Informační čtvrtletník
obce Bařice – Velké Těšany

číslo
I/4 2007

Vážení čtenáři,
dostává se Vám do rukou informační čtvrtletník o dění a činnosti zastupitelstva v naší obci. Nepřicházíme
s ničím novým, pouze se snažíme zkvalitnit informovanost občanů tak, jako je to běžné v okolních obcích.
Budeme se snažit tento informační čtvrtletník vydávat každé tři měsíce a pravidelně vás informovat o veškerém
důležitém dění v obci i činnosti místních kulturně – společenských či sportovních organizací.
Zastupitelstvo obce BA - VT

Vážení spoluobčané,
uplynulo několik měsíců od komunálních voleb do obecního zastupitelstva. V mnoha okolních obcích došlo ke
změnám ve vedení a stejně tak je tomu i v naší obci. Důvěra, kterou nám naši voliči dali, nás všechny společně
zavazuje k tomu, abychom se o naši obec starali s maximální pečlivostí a podařilo se nám plnit všechny úkoly,
jenž jsme si předsevzali. Chtěli by jsme také připomenout, že správa obce je věc veřejná, a proto budeme velice
rádi, když si i vy, naši spoluobčané, najdete cestu na veřejnou schůzi s nápadem, názorem, radou či věcnou
připomínkou. Vzpomeňte si také, komu jste dali svůj hlas a pravidelně žádejte informace u svého zastupitele.
Jsme si vědomi toho, že nelze vyhovět všem žádostem a připomínkám, ale věřte, že vyvineme maximální úsilí k
tomu, aby se nám vzájemně podařilo ty dobré věci dotáhnout do úspěšného konce.
Dovolte nám, aby jsme tomu minulému zastupitelstvu poděkovali za vše, co se jim v naší obci a obou místních
částech podařilo prosadit a zrealizovat. Je na nás, abychom věci rozpracované dokázali úspěšně dokončit a
připravit k realizaci věci nové. Věříme, že u většiny našich spoluobčanů nalezneme širokou podporu.
Zastupitelstvo obce BA - VT

Zastupitelstvo obce Bařice – Velké Těšany se od ustavující schůze dne 8.11. 2006 sešlo na svých zasedáních
celkem 4 krát, na pracovních poradách 6 krát. Na pracovních poradách se projednávali zejména možnosti
využití bývalého vojenského prostoru. Rovněž proběhlo i informační setkání s občany, na kterém si mohli
vyslechnout zájemce o pronájem vojenského areálu a k jednotlivým záměrům se vyjádřit.

Z jednání ustavujícího zastupitelstva obce ze dne 8.11. 2006 v Bařicích
Na programu ustavujícího zasedání ZO bylo složení slibu
zastupitelstva a volba starosty, místostarosty a předsedů
finančního a kontrolního výboru.
Na funkci starosty byli navrženi dva kandidáti, a sice pan
Jaroslav Galatík, technik, který vykonával funkci
místostarosty v posledním volebním období a paní Věra
Halamová, v domácnosti.

Nově zvolení členové Zastupitelstva obce BA - VT

Věra Halamová
František Hrbatý
Josef Dvořák
Jaroslava Zbořilová
Petra Valachová

Jaroslav Galatík
Pavel Chrastina
Marek Haloda
Ondřej Valach

Volba nového starosty proběhla veřejným hlasováním. Pro pana Jaroslava Galatíka hlasovali 4 zastupitelé.
Pro paní Věru Halamovou veřejně hlasovalo 5 zastupitelů. Vedení schůze se tak dále ujala nově zvolená
starostka Věra Halamová, která bude pro výkon funkce uvolněná. Na funkci místostarosty byl navržen jeden
kandidát, a sice pan Jaroslav Galatík, který byl zvolen a bude tuto funkci vykonávat jako neuvolněný. Poté
byl zvolen předsedou finančního výboru pan O. Valach a předsedkyní kontrolního výboru paní J. Zbořilová.
Na závěr ustavujícího jednání ZO pan J. Galatík poděkoval odstupujícímu starostovi a zastupitelstvu za vše,
co se jim v naší obci podařilo prosadit a zrealizovat.

