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Vážení tená i,
jak ten as b ží a b ží… . Rok 2007 je již minulostí, každý z nás mohl bilancovat své úsp chy a neúsp chy,
vyslovit své plány a svá p ání do nového roku. Na po átku roku 2008 je t eba se obrátit ke všem našim ob an m,
kte í v minulém roce ud lali cokoli dobrého pro ve ejný prosp ch. Pod kování pat í všem, jejichž sv t nekon í
na prahu jejich domu, všem, kte í jsou ochotni pracovat i pro druhé.
Do nového roku 2008 p ejeme v osobním život hodn zdraví, št stí, tolerance a vzájemné úcty. Zárove bychom
byli rádi, aby naše obec byla místem, kde se budeme cítit spokojen a budeme na sv j domov náležit pyšní.
Redakce informa

ního tvrtletníku

OBECNÍ Ú AD BA ICE – VELKÉ T ŠANY POSKYTUJE OD 1. 1. 2008
OV

ENÉ VÝSTUPY Z INFORMA NÍCH SYSTÉM VE EJNÉ SPRÁVY!

Služba s názvem „Czech POINT“ poskytuje ov ené výpisy z katastru nemovitostí, z obchodního, ze
živnostenského a trestního rejst íku. Na základ identifika ního ísla organizace pro obchodní a živnostenský
rejst ík, a na základ uvedení katastrálního území a ísla listu vlastnictví, budete moci na obecním ú ad získat
ov ený výpis. Dle možností vám m že být poskytnuta rozší ená služba vyhledávání požadovaného výstupu i
podle dalších kritérií. Výpis z trestního rejst íku lze vydat po p edložení dokladu totožnosti pouze osob , které
se výpis bezprost edn týká.
Poskytovaná služba není ur ena k nahlížení do registr , ale pouze k vystavení ov eného výstupu z p íslušného
registru. Tento ov ený výstup se stává ve ejnou listinou.
Cena služby na míst

iní 50 K za vytisknutou stránku ( u výpisu z katastru nemovitostí za první stránku 100 K a za každou další 50 K ).

Zastupitelstvo obce Ba ice – Velké T šany se b hem tvrtého tvrtletí roku 2007 sešlo na svých
zasedáních celkem t ikrát, jedenkrát na pracovní porad .
Z jednání zastupitelstva obce ze dne 18.10. 2007 v Ba icích
Zastupitelstvo obce (ZO) vybralo nabídku firmy INEX Projekt pro vypracování projektu
v obou místních ástech. Osloveny byly t i projek ní kancelá e:
Hydrotech Brno - nabídka inila 904,5 tis. K + DPH
VH Atelier Brno – 800 tis. K + DPH
INEX Krom íž – 780 tis. K + DPH

OV a kanalizace

isti ka odpadních vod ( OV) bude dle Plánu rozvoje vodovod a kanalizací Zlínského kraje pro ob obce
spole ná. Celkové náklady na OV s p e erpáváním z Velkých T šan budou init cca 32 mil. K . ZO využije
možnosti erpání dotace z Podprogramu Vodohospodá ské infrastruktury Zlínského kraje, maximální výše
dotace iní 70% uznatelných náklad . Reálný je i soub h dotací s VAK, a.s. (max. 10%), za p edpokladu
podpisu smlouvy o budoucím p evodu OV na vodárenskou spole nost. V pr b hu roku prob hne informa ní
setkání s ob any o p ipravovaném projektu.
ZO se zabývalo problematikou volného pobíhání ps v obci. Pov ilo starostku podpisem smlouvy se Správou
majetku m sta Krom íže o p ípadném umíst ní nebezpe ného psa do útulku ápka.
ZO bylo informováno o zám ru spole nosti VAK, a.s. pokra ovat v pracích na rekonstrukci vodovodního ádu
v Ba icích v délce 500m.

