Informa ní tvrtletník
obce Ba ice – Velké T šany

íslo
II/4 2007

Vážení tená i,
máme zde polovinu roku a do schránek se Vám dostává další vydání informa ního tvrtletníku o d ní a innosti
zastupitelstva v naší obci.
Horké letní dny znamenají pro adu z nás as dovolených a prázdnin. V íme, že si i p i letním cestování najdete
chvíli k p e tení zpravodaje a naleznete zde spoustu zajímavostí a užite ných informací.
D tem p ejeme krásné a proslun né prázdniny a dosp lým hezkou a dlouhou dovolenou.
Redakce I
Zastupitelstvo obce Ba ice – Velké T šany se v období druhého tvrtletí roku 2007 sešlo na svých zasedáních
celkem 3 krát, na pracovních poradách 6 krát. St žejní ástí programu jednání na pracovních poradách byly
nové možnosti využití bývalého vojenského prostoru ve Velkých T šanech.

D LEŽITÉ INFORMACE PRO OB ANY !
Ú ední hodiny Obecního ú adu v Ba icích:
PO
ÚT
ST
T
PA

7:30 – 17:00
7:30 – 14:30
7:30 – 14:30
7:30 – 14:30
7:30 – 12:30

Kontaktní spojení:
Adresa OÚ: Ba ice 8, 767 01 Krom íž
Tel.: 573 358 015
Fax: 573 358 152
Mobil: 724 184 271
E-mail: obecbarice@tiscali.cz
Bankovní spojení: 148 311 0339/0800

Ú ední hodiny ve Velkých T šanech:
ÚT

16:30 – 17:30

Z jednání zastupitelstva obce ze dne 3.4. 2007 ve Velkých T šanech
ZO navrhlo pozemky, které budou dot eny aktualizací územního plánu obou místních ástí.
1. Vymezení stavebních míst ve VT
2. Zrušení stavebních míst v lokalit h išt ve VT (naproti Poto ného)
3. Za azení a navržení vhodného využití voj. prostoru
4. Navržení nových stavebních míst v Ba icích
ZO schválilo využití služeb realitní kancelá e pro odkup pozemk za ú elem nových stavebních míst ve
Velkých T šanech z d vodu neúsp šného jednání p. starostky s majiteli pozemk (odkup neprobíhá dle
p edstav ZO kv li navrhovaným cenám ze strany stávajících majitel ).
Obci BA – VT byla kladn posouzena žádost o ú elovou dotaci u Zlínského kraje na generální opravu
hasi ské st íka ky PS 12 ve Velkých T šanech a nákup hasi ského vybavení pro JPO v Ba icích v celkové
výši 40.000,- K . ZO schválilo navýšení kapitoly rozpo tu Požární ochrana obce o tuto ástku.
ZO schválilo vypracování ankety k možnostem využití bývalého vojenského prostoru ve VT.

Z jednání zastupitelstva obce ze dne 19.4. 2007 v Ba icích
ZO schválilo odkup parcely . 1186/1 o vým e cca 2300 m2 ve VT od p. Zatloukalové za cenu 50,- K /m2.
Pozemek bude zasí ován a nabídnut k odprodeji za ú elem výstavby.
ZO bylo seznámeno se zpracovanými výsledky ankety o možném využití bývalého vojenského prostoru:
Anketa m la za cíl zjistit názory ob an o možném využití bývalého vojenského prostoru. Cílovou populaci
anketního šet ení tvo ili ob ané Velkých T šan. Sb r dat byl realizován prost ednictvím anketních lístk , které
obdržela každá domácnost dle po tu obyvatel starších 18ti let. Anketa probíhala ve dnech 6.4 – 13.4. 2007.
Celkem bylo vystaveno 158 anketních lístk .
Po et p ijatých anketních lístk inil 96, tj. 60,8 %
Zvolená varianta

Po et respondent

Hledat perspektivn jší využití

34

35%

EKOSOLARIS, a.s.

