeny platí dál. Firma VAS bude
zajišťovat pouze nejnutnější odbornou práci, především pravidelné
rozbory vody. Drobné opravy, výměny vodoměrů atd. bude pak i nadále
provádět pan Lubomír Krbálek. Nutno říci, ţe kolem vody jsme
v posledních měsících zaţili poměrně hodně „dobrodruţství“, mnoho
jednání a především zklamání z postupu obcí Ţeletice a Horní
Dunajovice. Nakonec ale přece jen vyústilo, myslíme, v docela
přijatelnou a konečnou verzi a myslíme si, ţe cena vody v budoucnu
nijak dramaticky neporoste. Na druhou stranu je třeba i sebekriticky
uvést, ţe problémy se společným provozováním vodovodu vznikly uţ
na samém počátku v devadesátých letech, kdy Ţerotice společný

svazek odmítly. Ovoce těchto bezesporu nemoudrých rozhodnutí
sklízíme dodnes.

Kanalizace
Ve středu 14. března jsme konečně vybrali ve výběrovém řízení firmu,
která bude s největší pravděpodobností provádět kanalizaci během
příštích dvou let v našich obcích. Protoţe ještě rozhodnutí nenabylo
právní moci, nemůţeme zatím informovat podrobněji. Vám, občanům
jen sdělujeme, ţe v létě se se vší pravděpodobností začne stavět. Před
samotnou stavbou budeme svolávat veřejnou schůzi, na které se dozvíte
vše podrobně. Termín ještě není dán, ale počítáme s červnem letošního
roku.
Popelnice
Velký ohlas, spíše nevoli, vyvolala naše zpráva o tom, ţe od 1. července
chystáme změnu v systému vyváţení popelnic. Tuto nespokojenost
vystihuje dopis od našeho občana Ivana Mokrohajského, který celý
přetiskujeme včetně odpovědi. Přestoţe reakci naštvaných občanů
chápeme, nutno přiznat, ţe jsme byli přece jenom zaskočeni.
Samozřejmě, ţe vznesené námitky bereme velmi váţně a
v zastupitelstvu na ně budeme brát ohled. Změnu, která byla avizována
na 1. července tak odkládáme na 1. leden 2013. V jaké podobě tato
změna proběhne, je ještě otevřené. Budeme se snaţit systém vyváţení
odpadu zefektivnit tak, aby byl přijatelný pro všechny naše občany. Do
té doby bude vyváţení odpadů fungovat tak, jako jste byli zvyklí
doposud. Více se dozvíte v odpovědi na dopis pana Mokrohajského.
Jiţ teď oznamujeme termín svozu nebezpečného odpadu a to 7. června
2012. Na jaře také čekejte svoz odpadu objemného, termín bude včas
oznámen.

Příjmy a výdaje 2011
Tak jako kaţdým rokem, zveřejňujeme v příloze podrobně všechny
příjmy a výdaje loňského roku. Hospodaříme s penězi nás všech, tudíţ
povaţujeme za přirozené, abyste o všech finančních pohybech byli
informováni.
Sbírka Tříkrálová
Ţerotice byly mezi prvními obcemi, které se před lety zapojily do
Tříkrálové sbírky, nejen to, kaţdým rokem jsme také vybrali s ohledem
na počet obyvatel zdaleka největší částku mezi obcemi okresu. Letos je
třeba vyslovit ještě větší dík za to, ţe jsme i na ţerotické poměry vybrali
absolutně největší částku za poslední léta – 23696,- Kč, coţ v přepočtu
na občana činí úţasných 76,- Kč. Všem dárcům děkuje Oblastní charita
Znojmo. Jakým způsobem jsou peníze vyuţívány, jsme kaţdým rokem
pravidelně informováni. Běţně dohledat podrobnosti o této sbírce i o
práci znojemské charity je moţné na int. stránkách
www.znojmo.charita.cz .

