Vážení a milí občané,
letošní dlouhá zima se chýlí ke konci a tak tu máme nové číslo
Žerotického zpravodaje, kde se podrobněji dozvíte, co je nového v naší
obci z pohledu obecního úřadu.
1. Kanalizace
Přesný termín veřejné schůze zatím ještě není znám. Sledujte proto
obecní vývěsku, veřejný rozhlas či internetové stránky obce, budete
zajisté všichni včas informováni. S firmou Strabag jsme v kontaktu,
touto dobou probíhá jednání o uzavírkách se Správou a údržbou silnic
JmK, je koordinován harmonogram prací, firma pravděpodobně začne
v obcích Kyjovice a Výrovice. Během několika dní bude u Žerotic
instalován informující billboard SFŽP.
2. Vodovod
Jak jste byli informováni v minulém zpravodaji, vstoupila naše obec do
skupinového Svazku tří obcí spolu s Kyjovicemi a Vítonicemi. Při
platbě za loňský rok každý z vás dostane novou smlouvu se subjektem
„Skupinový vodovod Žerotice“ se sídlem v Kyjovicích, jehož
předsedou je pan Josef Krbálek, starosta Kyjovic. Upozorňujeme, že
první odečet bude proveden koncem května naším pracovníkem. Dále
upozorňujeme, že během jara tohoto roku bude vyměněna panem
Lubomírem Krbálkem polovina stávajících vodoměrů za nové. Staré
vodoměry budou překalibrovány a budou osazeny druhé půlce
odběratelů, patrně během podzimu.
3. Nové stavební pozemky v obci
Velmi dobře se vyvíjí naše snaha o vybudování nových stavebních
pozemků v obci. Poté, co jsme bezplatným převodem obdrželi od
pozemkového fondu bezmála dva hektary pozemků, byly tyto již
geodetickou firmou rozděleny na jednotlivé stavební plochy. V létě po
žních budou hranice vytyčeny i v reálu a my můžeme konečně

pozemky nabídnout k prodeji. V této době pracujeme na stavebních
projektech na zasíťování, s firmou E-ON jsme dohodnuti na přivedení
tzv. antoníčků k jednotlivým stavebním místům. Podrobnou mapku,
kde jsou vyznačena nová stavební místa, zveřejňujeme.

4. Příjmy a výdaje
Jako každým rokem touto dobou, jdeme i tentokrát „s kůží na trh“ a
zveřejňujeme v příloze všechny příjmy a výdaje loňského roku. Byl to
rok tzv. šetřící, žádné větší investiční akce v Žeroticích neproběhly, zato
se podařilo ušetřit na největší inv. akci, která nás čeká – kanalizaci, jen
za loňský rok 1, 5 milionu Kč .
5. Výsledky auditu za rok 2012
I letos provedli pracovníci z Krajského úřadu zevrubnou kontrolu
hospodaření Obce Žerotice. Po celodenním auditu napsali kontroloři do
závěrečné zprávy větu „Schváleno bez výhrad“. Celý audit je možno
shlédnout na internetových stránkách obce. Za svědomitou a precizní
práci tak můžeme poděkovat naší paní účetní Boženě Musilové.

6. Sdělení pana faráře J. Cajzla
Ze strukturálních fondů EU - SZIF farnost dostala předběžně příslib
téměř 4. mil dotace na celkovou opravu kostela a jeho nejbližšího okolí.
Spoluúčast vlastníka je povinná ve výši 10%. Kromě toho musí vlastník
památky také zajistit ze svých prostředků všechny ostatní náležitosti,
spojené s vlastní opravou: projekt, rozpočet, výběrové řízení, stavební
dozor včetně půjčení peněz z banky. Peníze budou proplaceny zpětně až
za několik měsíců, po jejich proplacení provádějící firmě a schválení
všech náležitostí a faktur a závěrečné kolaudaci. Proto jsme podali
žádost o dotaci na JM krajský úřad v Brně o mimořádnou částku 200
tis. Kč na hrazení těchto dalších nákladů - přípravu vlastní realizace
opravy. V nejbližší době požádáme také o příspěvek Obecní úřad v
Žeroticích. Ze strany dalších soukromých sponzorů se zatím jeví oprava
velmi nadějně, ale ještě není vše finančně zajištěno. Celková výše
opravy by měla přijít na téměř 5 mil. Kč a měla by se uskutečnit ve 2.
polovině tohoto roku nebo nejpozději dokončit v následujícím roce
2014.
P.Jiří Cajzl, farář
7. Výrobní areál nad Žeroticemi - nový majitel, nová výroba
Po letech, kdy výrobní areál servisního střediska závlah zel prázdnotou
to vypadá, že se do Žerotic opět vrátí výroba a tím pádem nové
pracovní příležitosti. Vážný zájem o koupi má společnost Drokos, která
vyrábí betonové stavebnicové skříně pro přípojky plynu a elektřiny. O
tom, jak se vše vyvíjí, budeme informovat v jarním zpravodaji.
8. Oznámení o čištění Jevišovky
Každý, kdo chodí na procházku kolem Jevišovky ví, jakou spoušť na
jejich březích nadělali bobři. Povodí Moravy nám oznámilo, že od 18.
března do 15. dubna provede z důvodu negativního ovlivnění
odtokových poměrů odstranění překážek na toku a pokácení stromů
napadených bobry. Z tohoto důvodu vás upozorňujeme na zvýšenou
opatrnost.