Z jednání zastupitelstva obce ze dne 5.12. 2006 ve Velkých Těšanech
Obecní zastupitelstvo po projednání schválilo měsíční odměny členů zastupitelstva s platností od 9.11. 2006
dle § 84 odst. 2, písm. r, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
ZO v souladu s § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích schválilo Jednací řád Zastupitelstva obce, jenž
stanovuje podrobnosti o jednání zastupitelstva, zejména upravuje přípravu, svolání, průběh zasedání, způsob
usnášení a kontrolu plnění přijatých usnesení.
ZO schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Bařice – Velké Těšany a městem Kroměříž, jelikož
naše obec nemá pro výkon přestupkové agendy odborně způsobilou osobu. Předmětem smlouvy je zajištění
výkonu státní správy podle § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Jedná se zejména o přestupky proti veřejnému pořádku, proti majetku a proti občanskému soužití. Za výkon
přenesené působnosti poskytne obec BA – VT ze svého rozpočtu městu Kroměříž příspěvek ve výši 500,- Kč
za každou projednávanou přestupkovou věc.
Z jednání zastupitelstva obce ze dne 25.1. 2007 v Bařicích
ZO schválilo prodej parcely č. 29 („ Školní zahrada“) v katastrálním území Bařic panu Antonínu Zlámalovi
pro syna Tomáše Zlámala k výstavbě nového rodinného domku za odhadní cenu 70,- Kč / m2.
ZO schválilo změnu územního plánu obce platného od 29.10. 2002 ( Ve VT: Žůrkova parcela č. 60/2 ze
zastavěné plochy na plochu ostatní, Kozlova zahrada nad p. Czapem p.č. 78 ze zahrady na plochu stavební a
zpřesnění využití bývalého vojenského prostoru; v Bařicích vyznačení nových stavebních míst)
ZO schválilo příspěvek pro Sdružení Chřiby ve výši 15. 300,- Kč a pro Mikroregion Kroměřížsko ve výši
2.300,- Kč. ZO rovněž pověřilo starostku zastupováním obce ve Sdružení Chřiby. (v příštím vydaní IČ Vás
blíže seznámím s činností jednotlivých sdružení, jejichž jsme členy)
ZO schválilo poplatky za služby občanům: kopírovací služby 2,- Kč / stránka
zapůjčení obecní pily a míchačky 100,- Kč / týden
ZO projednalo tvorbu nových internetových stránek obce ( v příštím vydání IČ Vás seznámím s konkrétním
návrhem)
Z jednání zastupitelstva obce na pracovních poradách
Na svých pracovních poradách ZO vyslechlo řadu nabídek o pronájem bývalého vojenského areálu Velká
ČÍSLOVelkých
I/4
Hvězda nacházejícím se v katastru
Těšan, který byl dle zákona č. 174/2003 Sb. o převodu některého
nepotřebného vojenského majetku bezúplatně převeden z vlastnictví Ministerstva obrany do vlastnictví naší
obce v evidenční hodnotě 44 396 tis. Kč. Tento areál však obec BA – VT nesmí po dobu deseti let prodat,
pouze pronajímat. Od odchodu armády je areál nevyužíván a je místem častých schůzek tzv. „nezvaných
návštěvníků“.
Nejprve bylo ZO osloveno nabídkami místních mysliveckých spolků, které by chtěli areál využít pro myslivost
a chráněný odchov drobné zvěře. Poté byla prezentována nabídka mladých nadšenců o využití areálu ke
střeleckému sportu zvanému airsoft. O měsíc později si ZO vyslechlo nabídku p. M. Suma, jenž by chtěl
lokalitu využít jako testovací dráhu pro vozidla s právem přednosti v jízdě, ale i pro individuální zájemce z řad
automobilových nadšenců. Počátkem března vystoupila s nabídkou před občany firma EKOSOLARIS, a.s.,
která by zde chtěla realizovat výrobu slámových pelet, jenž slouží jako ekologické palivo tedy alternativní
zdroj energie. Zatím posledním zájemcem o pronájem lokality Velká Hvězda je pan Laciga z Otrokovic, jenž
by chtěl areál využít k chovu koní, hospodářských zvířat a zemědělským činnostem s tím spojených.