Z mimo ádného jednání zastupitelstva obce ze dne 6.11. 2007 ve Velkých T šanech
Zastupitelstvo obce schválilo podpis smlouvy se spole ností INEX Projekt pro vypracování projektu OV. První
splátka zálohy ve výši 273 tis. K bude uhrazena. ZO se sou asn rozhodlo využít nabídky VAK, a.s. o
spolufinancování projektu OV za p edpokladu, že provoz isti ky bude v režii spole nosti.
Z jednání zastupitelstva obce ze dne 28.11. 2007 ve Velkých T šanech
Zastupitelstvo obce schválilo návrh rozpo tu obce pro rok 2008. P edpokládané p íjmy iní 3.816 tis. K a
výdaje 4.041 tis. K . Sou asn schválilo v plné výši p ísp vky na innost pro TJ Kružík Ba ice, tj. 10 tis. K a
TJ Velké T šany, tj. 20 tis. K . Pro SDH Velké T šany byl schválen p ísp vek na nákup hasi ského vybavení ve
výši 15 tis. K , p ísp vek na nákup hasi ských stejnokroj a nábytku do požární zbrojnice byl zamítnut, bude
poskytnut v letech následujících.

PRO T ÍDIT ODPAD V NAŠÍ OBCI ???
Nakládání s odpadem je neustále v pop edí pozornosti regionálních samospráv, eská republika pat í p i
hodnocení ekologického chování ob an na jedno z p edních míst v evropském spole enství, p íslušné instituce
neustále vyvíjejí aktivity k dosažení ješt lepších výsledk . Zastupitelstvu naší obce také není lhostejné, jakým
zp sobem lidé v obci nakládají s odpadem, proto p icházíme s n kolika informacemi.
Zkuste se na separované odpady podívat ne jako na odpad, kterého je t eba se zbavit, ale jako na surovinu, kterou
lze využít k výrob dalších produkt . Pokud n jaký použitý výrobek jednou skon í v popelnici, je odvezen na
skládku a jednou provždy je „ztracen“. Navíc za uložení odpadu na skládku je t eba zaplatit a ceny na skládkách
neustále rostou (1.030,70 K /tunu). Naopak vyt íd ný odpad lze po další úprav prodat a tím snížit náklady na
jejich sb r a t íd ní.

Budeme-li t ídit odpad, sníží se poplatek za odpady?
Poplatek za odpady se nesníží, ale z dlouhodobého hlediska nebude nár st poplatku tak strmý, jako by bylo v
p ípad , že by odpady kon ily na skládce.
Jen pro zajímavost lze uvést, že obec platí za odvoz odpadu ro n cca 235 tis. K (údaje z roku 2006). Nejv tší
položkou je ástka za odvoz komunálního odpadu - popelnic (179 tis. K ), t íd ného – velkoobjemového odpadu
(47 tis. K ) a nebezpe ného odpadu (7 tis. K ). Od ob an se ro ním paušálním poplatkem 350,- K vybere cca
146 tis. K , což iní cca 62 % celkových náklad . Obec tak vynakládá za odpady z domácností zna ný finan ní
podíl - 38%. Je tak velmi pravd podobné, že další rok bude poplatek od ob an navýšen.
T íd ní odpadu pro naši obec znamená finan ní úsporu v množství odváženého komunálního odpadu. Obec má od
roku 2004 zajišt nou smlouvu se spole ností EKO-KOM, na jejímž základ dostává tvrtletn finan ní „bonus“.
Obecn lze íci, že ím více odpadu rozt ídíme, tím mén budeme v celkovém zú tování každoro n za svoz
komunálního odpadu platit. V roce 2006 ástka na bonusech za t íd ný odpad inila 20.117,50 K , tj. snížení
celkových ro ních výdaj na odpad o cca 8%.
Pomocí jednoduchého propo tu a logické úvahy si každý m že sám zvážit, do jaké nádoby má papírový,
plastový nebo sklen ný odpad odložit, co je pro naši obec a potažmo i každého ob ana výhodn jší!!!