Okolí Jevišovky je letos díky bobrům hotové sci-fi

9. Tříkrálová sbírka – opět rekordní výběr
25 002,- Kč - to je výsledek letošní sbírky, kterou vybraly Žerotice
prostřednictvím občanů. Tento výsledek, který znamená oproti loňsku
nárůst o 1500,- Kč nás velmi těší, už proto, že Znojemská Charita má
za své mnohaleté působení úctyhodné úspěchy a výsledky.
Částka, kterou se letos podařilo v Žeroticích vybrat, představuje
v přepočtu na jednoho obyvatele opět první místo v okrese Znojmo.
10. Podomní prodej
Obecní zastupitelstvo na základě špatných zkušeností s podomním
prodejem rozhodlo, že na území Obce Žerotice zakáže podomní prodej.
K tomuto kroku se již rozhodlo přistoupit několik obcí v okolí. Nová
Obecně závazná vyhláška bude vydána v nejbližších dnech. I tak
upozorňujeme občany, aby byli obezřetní vůči případným podomním
nabídkám a aby podomní prodejce na novou vyhlášku upozornili.
Podomní prodej – nabídka, prodej zboží a poskytování služeb, kdy je
bez předchozí objednávky nabízeno, prodáváno zboží a poskytovány
služby osobami uživatelům v objektech určených k bydlení.

11. Turnaj ve stolním tenise
Zveme všechny (nejen) žerotické sportovce na jarní turnaj ve stolním
tenise. Sejdeme se v neděli 7. dubna, ve 13 hodin v sále KD.
12. Významná výročí
Gratulace a přání všeho dobrého dnes patří těmto našim oslavencům:
Pan Vladimír Máca – 65 let (1. 1.)
Paní Květoslava Pospíchalová - 65 let (12. 1.)
Pan Josef Saleta – 86 let (28. 1.)
Paní Věra Nechvátalová – 65 let (1.2.)
Paní Bohumila Hanzalová – 86 let (22. 2.)
Paní Blažena Pavelková - 86 let (15. 3.)
Paní Růžena Šálková – 89 let (30.3.)
Paní Hedvika Kelčová – 81 let (14.4.)
Paní Božena Pavelková – 94 let (15. 4.)
Všem Vám, naše milé oslavenkyně a milí oslavenci, přejeme do dalších
let pevné zdraví a radost ze života v naší obci.
Velkou radost, nejen svým nejbližším, udělali dvě nové ratolesti, mladí
Žeroťáci Lukáš Buchta (22. 2.) a Michaela Šandová (1. 3.). Oběma
dětem přejeme šťastný, dlouhý a radostný život. A jejich rodičům
posíláme upřímné blahopřání.
Smutná zpráva přišla z kněžského domova na Moravci, ve věku 81 let
zesnul dlouholetý žerotický pan farář Vojtěch Srna.

Vítejte, Lukáši …………..

……………a Michaelo

13. Nové knihy v místní knihovně
A. Filip – Jezdili s ním andělé – in memoriam Stanislav Krátký
David Lodge: Výkvět mužství – čtivý biografický román
M. Gideonová: Manželka 22, román pro ženy
M. Doležal: Jako bychom dnes zemřít měli – život faráře Toufara
umučeného komunisty – dle Lid. novin nejlepší kniha loňského roku
L. Tunys: Oldřich Nový – knížka o známém českém herci
L. Macháček: Manželky a jiné ženy – povídková knížka o vztazích
Z. Maléřová: Kolemjdoucí – rozhovory se známými osobnostmi
kulturního života
I. Košíková: S Čirinou na cestách – třetí porce receptů známé
kuchařky
J. K. Jerome – Tři muži ve člunu a na toulkách – klasická humor.
angl. literatura
14. Pozvánka na dětský karneval, dětský den
Děti i rodiče zveme na tradiční žerotický dětský karneval, který se koná
v neděli 14. dubna. Začátek v sále KD v 15 hodin, k tanci a poslechu
hraje kapela Duo Band, které děkujeme za sponzorství.
Již teď sdělujeme termín dětského dne, který letos vychází přesně na
MDD, tj. 1. června. Sejdeme se v 16. 00 u kulturního domu.
15. Zabíjačka, koláče, pálenky
Poděkování patří všem těm, kteří se podíleli na únorovém přátelském
posezení spojeném s ochutnávkou zabíjačkových produktů, i těm, kteří
dodali do soutěží své výrobky. Zde jsou výsledky nejlepších pálenek a
koláčků dle „všelidového hlasování…..“
Pálenka: 1. místo – Milan Vyklický – meruňkovice 2011
2. místo - Bohumír Adámek – rynglovice 2012
3. místo – Antonín Kudrna – meruňkovice 2011
Koláčky: 1. místo – Jarmila Mácová
2. místo – Iva Kalinová
3. místo – Radmila Adámková
Všem výhercům blahopřejeme .