Společenské akce letošní zimy
Velké poděkování patří všem občankám a občanům, kteří nezištně
pomohli s přípravou letošních zimních společných akcí. Děkujeme
kapele Duo Band a Veronika za sponzorské hraní na dětském
karnevalu, všem ţenám, které tuto akci připravily a napekly a ušily a
vůbec nachystaly ceny do tomboly, děkujeme i milým uvaděčkám Jitce
Hellingerové a Vendě Janíčkové.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na vůbec první společné ochutnávce
pálenek v Ţeroticích a hlavně přípravě zabijačkových hodů. Poděkování
patří závodu Agra Horní Dunajovice, která nám darovala velmi hezkého
pašíka a také řezníkům Honzovi Zikovi a Frantovi Bobkovi a řadě
dalších, kteří se na celodenní náročné přípravě podíleli. Nejen, ţe se
podařilo pohostit nabitou hospodu, ale také zbylo na pořádné „uctění“
masopustního řádění po obci. A určitě pohostíme koncem dubna
čarodějnice, které se dostaví jistě jako vţdy v hojném počtu.
A ještě gratulace nejlepším majitelům domácích pálenek: Ve
„všelidovém“ hlasování zvítězila pálenka pana Antonína Kudrny –
meruňkovice, na druhém místě se s meruňkovým mokem umístil pan
Luboš Janíček a třetí místo obsadil Milan Vyklický se svojí výtečnou
hruškovicí. Na jaře naše ţeny uskuteční ještě jednou burzu oblečení.
Uvidíme, jestli se setká s větším zájmem.

Pozvánka na ochutnávku vín
Sbor dobrovolných hasičů Ţerotice zve všechny občany na XIII. Ročník
ochutnávky vín místních vinařů. Zdali byl loňský rok pro vinaře
opravdu příznivý, můţeme tedy okusit v sobotu 31. ledna od 16 hodin
v přísálí KD.
Přijďte, a kdyţ ne na víno, alespoň na pár slov se sousedy a
spoluobčany, které jste celou zimu neviděli. Hasiči slibují bohaté
občerstvení.
Významná výročí
Gratulace tentokrát patří těmto našim spoluobčankám a spoluobčanům:
paní Marie Ekslerová – 65 let (18.1.)
pan Josef Saleta – 85 let (28. 1.)
pan František Nechvátal – 65 let (5.2.)
pan Antonín Kudrna – 70 let (8.2.)
paní Jana Ziková – 65 let (15.2.)
paní Bohumila Hanzalová – 85 let (22.2.)
paní Blaţena Pavelková – 85 let (15.3.)
pan Miloslav Juránek – 70 let (19.3.)
pan Otakar Kuchařík – 65 let (25.3.)
paní Růţena Šálková – 88 let (30.3.)
paní Hedvika Kelčová – 80 let (14.4.)
paní Boţena Pavelková – 93 let (15.4.)
paní Olga Zelená – 65 let (29.4.)
Všem Vám přejeme, naši milí spoluobčané, hlavně pevné zdraví a ještě
mnoho spokojených a klidných let proţitých v Ţeroticích.
Nabídka obědů aţ do domu
Naše obec se podílela na zakoupení nového vozu na rozvoz obědů do
školky Tvořihráz a školy Horní Dunajovice. Zároveň jsou tyto obědy
rozváţeny i do Ţerotic všem těm, kteří projeví zájem. Nutno říci, ţe

občané, kteří tuto sociální sluţbu vyuţívají, jsou zatím velmi spokojeni.
Nabízíme tedy i všem ostatním, pokud máte zájem, můţete si obědy
s dopravou aţ do domu objednat. Cena jednoho obědu je 48,- Kč.

Bobří řekou bychom mohli foglarovsky nazvat naši Jevišovku. Strom,
který v zimě spadl ohryzán do vody, už muselo Povodí Moravy zlikvidovat

Fotografie do zimního zpravodaje nám poskytl Tomáš Zika, Josef
Adámek a Rudolf Nožka, děkujeme.

Ţerotický zpravodaj
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Příjmy 2011
Daň z příjmu f. o. ze záv. činnosti
470 610,Daň z příjmu f. o. ze sam. výd. činnosti 30 701,Daň z příjmu f. os. z kap. výnosů
44 173,Daň z příjmů právn. os.
553826,Daň z přidané hodnoty
995 772,Poplatek za kom. odpad
168 377,Poplatek ze psů
3 950,Správní popl.
2 710,Daň z nemovitosti
545 866,Neinv. transfery ze st. rozp. (sčítání lidu) 1622,Neinv. dotace na výkon st. správy
60500,Neinv. dotace na VPP (ÚP)
226334,Neinv. dotace na hasiče
1730,Inv. dotace na projekty zasíťování st. míst 75000,Příjmy za vodné
101456,Hlášení MR
420,Pronájem přísálí KD
1500,Příjmy z posk. Sluţeb (stočné – byty aj.) 23493,Příjmy z pronájmu bytů
205 388,Přijaté poj. náhrady (záloha na mostek) 50000,Příjmy z pronájmu hospody
18 666,Příjmy za věcné břemeno
1000,Příjmy z pronájmu pozemků
18 686,Příjmy z prodeje pozemků
700,Prodané pytle k popelnicím
128,Zpětné pouţití elektozař.
850,Zpětné pouţití plastů a skla
12620,Příspěvek na kom. techniku (JE Duk.)
52000,Kopírování
303,Vyúčt. Sb. zákonů ČR
428,Úroky z bank. účtu
17513,Příjmy celkem