20

21%

Místní myslivecké spolky

13

13,5%

Zalesnit

11

12%

Ponechat ve stávajícím stavu

7

7%

Autodrom

4

4%

pan Laciga z Otrokovic

4

4%

Klidová oblast, turistika

3

3,5,%

Zastupitelé se relativní v tšinou hlas rozhodli zvažovat další varianty využití.
ZO se na pracovních poradách zabývalo n kolika dalšími návrhy. Nejprve se projednávala nabídka p.T my
z VT, jenž by cht l v areálu vybudovat spalovnu biomasy a poté návrhem pana R. Mikulenky z VT o využití
areálu pro výrobu solární (fotovoltaické) energie.
CO SE ROZUMÍ POD POJMEM „FOTOVOLTAICKÝ ZDROJ ENERGIE“ ?
Základním principem fotovoltaického systému je výroba el. energie ze slune ního zá ení, která je následn
distribuována do el. sít a prodávána za p edem stanovených výkupních cen. V sou asné dob je tato
technologie velmi dostupná a díky novele energetického zákona, který ur uje podmínky pro odb r elekt iny
vyrobené jako obnovitelný zdroj v R (EU p edepisuje R vyráb t do r. 2010 8% energie z obnovitelných
zdroj ), je i z hlediska vynaložené investice velmi zajímavá. Energii vyrobenou z fotovoltaického zdroje se tak
stát prost ednictvím poskytovatel el. energiií v R ( EZ, E.ON) zavázal vykupovat za p edem stanovené
minimální výkupní ceny – feed-in tariff. Pro rok 2007 - 13,46 K / 1 kWh (bez DPH) s garancí ceny 15 let.
Pro provozovatele fotovoltaického systému využívaného k distribuci elekt iny do ve ejné sít je d ležité jak
se mu vynaložená investice zhodnotí. Z podpory vycházející z Energetického zákona vyplývá, že návratnost
systému se pohybuje na hranici 11 až 12 let. (bez dotace) K podpo e obnovitelných zdroj energie je však
naklon na Evropská unie, která v rámci Opera ních program (prost edky Strukturálních fond ) zvyšuje
atraktivitu a poskytuje zna nou podporu pro budování fotovoltaických elektráren ve vybraných lenských
zemích (podnikatelské subjekty jsou dotovány do výše 50%, obce až do výše 85% celkových investi ních
náklad – základním m ítkem je zde však velikost projektu) Jedná se o velmi šetrný zp sob výroby elekt iny
na životní prost edí (eliminace emisí oxidu uhli itého zp sobeného spalováním fosilních paliv). V p ípad
úvahy, že slunce je nevy erpatelný zdroj a že systém je tém bezúdržbový s životností cca 30 let, m že se tato
technologie jevit jako ideální prost edek pro perspektivní využití vojenského prostoru a financování obecního
rozpo tu.

CO BY ZNAMENAL PROJEKT FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY PRO NAŠI OBEC ?
ZO schválilo vypracování projektu, jenž je primárním p edpokladem pro podání žádosti a získání finan ních
prost edk ze Strukturálních fond i národních program (SFŽP). Dota ní tituly budou vypsány v srpnu
letošního roku. Cena projektu iní cca 150 000 K a v p ípad realizace investi ního zám ru by byla hrazena
získanou dotací. V p ípad rozhodnutí ZO o stavb fotovoltaické elektrárny by elektrárna byla vybudována
soukromým subjektem, jenž vzejde z výb rového ízení (zhotovena na klí ). S p ímou nabídkou oslovily ZO
zatím dv spole nosti, které dodávají kompletní systémy fotovoltaické elektrárny. Vypracovaly specifický
návrh pro realizaci stavby v naší obci, který by znamenal investici ve výši cca 77 mil. K p i ploše 1 ha
fotovoltaických panel (cca 9% celkové rozlohy areálu). P edpokládaný ro ní výnos z prodané energie by
inil 8,5 mil. (snížená da z p íjmu po dobu 6 let) p i garantované životnosti 25 – 30 let. Za p edpokladu
získání maximální výše 85% dotace z fond EU by obec musela p ijmout úv r ve výši cca 13 - 16 mil. K
(úroková sazba by inila cca 4%).
ZO nyní zvažuje p edpoklady pro realizaci investice, podá žádost o dotaci na stavbu elektrárny a na základ
výše obdržené dotace se rozhodne zda bude tento projekt z ekonomického hlediska pro naši obec p ijatelný.
Z jednání zastupitelstva obce ze dne 31.5. 2007 v Ba icích
ZO projednalo op tovnou žádost p. Bochezy, jenž má zájem o pronájem vojenského areálu (chov zajíc ) do
doby než bude rozhodnuto o jiném využití. Bude vypracována smlouva o pronájmu.
ZO schválilo smlouvu o bezplatném pronájmu p ízemí budovy OÚ Ob anskému sdružení rodi
ú elem multifunk ní místnosti (cvi ení aerobiku, klubovna pro d ti).