Co se dále d je s t íd ným odpadem vysbíraným v obcích?
Separovaný odpad z obcí (papír, plasty a sklo) je svážen na t ídící linku, kde je dále dot íd n a p ipraven k
expedici. Naprostá v tšina odpad je pak expedována dalším zpracovatel m, kte í jej dále používají jako surovinu.

Jak a co lze t ídit?
Žluté zvony - PET láhve, sá ky, kelímky, fólie, plastové hra ky a jiné výrobky.
Modré zvony - veškeré papírové odpady jako balící papír, noviny, asopisy, krabice, kartony, kancelá ský papír.
Podmínkou je, aby papír nebyl mastný. Do modrých zvon m žete odložit i nápojové kartony, tzv. tetrapacky.
Zelené a bílé zvony – u skla platí stejn jako i u plast , že sklen né obaly by nem ly obsahovat zbytky tekutin a
nem ly by být zne išt né nebezpe nými látkami. Do skla nepat í drátosklo, zrcadla ani luxféry, keramika,
porcelán, žárovky – tyto odpady nelze dále recyklovat !

VYHODNOCENÍ HOSPODA ENÍ OBCE ZA ROK 2007*
Finan ní výbor provád l v pr b hu roku 2007 tvrtletní finan ní kontroly nakládání s finan ními prost edky obce.
Zprávu o proinvestování finan ních prost edk p edkládáme v orienta ním p ehledu. Obec Ba ice – Velké T šany
v roce 2007 hospoda ila s celkovými p íjmy ve výši 3.909.736 K a výdaji ve výši 3.301.478 K .
Výdaje z rozpo tu obce v roce 2007
VÝDAJE CELKEM
3.301.478 K
PROVOZNÍ VÝDAJE
2.845.878 K
INVESTI NÍ VÝDAJE
455.600 K

100 %
86,2%
13,8 %

Provozní výdaje jsou opakující se výdaje, ze kterých byly financovány b žné pot eby. Byly ur eny na provoz naší
mate ské školy, nákup materiálu, vody, paliv, energie, nákup služeb, opravy, udržování a platy zam stnanc .
Investi ní výdaje mají p ímou souvislost s rozvojem naší obce. Sloužily zejména na financování dlouhodobých,
p edevším investi ních pot eb p esahujících období jednoho kalendá ního roku, v . splátek investi ních úv r .
Nejv tší položku rozpo tových výdaj tvo ilo 855 000,- K na
Platy zam stnanc v prac. pom ru
Ostatní osobní výdaje
Povinné poj. na soc. a zdrav.
Povinné poj. na ve ejné zdrav. poj.
Knihy, p íru ky a tisk
Drobný hmotný dl. majetek
Nákup materiálu
Voda
Plyn
Elektrická energie
Služby telekomunikací
Školení a vzd lávání
Služby zpracování dat
Nákup služeb
Opravy a udržování
Cestovné
Pohošt ní
Úhrada sankcí jiným rozpo t m

219.016 K
18.840 K
160.275 K
55.485 K
12.359 K
87.312 K
32.214 K
2.360 K
29.719 K
13.155 K
45.176 K
7.550 K
3.094 K
87.957 K
45.644 K
5.941 K
4.080 K
7.430 K