3 688 086,-

Výdaje 2011
Shrnování sněhu
Mzdy vč. odvodů – zimní údrţba
Drobný mat. – chodníky, aut. čekárna

2640,25 952,847,-

Dopravní obsluţnost IDS JmK
23 212,Náklady na vodovod
131040,Neinv. příspěvek do sv. Kanalizace
29300,Investiční přísp. do sv. Kan. (projekty)
1 288 418,Náklady na ţáky (Ţel., Zn,. Prosim.)
157096,Odměny internet + knih.
20440,Knihy a čas. do knihovny
8674,Odměna kronika
1200,Rozhl. poplatek
540,Autorská odměna OSA
736,Náklady na zpravodaj
4 296,Nářadí na úklid KD
973,Plyn KD
8424,El. energ. KD
14 788,Kontrola has. př., vývoz fek. KD
7199,Čištění a opravy kotlů v KD
2544,Blahopř. jub., ţárovky ván. strom
737,Hud. produkce posvícení, dětský den
33000,Občerstvení - kulturní akce
6705,Šeky pro jubilanty, dárky DD, karn.
13645,Dar ryb. spolku
3000,Přísp. nar. dítěti
3000,Sport. Turnaj – ceny, materiál
565,Mat. na opravu dětsk. hřiště
655,Dary do tomboly – ryb. závody
1500,Nátěr dř. domku – byty škola
730,El. energ. spol. prostory – byty škola
2334,Vývoz fek., revize plynu, kontr. komínů (byty)31586,Oprava topení, výměna vodoměru (byty)
2320,Mostek u bytů (bude uhrazen z pov. ručení)216745,Výměna kotle byt. v KD
24200,Projekty na zasíť.,nová st. místa a hřbitov 107800,Veř. osvětlení el. energ.
91450,Opravy a údrţba veř. osv.
7955,Náklady na hřbitov–odvoz od., kácení, seč. 35780,Nájemné za pozemky (ÚpZS)
5707,Daň z převodu nem.
1375,Svoz neb. odpadu
27175,Svoz kom. odpadu vč. obj.
222609,Svoz tř. odpadu
20093,Mzdy VPP vč. odvodů
321319,-

Ochr. pomůcky VPP
230,Sekačky, křovinořezy, mulč. kůra
60018,Náhr. díly do sekaček a jiný mat.
8751,Benzín, olej, sečení po obci
10040,Školení BOZP
2520,Oprava sekaček
7198,Správní popl. VPP
400,Refundace mzdy – školení hasiči
5892,SDH – náklady na provoz
18 377,Odměny ZO vč. odvodů
354341,Mob. telefon sluţební
1377,Tel. karty
4500,Cestovné ZO
10583,Mzdy OÚ vč. odvodů
364 635,Sbírka zákonů ČR
6073,Os. PC, hasící přístroj, antivir – Oú.
19856,Kanc. papír, barva tisk., ost. potřeby
8099,Plyn OU
34390,El energ. OU
6415,Poštovné OU
2820,Telefon OU + int.
15702,Školení OU
4460,Sluţby OU – KEO, revize zařízení
23278,Opravy kotle, intern. anteny OU
2671,Cestovné OU
2864,Občerstvení OU
1630,Čl. příspěvek Energoregion
302,Vyřizování přestupků Znojmo
5000,Čl. příspěvek do sv. Moravia
2900,Správní a bank. popl.
5688,Pojištění majetku obce
24444,Daň z příjmu PO za obec (zároveň v příjmech) 94430,Vratka nevyč. dotací – volby 2010
3808,-