v BA za

ZO schválilo za azení naší obce na seznam ú ad vydávající ov ené výstupy z informa ních systém
ve ejné správy (OÚ bude od 1.1. 2008 poskytovat za poplatek 50,- K výpisy z katastru nemovitostí).
ZO projednalo zám r o pronájmu bytu v budov bývalé školy v Ba icích panu Ba urovi s m sí ním nájmem
550,- K . Smlouva bude sjednána na dobu ur itou do 31.12.2008.
ZO bylo seznámeno s cenovým návrhem na rozší ení sít NN ve Velkých T šanech (k Plevovému).
Prodloužení el. sít zainvestuje spole nost E.ON a.s., finan ní podíl obce bude init cca 50 tis. K .
ZO bylo informováno o p íprav dodate ného projektu horských vpustí v obci.
ZO vzalo na v domí zprávu finan ního výboru o výsledcích hospoda ení obce za I. tvrtletí roku 2007. FV
provedl dle zákona . 320/2001 Sb. o finan ní kontrole ve VS dokladovou kontrolu ú elnosti vynakládaných
finan ních prost edk a pr b žnou kontrolu pln ní rozpo tu. Vydány byly finan ní prost edky ve výši
530.134,23 K , což je 17,4% z plánovaného ro ního rozpo tu.
ZO p ipravuje aktualizaci MÍSTNÍHO PROGRAMU OBNOVY VENKOVA
Místní program obnovy venkova je strategický dokument, který je základním p edpokladem pro získání
finan ních prost edk z dota ních titul , ale i podkladem pro ZO p i rozhodování o realizaci investi ních i
neinvesti ních zám r v obci.
ZO se tak prost ednictvím dotazníku bude snažit zapojit obyvatele k p emýšlení nad místním POV, ve
kterém bude nutné si stanovit, jaké priority v pr b hu následujícího období budeme realizovat.
Zastupitelstvo obce si již p edstavu vytvo ilo, ale stále je i dost asu k tomu, aby jste se svými návrhy p išli i
vy. Každý ob an starší 18ti let tak brzy obdrží dotazník, ve kterém se vyjád í, zda jednotlivé nám ty
podporuje, jsou-li mu lhostejné nebo zda je proti. Sou ástí dotazníku bude i volba – jak naléhavá je jejich
realizace. Poté bude nutné dotazníky statisticky vyhodnotit, definovat základní pilí e rozvoje obce a sestavit
asovou posloupnost realizace jednotlivých zám r opat enou rozpo tovým výhledem.
D LEŽITÉ UPOZORN NÍ PRO OB ANY VELKÝCH T ŠAN !!!
Od 1.5. 2007 byla p emíst na Ú ední deska ve VT z budovy místní sokolovny na novou výv sní sk í ku
umíst nou p ed budovou sokolovny. Ú ední deska je tak p ístupná 24 hodin denn a spl uje všechny
zákonné náležitosti. Sou ástí výv sní sk í ky jsou i plochy vy len né pro prezentaci innosti místních
spolk .

KULTURN – SPOLE ENSKÁ RUBRIKA OBCE
POHÁDKOVÝ LES V BA ICÍCH
Už po sedmé se v Ba icích uskute nil tradi ní
pohádkový les. Tém
400 ú astník prošlo
šestnácti stanovišti, na kterých byli zejména d tští
ú astníci postaveni p ed více i mén náro ný
úkol ze strany pohádkových postavi ek. Krom
tradi ních pohádkových výjev
byli letos
vítaným zpest ením Pat a Mat nebo K emílek a
Vochom rka. Nejv tší úsp ch sklidil ty lístek,
jehož dekorace sklízely obdiv d tí i dosp lých.