INNOST MÍSTNÍ SPRÁVY

Z provozních výdaj byly hrazeny opravy obecního ú adu v Ba icích, nap .
malí ské práce, nákup nábytku do kancelá e, materiál na obklad strop , koberec,
konferen ní židle a zhotovení nového kancelá ského stolu. Byly provedeny i
opravy oken na obecním ú ad , klempí ské práce, modernizace el. za ízení
v celkové ástce cca 50 000 K .
Financovány byly nap . i drobné opravy šaten, vody a odpad na h išti, bufetu na
tane ním kole, nakoupen byl i barový pult a provedeny elektromontážní práce
v areálu sportovišt – vše v celkové ástce cca 45 000 K .
V b žných výdajích je rovn ž zahrnuto i po ízení nové travní seka ky a nákup
vysava e. K dalším výdaj m pro zajišt ní innosti obecního ú adu pat ily veškeré
softwarové práce, nákup modemu, asistence p i ro ní uzáv rce, zpracování sbírek
zákon , nákup p íru ek pro starostu, právní služby, p edplatné regionálního tisku,
platby za provoz pevné linky, mobilního telefonu starosty, školení, vzd lávání atd.

OSTATNÍ ROZPO TOVÉ VÝDAJE ( provozní i investi ní )
Mandatorní výdaje (platy zastupitelstva)
Provoz naší mate ské školy
P ísp vek obce na provoz základních škol
Sb r a svoz komunálních odpad
Sb r ostatních odpad
Sb r nebezpe ných odpad
Ve ejné osv tlení v obci
Výstavba inženýrských sítí
Pé e o ve ejnou zele
Záležitosti kultury
Opravy a udržování silnic

534 000 K
280 000 K
229 000 K
205 000 K
67 000 K
7 700 K
112 000 K
60 000 K
46 000 K
18 000 K
32 000 K

Provoz ve ejné silni ní dopravy
První splátka na projekt OV
innosti knihovnické
T lovýchovná innost
- TJ Kružík Ba ice na innost
- TJ Velké T šany na innost
Volný as d tí a mládeže
Poh ebnictví
Územní rozvoj (nákup pozemku, ..)
Uhrazené splátky z fin. výpomoci

23 000 K
273 000 K
14 000 K
61 000 K
20 000 K
25 000 K
3 000 K
13 000 K
161 000 K
162 000 K

VÝDAJE NA POŽÁRNÍ OCHRANU
VYPLACENÉ DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE
Vedení obecních kronik
2.400
Vedení knihoven
9.200
Oprava omítek na kapli v BA
1.500
P eložení kabelu ve ejného osv tlení 2.100
Se ení a údržba h bitov
7.700
išt ní horských vpustí a p íkop
1.900
Údržba ve ejných prostranství
27.800
Doprovod d tí do MŠ
3.600
Tvorba a údržba webových stránek
15.200
Ostatní drobné práce v obci
3.600

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K

SDH Ba ice - cca 60 000 K
- nákup hasi ského vybavení (nákup hadic, sacího koše, ….)
- údržba elektroinstalace na zbrojnici, hasící p ístroje
- nákup materiálu do požárního auta a st íka ky (ložiska,
zrcátko, blinkr, klí e, provozní kapaliny, palivo)
- materiál na z ízení p íst ešku ke zbrojnici, za išt ní potok
SDH Velké T šany – cca 127 000 K
- oprava hasi ské st íka ky (40 tis. K dotace ze Zl. kraje)
- nákup hasi ského vybavení (savice), STK, emise, školení
- materiál na opravu hasi ské zbrojnice, nákup hasících
p ístroj , nákup nabíje ky, provozních kapalin, paliva, za
išt ní potok

* Pozn. P ehled je pouze orienta ního charakteru, neobsahuje absolutní vý et veškerých ú etních položek

KULTURN – SPOLE ENSKÁ RUBRIKA OBCE
VÁNO NÍ TURNAJ V BADMINTONU
Ve tvrtek 27.12. se d ti spole n s dosp lými zú astnily v
místní sokolovn turnaje v badmintonu. Vzájemn zm ilo síly
16 hrá .
V kový rozdíl mezi jednotlivými ú astníky, kte í byli do dvojic
rozlosováni, inil až neuv itelných padesát let. Hrála se ty hra
vy azovacím systémem. Vít zové postupovali do boj o
medaile a poražení m li možnost „druhé šance“ v kole út chy.
Finálové utkání, jež se hrálo na dva vít zné sety, p ineslo za
hlasitého povzbuzování sportovních p íznivc
velmi
dramatickou podívanou. Zaslouženými vít zi turnaje se stala
dvojice Marcel Vojtášek a Ji í Haloda.

