VRANOV
ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA OBCE VRANOV 2/2002

ÚVODNÍ SLOVO
„Pálení“ = zamořování ovzduší!
Byl přijat zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů
(zákon o ochraně ovzduší) ze dne 14. února 2002 s účinností 1. června 2002.
Zákon stanoví práva a povinnosti osob a působnost správních úřadů při ochraně vnějšího
ovzduší…
Stanovuje povinnost právnických i fyzických osob, každý je povinen omezovat a
předcházet znečišťování ovzduší a snižovat množství jím vypouštěných znečišťujících
látek.
Zakazuje spalování látek ve zdrojích znečišťování ovzduší (kamnech, kotlích,…), které
nejsou palivy určenými výrobci jejich zařízení.
Dále ustanovuje – v otevřených ohništích, zahradních krbech nebo otevřených grilovacích
zařízeních lze spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály a plynná paliva
určená výrobcem,…
Orgán obce může stanovit podmínky pro spalování rostlinných materiálů, nebo jejich
spalování zakázat…dále rozhoduje o vyměření poplatků za znečišťování ovzduší, nařizuje
odstranění závad atd.
Tolik několik ustanovení zákona, který co nevidět vstoupí v platnost!
V otázce „Pálení“ jsme přijali nepsanou dohodu „jen v sobotu“, mělo to své pro i proti,
mnozí to nedodržovali, zamořovali jsme určité území obce v den víkendu, zaznamenali
jsme i připomínky z řad návštěvníků obce atd.
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Na základě všech dostupných informací doporučuje ZO stanovit režim pálení nezbytného
zahradního odpadu následovně:
Pálení každé úterý a každou sudou sobotu (sudý týden) za příznivých klimatických
podmínek, za dodržení všech bezpečnostních a ekologických požadavků.
Připadne-li na tyto dny svátek, tak se nepálí!
Věříme v respektování tohoto ustanovení a vzájemnou ohleduplnost.

Výzva „Za obec krásnější a radostnější“
Obracíme se na občany s „jarním“ úklidem – zvelebení svých zahrad, zahrádek a
předzahrádek vlastních nemovitostí…
Také přiléhajících chodníků, obecních komunikací, prostor atd.
V podstatě jde o očištění chodníků, vyhrabání listí, úpravu veřejné zeleně atd.
Věříme, že první „vlaštovky“ najdou další a další následovníky.
RSDr. Karel Holešovský
místostarosta

INFORMACE
Dne 12.3.2002 se uskutečnilo VZZO,
kterého se zúčastnilo 8 členů ZO (jeden omluven) a jeden občan. Na programu (mimo
jiné) bylo:
Hospodaření obce
Uzávěrka roku 2001
Úprava rozpočtu na rok 2002
Návrh vyhlášky č. 2/2002 o odpadech …
Výroční zpráva o činnosti v oblasti svobodného přístupu k informacím za r. 2001
Ke škodě věci (závažnosti projednávaných otázek) byla neúčast občanů.
Kompletní zápis, přijaté usnesení k dispozici na OÚ
Několik poznámek k projednaným otázkám:

• Hospodaření r. 2001
o Základním zdrojem jsou „daňové příjmy“, první rok rozdělování podle nového
zákona (stanovený koeficient x počet obyvatel)
o Dle stanovených rozpočtových pravidel bylo nutno permanentně provádět
úpravy rozpočtu v jednotlivých paragrafech (kapitolách) dle dané skutečnosti –
provedeno 4x
o Skladbu rozpočtu také ovlivnilo:
Splácení půjčky do SR (413.800 Kč akce Vodovod)
Ukončení akce TKR (televizní kabelový rozvod)
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ZŠ jako právní subjekt samostatně hospodaří s danými finančními
prostředky (ostatní neinvestiční dotace SR 1.011.800 Kč, provozní náklady
obce celkově 195.000 Kč, ostatní…)
Pohledávky k 31.12.2001 vůči občanům (hrobové místo, vodné, odpad,
stravování ŠJ), celkem 26 případů v celkové částce 44.340 Kč
o Příjmy
Daň z příjmů, přidané
hodnoty
Místní poplatky
Z toho
Za KO
Ze psů
Za užívání veřejného
prostranství
Ze vstupného
Z ubytovací kapacity
Daň z nemovitostí
Neinvestiční přijaté
dotace SR
Ostatní neinvestiční
dotace
Místní správa
Celkem