VELKÉ T ŠANY SE PYŠNÍ NOVOU SOCHOU
SV. FLORIÁNA

První kv tnový víkend letošního roku bude v historii Velkých T šan
zapsán „zlatým písmem“. Místní obyvatelé posv tili novou sochu sv.
Floriána, patrona hasi a obce. O této slavnostní události, kdy byla
socha za p ítomnosti t šanských rodák a široké ve ejnosti vysv cena,
p emýšleli místní ob ané tém dva roky. Díky sponzor m z ad ob an
naší obce a místním podnikatel m, jenž mají pro udržení a obnovu
místních tradic pochopení, se poda ilo myšlenku dotáhnout do úsp šného
konce a bylo se opravdu na co t šit. Organiza ního zajišt ní se ujal
místní SDH, jejichž patronem je práv sv. Florián. Slavnostnímu
okamžiku posv cení p edcházelo položení v nce k pomníku padlých a
proslov kroniká e, jenž p ipomn l bohatou historii Velkých T šan, která
sahá až do po átku 12. století. Celý odpolední program doprovázela
dechová hudba. Zpest ením byla ukázka elitní p ipravenosti deseti
jednotek sbor dobrovolných hasi . Po úsp šném zvládnutí dálkové
p epravy vody a uhašení fiktivního požáru následovalo vyhodnocení a
p edání d kovných list ob an m, kte í aktivn podporují místní tradice
a zvyky. Oslava vyvrcholila ve erní hodkovou zábavou.

DEN D TÍ SE VYDA IL

INFORMACE Z NAŠICH KNIHOVEN

I p es avízovanou nep íze po así se v sobotu 16. ervna „obloha
umoud ila“ a dop ála krásnou oslavu Dne d tí ve Velkých T šanech.
D ti netrp liv o ekávaly zahájení oslavy „svého dne“ a odpoledne se
vrhly do pln ní ady sout ží. S nejv tším ohlasem se setkala sout ž v
pojídání kolá . Zajímavé bylo sledovat i disciplínu spo ívající ve
skákání v pytli, házení špagetou, skládání domina i sout ž v p etahování
se lanem. Na každého ekala zasloužená odm na a p ipravené
ob erstvení. Velký dík pat í všem, kte í se podíleli na organiza ních
p ípravách a zabezpe ení celého sout žního odpoledne – dosp lým i
d tem bez kterých by se oslava neuskute nila.

V knihovnách obou obcí byly obnoveny tzv.
vým nné soubory. Jedná se o knihy zap j ené
z Knihovny Krom ížska na dobu p l roku. Velkým
p ínosem tak pro tená e je, že se dostanou
k novinkám, jejichž nákup by si v takovém rozsahu
místní knihovna z finan ních d vodu nemohla
dovolit.

VÝP J NÍ DOBA KNIHOVEN
Ba ice

PÁ

Velké T šany

16:00 – 18:00
NE

13:00 – 14:00

TJ VELKÉ T ŠANY P IPRAVUJE
- na sobotu 18.8. tradi ní fotbalové odpoledne,
jenž vyvrcholí v 15:00 atraktivním fotbalovým
utkáním ŽENATÍ versus SVOBODNÍ.
Srde n zvou po adatelé!

Uzáv rka zpravodaje . II/2007 je 28.6. 2007, Zpracoval Ond ej Valach
Rád uvítám všechny Vaše nám ty a p ipomínky ke zlepšení informa ního tvrtletníku. Dle Vašeho zájmu je možné kterékoliv téma rozebrat
v p íštím vydání podrobn ji. Všechny Vaše nám ty, p ipomínky a fotografie z kulturn -spole enských i sportovních akcí mi zasílejte na
e-mailovou adresu: valachon@email.cz. Uzáv rka p íštího vydání zpravodaje je 28.9. 2007