ÚSP CHY T ŠANSKÝCH FOTBALIST
V DRESU TJ SOKOL LUBNÁ
Tradi ním fotbalovým zázemím pro t šanské fotbalisty se
stala TJ Sokol Lubná, aktuáln zde p sobí dev t našich
hrá . I mnoho místních fotbalových p íznivc vyjíždí
každé ned lní odpoledne podpo it svými hlasivkami hrá e
Lubné. K postupu do I.B má nyní nakro eno Lubná „A“,
v jejíž základní sestav nastupují Martin Valach a Marek
Haloda. Da í se i našim hrá m v dresu „bé ka“ a dorost .

P ejeme hodn zdaru v jarní ásti sout že!

T ÍKRALOVÁ SBÍRKA
I v letošním roce prošli T i králové obcí a oživili dávnou
lidovou tradici. Kašpar, Melichar a Baltazar sou asn nabízeli
ob an m, aby prost ednictvím finan ního p ísp vku pomohli
lidem v nouzi.
V Ba icích sbírka vynesla 4.158,50 K .
Ve Velkých T šanech 5.683,- K .
Výt žek této sbírky je ur en na r zné projekty z innosti
eské katolické charity. ást pen z je využita také na
zahrani ní humanitární pomoc, nap íklad po vále ných
konfliktech i p írodních katastrofách.
Všem ob an m pat í za p ísp vek pod kování!

TJ VELKÉ T ŠANY P IPRAVUJE
V sobotu 22.3. se uskute ní v sále místní sokolovny
tradi ní Josefovská zábava s oblíbenou skupinou RYTMIX.

SDH BA ICE P IPRAVUJE SOUT Ž

Sout ž s názvem Požární ochrana o ima d tí p ipravuje pro
nadcházející období SDH Ba ice. Zájemci r zných v kových
Srde n zvou po adatelé!
kategorií se mohou zapojit s výtvarným a literárním dílem,
které bude postoupeno Sdružení hasi
MS Krom íž k
ŽIVÝ BETLÉM
vyhodnocení.
Vystoupení ba ických d tí Živý Betlém bylo již pot etí
vítaným zpest ením p edváno ní usp chané doby. Vlastnímu
vystoupení p edcházela d kladná p íprava nejen ve form
zkoušek, ale d ti samy vyráb ly p ání ka pro diváky. Zapojili
se i ti nejmenší, takže n kte í z vás dostali gratulace vskutku
originálního provedení. První vystoupení v sobotu 15.12. ve
Velkých T šanech velmi nep ízniv poznamenalo v trné
po así, takže samotné postavení kulis za sokolovnou bylo pro
tatínky nadlidským výkonem. P edstavení v Kulturním dom
v Lubné hned následující den p ilákalo tém 120 divák .
Naposled se hrálo v sobotu 22.12. pro ba ické diváky. D ti
p edvedly, jak jsou šikovné, p ihlížející rodi e a prarodi e
z ad divák byli na jejich p ednes právem pyšní. Jen škoda,
že ú ast nebyla taková jako v p edchozích letech, snad vlivem
nep ízn po así.
Organizáto i d kují všem, kte í p išli. Doufáme, že vystoupení
je pot šilo a váno n naladilo. P ísp vek z pokladni ky
využijí po adatelé ve prosp ch ú inkujících d tí.
Uzáv rka zpravodaje . IV/2007 je 24.1. 2008, Odpov dný redaktor 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 zasílejte na e-mailovou adresu:
valachon@email.cz. P edpokládaná uzáv rka p íštího vydání zpravodaje je 28.3. 2008.