Z veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 8.3. 2007 ve Velkých Těšanech
ZO schválilo v souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
závěrečný účet obce za rok 2006. Saldo schodkového rozpočtu činilo 60.384,02 Kč. Připomínky ze strany
občanů nebyly.
Starostka přečetla:
- zprávu auditora o hospodaření obce za rok 2006
- zprávu o hospodaření MŠ ve Velkých Těšanech za rok 2006 (hospodářský výsledek MŠ činil 985,3 Kč
a byl převeden do rezervního fondu příspěvkové organizace)
- zprávu o stavu majetku obce ke konci roku 2006
ZO informovalo občany o přípravě informačního čtvrtletníku a tvorbě nové internetové prezentace obce, jenž
bude realizována na podzim letošního roku. Pan O. Valach vypracoval návrh webové prezentace, objasnil její
strategický význam pro naši obec a předložil jej občanům k vyjádření.
ZO schválilo žádost Občanského sdružení rodičů v Bařicích o pronájmu přízemí budovy OÚ za účelem
multifunkční místnosti (cvičení aerobiku, s dětmi apod.), bude podloženo smlouvou o pronájmu.
ZO zamítlo žádost p. Tůmy o prodeji pozemků v místě Becher baru, bude jednat o dlouhodobém pronájmu.
ZO potvrdilo rozhodnutí minulého ZO o vložení majetku obce do společnosti VAK, a.s. oproti jejich akciím.
Obec podepsala smlouvu o smlouvě budoucí ve věci suchého poldru v Bařicích, vlastníci sousedních pozemků
souhlasí se stavbou, je nutné pro uvolnění dotací na projekt.
ZO seznámilo občany se schváleným návrhem rozpočtu na rok 2007. Rozpočet byl vyvěšen dne 29.11. 2006 a
schválen na zasedání ZO dne 14.12. 2006.
ZO se v letošním roce rozhodlo prioritně investovat do vykoupení pozemků, jenž jsou v územním plánu
vyčleněny k výstavbě nových rodinných domů, poté k těmto stavebním plochám vybudovat inženýrské sítě a
nabídnout je k prodeji za účelem nových stavebních míst.
PŘÍJMY ROZPOČTU OBCE
DAŇOVÉ
Daň z příjmu FO ze závislé činnosti
Daň z příjmů FO ze SVČ
Daň z příjmů PO
DPH
Daň z nemovitosti
Poplatky
Správní + ze psů
Za komunální odpad
NEDAŇOVÉ
Pohřebnictví, místní správa …..
DOTACE
PŘÍJMY CELKEM
VÝDAJE ROZPOČTU OBCE
PROVOZNÍ
ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY
MÍSTNÍ ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY
ZÁKLADNÍ ŠKOLY
MATEŘSKÁ ŠKOLA
SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
POŽÁRNÍ OCHRANA
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

v tis. Kč
3.082
550
165
650
1.100
460
7
150
45
45
25
3.152
v tis. Kč
649
511
350
280
185
86
76

TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST
ODVOZ ODPADU
DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST
KULTURA V OBCI
PÉČE O VZHLED OBCE
MÍSTNÍ ROZHLAS
OSTATNÍ ČINNOST - přísp. Mikroreg.
POHŘEBNICTVÍ
NEBEZPEČNÝ ODPAD
MÍSTNÍ KNIHOVNY
PÉČE O KULTURNÍ
PAMÁTKY
HORSKÉ VPUSTĚ
POZEMNÍ KOMUNIKACE
VOLNÝ ČAS DĚTÍ
KRONIKY
OST. FINANČNÍ OPERACE
INVESTIČNÍ
ÚZEMNÍ ROZVOJ
VÝSTAVBA A ÚDRŽBA INŽ. SÍTÍ
ÚHRADA ÚVĚRŮ
SPLÁTKA FIN. VÝPOMOCI Z POV
SPLÁTKA FIN. VÝPOMOCI Z POV
VÝDAJE CELKEM

58
42
23,5
23
18
17,5
17,5
16
10
14
7
6
5
3
2,5
2
488
100
106,5
55,5
3.152

KULTURNĚ – SPOLEČENSKÁ RUBRIKA OBCE
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA OPĚT
UKÁZALA VSTŘÍCNOST LIDÍ

POSVĚCENÍ NOVÉ SOCHY SV. FLORIÁNA VE
VELKÝCH TĚŠANECH

Ve dnech 6. – 7. ledna se v naší obcí konala
tradiční Tříkrálová sbírka. Malí i velcí
koledníci se svými dospělými vedoucími
chodili od domu k domu, zpívali, recitovali
a vybírali finanční příspěvky od občanů na
pomoc potřebným lidem.
Letos se u nás vybralo 9.251,- Kč
(z toho v Bařicích 3.998,- Kč a
ve Velkých Těšanech 5.263 Kč).