Schválený R
3.284.500

Skutečnost
2.685.127

242.000
180.000
16.000
32.000

202.572
161.495
15.635
15.820

15.000
12.500
140.000
90.200

9.622
137.057
90.200

1.072.800

1.011.800

110.000
5.782.900

104.464
5.011.226

Schválený R
70.000
290.000
950.000
185.000
1.156.000
160.000
5.000
60.000
24.000
165.000
64.800
520.000
550.000
5.385.400

Skutečnost
70.529
276.450
866.382
197.429
1.051.009
177.268
3.783
45.114
22.797
155.126
6.000
47.762
544.199
493.514
5.154.863

o Výdaje
Pozemní komunikace
Silniční doprava (úhrada MHD)
Činnost spojů (KTR)
MŠ
ZŠ
Školní stravování
Činnosti knihovnické
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Nakládání s odpady
Dávky zdravotně postiženým
Požární ochrana
Zastupitelské orgány
Místní správa
Celkem
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o Závěrem
V hospodaření obce (rok od roku) se prohlubuje nesrovnalost příjmů a výdajů na
provoz a potřeby rozvoje obce.
Dle komplexní analýzy příjmů a výdajů, reálných příjmů, potřeb a možností upřesnit
rozpočet a hospodaření obce v roce 2002.
V neposlední řadě dále zvýšit finanční kázeň nás všech (platby uhradit v daném
čase na pokladně OÚ atd.) a tak snižovat finanční i administrativní nároky OÚ.

• Rozpočet v roce 2002
o Vychází z hospodaření v roce 2001, daných pravidel a nezbytných potřeb obce.
o Schválen v celkové výši
Příjmy
3.573.800 Kč
Výdaje
3.462.800 Kč
o V příjmové stránce je rozhodující položka daň z příjmů 2.500.000, poplatek za
KO 180.000 Kč, daň z nemovitostí 125.000 Kč
o Ve výdajích jde o splátku SR 413.800 Kč (za vodovod Útěchov), veřejná silniční
doprava 304.771 Kč, atd.
o Součástí schváleného rozpočtu je cca. 17 položek – akcí ke zvelebování obce
(např. dopravní značení, oprava místních komunikací, chodníků,…), jejichž
realizace bude vycházet z finančních možností.
o Přetrvávájící nesrovnalosti mezi příjmy a výdaji vyžadují maximální
hospodárnost a úspornost ve výdajových položkách. Naproti tomu je třeba
hledat netradiční možnosti příjmových zdrojů.

Odpady
V návaznosti na nový zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech ze dne 15.5.2001 ZO přijalo:

• Obecně závaznou vyhlášku (OZV) č. 2/2001
o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů na území obce Vranov.
O tématu komunálních odpadů jsme již několikrát informovali ve Zpravodaji,
infokanálu, na VZZO atd. Také je tento problém v nemalé míře medializován v HSP
(hromadné sdělovací prostředky).
Vyhláška v souladu s ustanovením daných zákonů stanovuje kdo platí poplatek,
sazbu poplatku, sankční ustanovení atd.
V příloze č. 1 je stanovena výše poplatku pro rok 2002, tj. 300 Kč za osobu
přihlášenou k trvalému pobytu a 300 Kč za stavbu určenou nebo sloužící
k individuální rekreaci (ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická
osoba) na území obce Vranov.
Od poplatku jsou osvobozeni občané narození v daném roce a občané vykonávající
vojenskou základní službu více jak 9 měsíců v daném roce.
Vykonavatelem místního poplatku (za KO) je ustanoven OÚ Vranov a poplatníci
uhradí poplatek do konce měsíce března daného roku na pokladně OÚ.
Za domácnost, rodinný nebo bytový dům může být poplatek odváděn společným
zástupcem, vlastníkem nebo správcem, tyto osoby jsou povinny oznámit jména a
data narození osob, za které poplatek odvádějí.
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• OZV č. 2/2002
O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování KO
vznikajících na katastrálním území obce Vranov.
Tato vyhláška stanovuje systém…a určuje místa k odkládání odpadů.
Vymezuje základní pojmy:
ODPAD je každá movitá věc, které se osoba zbavuje, nebo má úmysl nebo
povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů (uvedených v příloze
zákona 185/2001 Sb.).
KOMUNÁLNÍ ODPAD – veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti
fyzických osob, s vyjímkou odpadů vznikajících u právnických osob, nebo fyzických
osob oprávněných k podnikání.
SHROMAŽĎOVÁNÍ ODPADŮ – krátkodobé shromažďování odpadů do
shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním
s odpady.
PŮVODCE ODPADŮ – pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají
původ v činnosti fyzických osob,…se za původce považuje obec.
STANOVIŠTĚ A SBĚRNÁ MÍSTA PRO ODKLÁDÁNÍ NEBO ODEVZDÁNÍ
ODPADU:
o Sklo, papír, PET lahve
Sběrné nádoby na stanovištích: Žižkov, u Myslivny, na Březině, u obecního
domu, ul. Lelekovská a na otočce MHD.
o Nebezpečný odpad (akumulátory, zbytky barev a rozpouštědel, výbojky a
zářivky, zbytky spotřební chemie, upotřebené oleje,…)
Mobilním svozem 2x ročně na místě a v termínu určeném obvyklým způsobem
OÚ.
o Duše a pneumatiky, baterie z kapesních svítidel, přebytečné léky, železo
Do příslušných kontejnerů na hospodářském dvoře.
o Hřbitovní odpad
Velkoobjemový kontejner u hřbitova.
o Interní odpad (stavební suť)
Velkoobjemový kontejner na HD nebo v přistaveném kontejneru dle dohody a
samostatné objednávky na OÚ.
o Zbytkový směsný odpad z domácností (KO)
Sběrné nádoby – popelnice (označené známkou pro příslušné svozové období),
případně kontejnery na HD.
PROVOZNÍ DOBA, PODMÍNKY K UKLÁDÁNÍ ODPADU NA HOSPODÁŘSKÉM
DVOŘE JSOU STANOVENY A ZVEŘEJNĚNY OBVYKLÝM ZPŮSOBEM.
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• Nakládání s KO:
o Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem
stanoveným zákonem a ostatními předpisy vydanými na ochranu životního
prostředí.
o Fyzické osoby jsou povinny odkládat komunální odpad na místech k tomu
určených, odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování dle
stanoveného systému, pokud samy nevyužijí odpad v souladu se zákonem a
právními předpisy.
o Odpady se třídí na složky podle daného systému a ukládají se, nebo
odevzdávají na místech tomu stanovených (příloha č. 1, bod 2 a 3).

• Poznámka závěrem:
o Celkové znění zákona, OZV je k dispozici na OÚ.
o Postupně jsme se dopracovali k danému systému (včetně třídění), který je třeba
dále zdokonalovat, uspravedlňovat finanční otázky ve prospěch životního
prostředí, obce a nás všech.
o Nutno dále zdokonalovat systém nakládání s odpady, na počátku je co nejméně
produkovat, třídit (v obci je 6 míst + HD), nelze jít cestou černých skládek,
likvidovat svůj odpad na úkor druhých!
Jde o náš společný úkol a cíl.

• Upozornění!
V sobotu dne 20. dubna t.r. bude proveden mobilní sběr „drobného“
nebezpečného odpadu. Staniviště HD (Hospodářský dvůr, otočka MHD) 8 - 9 hod.
Proveďme jarní úklid a vyčistěme naše domácnosti (barvy a rozpouštědla,
akumulátorové baterie, pneumatiky, oleje, zářivky, elektronické zařízení –
televizory, ledničky,…atd.)

• Změna svozu KO:
Od 19. března každé sudé úterý (sudý týden – 1x za 14 dní)

Upozornění
•

Kdo prováděl přípojku vody na základě stavebního řízení – povolení, je třeba
tuto záležitost ukončit zasláním na Stavební úřad Kuřim:
Návrh na kolaudaci stavby (tiskopis k dispozici na OÚ)
Protokol o technické prohlídce a tlakové zkoušce vodovodní přípojky (vystavený
dodavatelem a potvrzený BVK a.s.)

•

V sobotu dne 25. května se uskuteční AUTOTEC RALY
ve směru Jehnice – Vranov – Šebrov …
Z důvodu konání „Rychlostní zkoušky“ bude uzavřena silnice v úseku Jehnice –
Vranov (křižovatka).
Bližší informace budou sděleny obvyklým způsobem.
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Reorganizace státní správy?
Rozhodnuto v poslanecké sněmovně ČR o pověřených obcích III a jim přináležící
územní rajon (spadající obce).
Z toho vyplývá, že naše obec spadá pod Šlapanice s detašovaným pracovištěm
v Brně.
Z toho je zřejmé, že se „nic nezmění“, co jsme vyřizovali na Okú v Brně, budeme
vyřizovat ve Šlapanicích = v Brně.
Další vyřizovací potřeby (matrika, stavební úřad, přestupkové řízení,…) zůstane zřejmě
v Kuřimi, katastrální úřad v Tišnově?
Z toho vyplývá, že velký „humbuk“ a Reorganizace státní správy mnoho nezmění, až
na vynaložené finanční náklady, které uhradí každý z nás a ochudí obecní rozpočet.
Uplatnění od 1. ledna 2003 podléhá ještě schválení v Senátu a podpisu prezidenta. O
dalším postupu Vás budeme informovat.