Výdaje celkem

4 011 321,-

Zůstatek na účtu dne ……………………3 244 212,- Kč

Jmenuji se Ivan Mokrohajský, a reaguji na článek - Platba popelnic 2012,otištěný v
Žerotickém zpravodaji "podzim 2011".
Ve zmiňovaném článku jsem se dočetl, že když zaplatím za svoz odpadu tříčlenné
rodiny celkem 1500,- Kč,(500,- na osobu) obdržím jednu známku,bez ohledu na
objem popelnice.
Snažíme se žít se svoji rodinou ekologicky - třídíme odpad (sklo,plasty ), ale topíme
pouze plynem,čili žádné přitápění v krbu,nebo v kotli na tuhá paliva nemáme a
nemám kde pálit papíry,letáky atd... Z toho plyne, že všechno musím dát do
popelnice.
Pořídili jsme si dvě popelnice o objemu 120l, z důvodu toho, že když jsme byli dva,
vyváželi jsme vždy jednu popelnici,a druhou jsme měli na střídání. Teď jsme ale tři, a
tím pádem máme i více odpadu, Takže někdy máme obě stodvacítky plné, někdy
prostě ne. Ale s jednou 120l popelnicí označenou známkou, nemáme šanci do dalšího
svozu popelnic vydržet, jelikož ji nemůžeme s tou druhou střídat. A to nemluvím o
tom,že když nám do rodiny přibude další člen, zaplatíme o 500,- Kč více, odpadu
bude více, ale objem jediné označené popelnice nám zůstane stejný...
Například čtyřčlenná domácnost má popelnici o objemu 120l a obci zaplatí celkem
2000,- Kč a domácnost, která má pouze jednoho člena vlastnící popelnici o objemu
240l, zaplatí celkem 500,- a to přitom, v některých případech, nebude ani plná a bude
vyvezena , jenom proto, že má známku. Čtyřčlenné rodině bude vyvezena sice plná,
ale o objemu pouze 120l.
Čili jak má čtyřčlenná rodina naložit s ostatním odpadem, když ji nemůže dát do další
neoznačené popelnice? Patrně ho budeme muset zanést před Obecní úřad….
V tomto vidím určitou nespravedlnost pro nás ty, co vlastní malou popelnici.
Já, ze svojí pozice, nehodlám kupovat ještě třetí, velkou popelnici, jenom kvůli
nějakému rozhodnutí, a ty dvě, do kterých jsem už investoval nemalou částku,
nebudu smět používat!
Dalším negativem tohoto opatření je, že neplatiči sice nedostanou známku, protože
nezaplatili, tudíž jim popelnice vyvezena nebude. Ale co tedy provedou se
svým odpadem? Skončí na černé skládce a paradoxně na tom budou lépe než my,
kdo platíme…
Takže, pokud to vezmu z druhé strany….my, jako tříčlenná rodina tedy zaplatíme
pouze 500,-Kč dohromady a dostaneme známku, popelnice nám bude vyvezena, a
od ostatních dvou členů se poplatek vymáhat nebude…..a jsem na tom
lépe….zajímavé, že?
Tento systém totiž povede k tomu, abychom ještě ve větší míře nacházeli odpadky ve
větrolamech a černých skládkách, než je tomu teď. Těmto situacím by měla obec
spíše předcházet, než jim nahrávat.
Myslím si, že chyba je nejen v lidech, že mají více popelnic u domu, ale především ve
firmě AVE . Proč jinde tento problém není? V jiných obcích vyveze jiná firma např.
ASA, odpadky dané vedle popelnice v igelitovém pytli nebo třeba vánoční stromek.

Stačí se zeptat v okolních vesnicích. Ve Znojmě vyváží odpady každý týden a platí
prakticky stejnou cenu, jako v naší obci.
Toto vše by přece firma zabývající se svozem odpadu, měla brát v potaz….A proč naše
firma ne…?
Proč si firma AVE napočítává i popelnice,které mají občané pouze umístěny venku,
aniž by je vyvezly? (což jsem se s překvapením dozvěděl od zastupitelů s úsměvem na
rtu, na schůzi obecního zastupitelstva 3. 2. 2012) O problému se tedy ví. Obohacuje
se firma AVE na úkor obce, potažmo nás občanů ? Proč s ní obecní úřad hodlá nadále
spolupracovat?
Ještě jsem se od zastupitelů dozvěděl, že pokud se chceme jako tříčlenná rodina vejít
do naší malé popelnice,budu si muset pořídit kotel na tuhá paliva nebo krb,
kompost,hnůj a možná i dobytek.
Zákonem je zaveden jednorázový poplatek na osobu,bez ohledu na objem
vyprodukovaného odpadu. Vypočítává se z pevné částky,což je 250,- Kč, a pohyblivé
částky,tu si obec určuje sama, podle nákladů na vyvážející firmu. Je postaven tak,že
teoreticky každý kdo zaplatí,by mohl mít svoji popelnici,a ta mu musí být
vyvezena,což musí zajistit obec. Samozřejmě to tak není. Obyvatel v Žeroticích je 300,
a popelnic tu 300 není. Každopádně platíme jednu z nejvyšších částek! Většina obcí
platí pod 500,- Kč!
Abych to shrnul: nechci mít u domu deset popelnic, ale chci si za svých 500,- na
osobu dávat odpad do svých dvou malých stávajících popelnic, tak jako do teď, bez
nesmyslného omezení! A to, z rozhodnutí zastupitelstva nebudu moct. Někomu se
vyveze 240 litrů odpadu, a nám se nemůže vyvést dvakrát 120 litrů odpadu?
Jak vyřešili zastupitelé nesolidnost firmy AVE? Omezili (strouhli) nás občany! Tento
způsob je pro mne naprosto nepřijatelný! A laxnost zastupitelstva vůči firmě AVE
taky. Nehodlám tomu tiše přihlížet. Vy ostatní ano?
Chce to jednat, páni zastupitelé, ale ne proti občanům, proti těm, co Vás vždy rádi
volili. A jestli nevíte jak jednat, zeptejte se třeba v Kyjovicích, tam podobný problém
taky řešili, ale ne na úkor občanů.
S pozdravem,
Ivan Mokrohajský