SDH ve Velkých Těšanech si dovoluje pozvat všechny občany, jejich
rodinné příslušníky, přátele a širokou veřejnost ke slavnostnímu
posvěcení nové sochy sv. Floriána, které se uskuteční v sobotu 5.
května 2007 ve Velkých Těšanech. Program sobotního odpoledne
bude zahájen již ve 14:50 položením věnce k pomníku padlých. Poté
bude před kaplí provedena mše svatá a posvěcena socha sv. Floriána.
V 16:45 bude v obci vyhlášen požár a za účasti SDH okrsku Kvasicko
proběhne námětové cvičení s cílem jeho uhašení. Celý program
slavnostního odpoledne bude doprovázen dechovou hudbou
ŽOPANKA a vyvrcholí večerní taneční zábavou se skupinou
DIAMANT v sále místní sokolovny. Je pro Vás připravena bohatá
tombola a občerstvení, vč. grilovaného selete.

Všem, kteří finančně přispěli, děkujeme!

Srdečně zvou pořadatelé!

OSTATKY V NAŠÍ OBCI
Rok uplynul jako voda a opět jsme tu měli období
masopustního veselí, které bývá zakončeno
různými průvody masek. Také v naší obci má již
letitou podobu masopustní průvod v čele
s medvědem, který navštěvuje jednotlivá stavení,
zpívá, tančí a šprýmuje s místními obyvateli.
Pojídání koblihů a trocha něčeho ostřejšího na
zahřátí jsou vždy odměnou všem maškarám, které
se svým průvodem navozují v celé obci sváteční
náladu až do pozdních odpoledních hodin.
Nápaditost masek byla opět na vysoké úrovni a tak
si všichni účastníci zaslouží velkou pochvalu.

VELIKONOCE V DUCHU TRADIC
Už jen pár dnů nás dělí od Velikonočních svátků.
Minulý týden, na smrtnou neděli se v naší obci
vynášela Mařena a chodilo se s májkou. Od čtvrtku
5.4. do soboty 7.4. budou chodit děti s hrkačkami a
klepači. O tuto tradici mají děti velký zájem a
mnohdy jim nevadí ani časné vstávání. V Bařicích
byla tato tradice obnovena před třemi lety a ve
Velkých Těšanech trvá od nepaměti.

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ V BAŘICÍCH
PŘIPRAVUJE ŘADU AKCÍ
- v sobotu 28.4. ve 13:00 se na tanečním kole v Bařicích uskuteční
Pálení čarodějnic (soutěž o nejlepší masku + táborák)
- na neděli 13.5. je naplánováno u příležitosti Dne matek pásmo
básniček a písniček, vč. divadelního vystoupení nejmenších dětí
- v sobotu 26.5. v době od 13:00 do 17:00 proběhne tradiční
Pohádkový les
Všichni jsou zváni!

TJ VELKÉ TĚŠANY PŘIPRAVUJE
- na sobotu 7. dubna se plánuje návštěva vinného sklepa
- v neděli 13. května se uskuteční výroční valná hromada
- na sobotu 16. června je naplánován každoroční Dětský den
s řadou zajímavých soutěží a tradičním orientačním během
Srdečně zvou pořadatelé!
Uzávěrka zpravodaje č. I/2007 je 28.3. 2007, Zpracoval Ondřej Valach
Rád uvítám všechny Vaše náměty a připomínky ke zlepšení informačního čtvrtletníku. Dle Vašeho zájmu je možné kterékoliv téma rozebrat
v příštím vydání podrobněji. Všechny Vaše náměty, připomínky a fotografie z kulturně-společenských či sportovních akcí mi zasílejte na
e-mailovou adresu: valachon@email.cz. Uzávěrka příštího vydání zpravodaje je 28.6. 2007