Kauza „pes – nejlepší přítel člověka“
v posledním období opět graduje. Toto pořekadlo v podstatě platí, žel mnohdy končí i s
tragickými následky!
V poslední době jsme svědky (z hromadných sdělovacích prostředků) převážně
záporných svědectví a z tohoto vyplývají odezvy a jistá opatření.
Jak na Vranově?
• Za psa „nejlepšího přítele člověka“ plně odpovídá jeho majitel.
• Nelze trpět volné pobíhání psů po obci.
• Na veřejném prostranství musí být pes pod kontrolou, případně na vodítku a
s náhubkem.
• Psí „pozůstatky“ musí majitel (doprovodná osoba) neodkladně uklidit.
• Nelze považovat „za férové vůči rodinnému miláčkovi“ jeho uvázání k plotu a na
delší dobu se vzdálit k „uhašení žízně“ apod.
• I v naší obci jsme také zaznamenali případy pokousání, zatím naštěstí ne tak
tragické!
• Jak dál?to má v rukou pán – majitel!!

Pozvánka
Příští VZZO se uskuteční v úterý dne 25. června 2002 v 18.00 hod v Obecním domě.
Na programu bude mimo stálé body:
• Řád pohřebiště – hřbitova obce Vranov (dle zákona č. 256/2001 Sb o pohřebnictví)
• Hospodaření obce – úprava rozpočtu roku 2002
RSDr.Karel Holešovský
místostarosta
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Z NAŠÍ MINULOSTI
S přicházejícími roky se dále odvíjí naše minulost i historie.
Posledně jsme zmiňovali (r. 1849), že „obecní zastupitelstvo“ chtělo mít svoji vlastní
„RADNICI“ pro svoje úřadování v obci. Právě a zřejmě z těchto důvodů obec (obecní
zastupitelstvo) odkoupilo v září 1850 chalupu č.a. 24 (budova vedle tehdejší obecní
pastoušky) od pana Václava Holešovského za 544 zlatých. (Budova – chalupa č.A.. 24 – je
dnešní již přestavěný kulturní – obecní dům vedle „HASIČSKÉ ZBROJNICE“). Poněvadž
tehdy usedlost – chalupa se nacházela ve zchátralém stavu, usneslo se obecní
zastupitelstvo v červnu 1868, že se postaví nový obecní dům („RADNICE“).
Starostou obce byl tehdy pan František Holešovský a protokol o stavbě podepsali členové
výboru – pánové: Václav Jašek, Jan Anton, Václav Pór, Jan Jandourek, Josef Pecina,
Josef Hudec, František Šebek a Jan Beran, dále rolníci Jan Pór a Martin Sedláček a
konečně třiadvacet vranovských sousedů. Stavbu provedl zednický mistr z Černé Hory –
pan Č. Dvořák. Výlohy pro obec činily 4.576 zlatých a 16 krejcarů.
Z dobových textů lze vyčíst, že stavba „RADNICE“ trvala necelé tři roky, poněvadž v r.
1871 se píše, že úhrada částky je rozvržena do splátek na osm let.
V dnešní době je třeba ocenit – tehdy již prozíravé – myšlení vranovských radních, kteří
dali postavit obecní dům (Radnici), v něm také arest (vězení) a k tomu ještě obecní
hostinec, který vlastně vydělával obci, poněvadž činže (nájem) a právo nalévání i výčep
lihovin přinášely peníze do obecní pokladny, kterými se umořovaly finanční splátky, které
obec měla na obecním domě.
Příště se seznámíme s tím, jak byly budovány obecní cesty, které v podstatě slouží nám i
dnes.
Jaroslav Nedoma st.
kronikář obce

INZERCE
Hledáme pozemek nebo starší domek ve Vranově, nejlépe v zástavbě. Možná
výměna za byt v Brně, Žabovřeskách
Štěpánovi tel.č. 05/49 24 58 54
0603/21 85 62
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