Žerotický zpravodaj
zima 2013

Žerotický zpravodaj
zima 2013
/fotografie poskytl pan Tomáš Zika/

Příjmy 2012
Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti
Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činnosti
Daň z příjmu fyz. osob z kap. příjmů
Daň z příjmu právnických osob
Daň z příjmu právnických osob za obec
Daň z přidané hodnoty
Odvod z loterií a pod. her
Daň z nemovitosti
Poplatek za odpady (od občanů)
Poplatek za psa
Správní poplatek
Dotace na volby do Kraje a prez.
Dotace na výkon státní správy
Dotace na pracovníka VPP
Příspěvek od Svazku obcí Moravia
Příjmy za odebranou vodu (dopl. 2011)
Hlášení MR
Pronájem sálu KD
Pronájem bytů a služeb spojených s byty
Pojistná náhrada za mostek (doplatek)
Příjmy z pronájmu Pohostinství
Pronájem Bambus
Pronájem hrobových míst
Příjem za věcné břemeno (E-ON)
Pronájem pozemků (Agra)
Prodej pozemku
Využívaní tříděného kom. odpadu
Úroky z bank. účtu
Dar obci
Příjmy celkem

490 441,19 053,54 664,533 798,114 380,997 899,7 508,568 264,155 717,3 700,3 618,20 000,63 300,42 000,15 000,47 328,280,5000,221 691,138 619,21 000,1,166 716,3 000,20 427,1230,11 372,19 527,250,-

3 745 784,-

Výdaje 2012
Písek na posypy chodníků
1176,Dopravní obslužnost (popl. Idos)
15 800,Poplatek za vodu
155 533,Údržba, provoz, oprava vodovodu
141 766,Čl. příspěvek do Svazku Kanalizace
43470,Znalecké posudky – zástava majetku (k půjčce SFŽP) 11 843,Náklady na MŠ Prosiměřice
8 000,Náklady na žáky ZŠ Želetice a ZŠ Prosiměřice
163 006,Příspěvek na auto (doprava obědů pro občany a MŠ)
50 000,Náklady na žáky – šk. jídelna Prosiměřice
2 359,Odměny knihovna + internet
23 120,Knihy, časopisy – knihovna
9 643,Kronika obce
1200,Čistící prostředky knihovna
147,Autorská práva OSA + rozhl. poplatek
1006,Tonery – zpravodaj obce
6 500,Údržba KD, has. přístroje, čistící pr., kominické pr.
8 027,Plyn KD
16 752,El. energie KD
19 358,Kulturní akce – hud. produkce, balíčky jubilantům,
dárky DD, karneval, občerstvení
64 865,Dětské hřiště, opravy
1510,Náklady na byty, revize kotlů, právn. služby
47 209,Rozšíření veř. osvětlení
63 762,El. energie – veř. osvětlení
69 269,Opravy a údržba veř. osvětlení
4 863,Náklady na údržbu hřbitova
22 926,Údržba plyn. přípojky
144,Geometrický plán, vyzn. věcného břemene
3600,Daň z nemovitosti
1215,Svoz nebezp. odpadu
21 901,Svoz kom. odpadu
219 463,Svoz tříděného odpadu
20 759,Platy a odvody z mezd – veř. prostranství
138 421,Nářadí – veř. prostranství
2315,Benzín do sekaček
6 825,-

Školení BOZP (všichni zam. obce)
4 510,Hasiči – náklady na údržbu a vybavení, has. zbrojn.
26 667,Odměny zastupitelstva obce vč. odvodů
370524,Náklady na telefon, starosta
6300,Cestovné ZO
11 408,Pohoštění ZO
630,Volby do zast. krajů
12 803,Platy zam. O.Ú. vč. odvodů
378 542,Sbírky Zákonů ČR
14 154,Mikrovlnná trouba (o.ú.)
1288,Kancelářské potřeby
27 437,Plyn O.Ú.
39 888,El. energie O.Ú.
5 904,Poštovné O.Ú.
1 148,Telefon + internet
22 193,Programové služby, nový software (účetn.)
78 419,Klempířské práce
1425,Předplatné Sb. zákonů na 5 let
12 000,Cestovné O.Ú.
1 438,Pohoštění O.Ú.
1 700,Příspěvek Energoregionu
2 916,Projednávání přestupků
1 000,Čl. příspěvek Svazku obcí Moravia
4 000,Bankovní poplatky
5 711,Pojištění majetku obce
25 488,Daň z příjmu právn. osob (zaroveň i v příjmech)
114 380,Fin. vypořádání – náklady na žáky (2011)
1 554,Fin. vypořádání – dotace na sčítání lidu
1 622,Výdaje celkem
2 412 807,Stav Běžného účtu Obce Žerotice ke dni 11. 3. 2013 4 805 339,- Kč