Milý Ivane,
neţ Ti napíšu pár slov k Tvému textu, je třeba znát tato čísla. Vývoz
jedné malé popelnice 120 l činí 46,- Kč – za rok to dělá 1196,- Kč ,
vývoz velké popelnice 240 l je za 57,- Kč, za rok 1482,- Kč. Není tedy
těţké si spočítat, jak která domácnost hospodařila s odpadem a kolik
peněz na tu kterou domácnost musela obec doposud doplácet. Tak např.
tříčlenná rodina, která pravidelně vystavovala dvě malé popelnice
zaplatila 1500,- Kč zatímco jejich vývoz stál 2392,- Kč. Oproti tomu

pětičlenná rodina za svoji jednu velkou popelnici zaplatila 2500,- a
přitom její vývoz stál 1482,-. Na tomto příkladu vidíš, ţe i tento
systém, kterého se zastáváš, a který Ti vyhovuje je nespravedlivý.
Totiţ on se stoprocentně spravedlivý systém najít nedá, vţdycky bude
někdo na někoho doplácet, tak jako např. při placení televizního
poplatku jednočlenná rodina zaplatí stejnou částku jako rodina
pětičlenná. Ale nám jde o něco jiného, totiţ velmi často se stávalo, ţe
občané do nádob dávali odpad, který do popelnic nepatřil nebo dokonce
před své domy stavěli nádoby, které nebyly plné. Jenţe firma Ave, a
dělají to tak všechny firmy, si účtuje peníze za počet vyvezených nádob.
To znamená, ţe jen proto, ţe někomu se nechce plnit efektivně
popelnice, doplácí na to ostatní občané resp. obecní kasa. A tak jsme na
závěr kaţdého roku zjišťovali, ţe zatímco občané platí 500 Kč, náklady
obce na vývoz jsou mnohem vyšší – v roce 2011 to bylo 650,- Kč.
Abychom nemuseli od příštího roku zvedat cenu všem občanům (tedy i
těm zodpovědnějším) řekli jsme si, ţe je potřeba počet nádob
zredukovat. V minulých letech zvedat poplatek za popelnice nešlo,
státem byly regulované ceny. Od příštího roku by se strop 500 Kč měl
zvýšit a tak by nás všechny jistě nemile překvapilo, kdybychom
poplatek museli logicky zvednout. Z tohoto důvodu jsme si
v zastupitelstvu řekli, ţe budeme nuceni počty popelnic regulovat. Ale
jsme si vědomi, ţe i tento systém má samozřejmě svoje negativa a není
úplně spravedlivý. Konečně proto ses Ty sám ozval. V zastupitelstvu
jsme na základě výzvy, kterou jsi nám doručil spolu s mnoha
nespokojenými ţer. občany zrušili datum 1. července pro začátek
známkového systému. Jak to bude příští rok teď záleţí na nás všech.
Těch moţností je více. Já osobně se domnívám, ţe i Tvým protestem se
bude o problematice vývozu více hovořit a lidé se budou k likvidaci
domovního odpadu stavět odpovědněji. I my si to budeme více hlídat.
Dobrou zprávou je to, ţe za měsíc únor se celkový počet nádob sníţil
asi o dvacet kusů.
Milý Ivane,
nebýt některých zbytečných osobních šťouchanců, které se ve Tvé
reakci objevily, byl bych nadšen, ţe máme v obci občany, kteří na své
„politiky“ nenadávají někde v skrytu doma, ale ţe se ozvou, kdyţ si
myslí, ţe se děje nějaká nespravedlnost.
JN

