AKTUALITY
DOTACE 2.000.000,-KČ NA PROVOZ OBCE
Nejasnosti kolem přerozdělování financí: od 1.1.2007 nám Město Břeclav nepoukazuje prostředky ze
státního rozpočtu. Tyto finance přijdou na obecní účet jednorázově během října 2007. Vzhledem k tomu, že
nevíme, jestli nám budou nějaké prostředky do té doby poskytnuty, požádali jsme krajské zastupitele, vedení
Krajského úřadu a hejtmana KÚ Ing. Stanislava Juránka o bezúročnou půjčku ve výši 2 mil. Kč. Tato částka je
určena na zjištění řádného fungování obce. Půjčka byla zastupitelstvem JMK schválena a bude po schválení
smlouvy zastupitelstvem obce zaslána na účet obce.
O vzniklé situaci budeme dále jednat s Ministerstvem financí.

DOTACE 500.000,-KČ NA OPRAVU OBECNÍHO ÚŘADU
Vzhledem k nákladné rekonstrukci obecního úřadu (přestavba školního bytu) se nám díky úsilí starosty
Z.Juračky podařilo získat podporu zastupitelů i vedení Krajského úřadu pro schválení dotace ve výši 500 000,-Kč
z rozpočtu Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

DOTACE 90.000,-KČ NA OPRAVU FASÁDY KOSTELA
Sdružení občanů Ladné ve spolupráci s Římskokatolickou farností Podivín připravilo v listopadu 2006
žádost na dotace z rozpočtu Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Minulý týden rozhodlo zastupitelstvo JMK, že
na opravu fasády kostela v Ladné uvolní pro rok 2007 částku 90.000,-Kč.

GRANT VE VÝŠI 20.000,- PRO SDRUŽENÍ OBČANŮ LADNÉ
Sdružení občanů Ladné získalo grant ve výši 20.000,-Kč od Nadace Partnerství z Brna
/www.nadacepartnerstvi.cz/. Tyto prostředky budou použity na výsadbu stromů a keřů a úpravu veřejného
prostranství na Rasovni.

•

•
•
•

Starosta obce Zdeněk Juračka se dne 6.2.2007 zúčastnil zasedání Regionu Podluží. Společně se zástupci
regionu, starosty obcí náležejících do tohoto regionu, probírali možnosti spolupráce a vstupu obce do
tohoto mikroregionu. Na jaro letošního roku se plánuje otevření vinařských cyklostezek; do této akce bude
zahrnuta i naše obec.
V ten samý den se konalo i zasedání dobrovolného svazku obcí LVA. Na programu jednání byla uzávěrka
loňského roku, zhodnocení Regiontouru, započetí prací na oslavě vyhlášení areálu LVA památkou
UNESCO a také přijetí Obce Ladná do tohoto mikroregionu.
V rámci dělení majetku již byly uzavřeny některé dílčí kapitoly, např.převod mateřské školy, knihovny,
výdejny obědů pro důchodce a budovy školy.
Na zasedání zastupitelstva dne 19.1.2007 odsouhlasilo zastupitelstvo Obce Ladná, že neuznává závazek
vůči Městu Břeclav ve výši 8 275.000,-Kč. Dne 24.1.2007 bylo Radě Města Břeclavi předáno stanovisko
zastupitelstva Obce Ladná. Další jednání budou probíhat.
B.Tesaříková, místostarostka

VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD V LADNÉ
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OZNÁMENÍ OBECNÍHO ÚŘADU
1.

Termín pro podání daňového přiznání k dani z nemovitosti za pozemky, u nichž vznikla poplatníkům povinnost
přiznání k dani z nemovitosti v souvislosti s dokončením obnovy katastrálního operátu, se prodlužuje o 3 měsíce, tj.
do 30. dubna 2007 (zdaňovacího období, na které vznikla povinnost podat daňové přiznání za výše uvedené
pozemky).

2.

Projekt na rekonstrukci bytu v budově bývalé ZŠ (budoucí sídlo obecního úřadu) bude pro občany k dispozici
k nahlédnutí na Obecním úřadu Ladná.

3.

Hrobová místa: Obecní úřad Ladná musí nejprve všechna hrobová místa přeměřit, na základě zjištěných skutečností
dojde k úpravám všech smluv. Předpokládá se, že během 4-6 měsíců budou smlouvy připraveny. Poté vyzve Obecní
úřad všechny občany, aby si záležitosti spojené s hrobovým místem přišli na OÚ vyřídit.

4.

Anketa: Občané mohou i nadále odevzdávat vyplněné ankety se svými návrhy a připomínkami do schránky umístěné
na Obecním úřadu.

5.

Poplatky na rok 2007: Obecní úřad Ladná oznamuje, že občané již mohou zaplatit poplatky za odvoz odpadu a
poplatek za psa. Můžete zaplatit v hotovosti přímo na Obecním úřadu nebo převodem z účtu na účet Obecního úřadu:
KB Břeclav 35-6979690237/0100. Variabilním symbolem je rodné číslo občana.
Poplatek ze psů: nutno uhradit do 31.března 2007
• za 1 psa: 350,-Kč
za každého druhého a dalšího psa: 500,-Kč
• snížený poplatek pro občany s invalidním, starobním, vdoveckým nebo sirotčím důchodem:
za 1 psa 150,-Kč
za každého druhého a dalšího psa 300,-Kč
Poplatek za odpad: nutno zaplatit do 31.května 2007
400,-Kč /dospělá osoba
240,-/děti do 6 let, občané nad 65 let

6.

Bezpečnostní kamera: Obecní úřad Ladná nainstaluje v zájmu bezpečnosti občanů a ochrany obecního majetku na
budovu bývalé základní školy bezpečnostní kameru. Kamera, kterou je možno používat v různých režimech /ve dne i
v noci/, obsáhne 325 stupňů. Určitě budou instalovány kamery i na dalších místech.

7.

Prominutí poplatku za odpad: žadatel (který se zdržuje v zahraničí déle než 7 měsíců v roce) musí na Obecním
úřadu podat žádost s vlastnoručním podpisem. Nestačí tedy jen čestné prohlášení rodičů či jiných příbuzných.

8.

Sociální dávky pro bezmocné občany nadále poskytuje Městský úřad v Břeclavi.

9.

Poplatky: Kdo nezaplatil poplatky za odpad a psa za rok 2006 (platilo se ještě na Městském úřadu v Břeclavi), ať tak
neprodleně učiní. Z celkové částky 400,-Kč náleží 200,-Kč Obecnímu úřadu v Ladné, 200,-Kč náleží Městskému
úřadu v Břeclavi. Neplatič se vystavuje tomu, že částka po něm bude vymáhána.

10. Setkání starosty s rodiči: na březen 2007 chystá Obecní úřad informativní schůzku zástupců obce s rodiči dětí.
Schůzka se bude týkat možností znovuotevření základní školy v obci. Termín bude oznámen na obecní vývěsce.
B.Tesaříková, místostarostka

•
•
•

UPOZORNĚNÍ
V naší obci se vyskytlo několik případů, kdy se neznámí lidé vyptávali na zdravotní stav starších ladenských občanů,
zda žijí sami apod., proto upozorňujeme občany, aby v zájmu své bezpečnosti nepodávali informace o sobě nebo
svých spoluobčanech
Na základě oznámení z Ministerstva dopravy Vás upozorňujeme na nutnost výměny řidičských průkazů vydaných od
1. července 1964 do 31. prosince 1993. Bližší informace naleznete na úřední desce Obecního úřadu, případně na
dopravně správních agendách vydávajícího úřadu dle místa trvalého pobytu držitele řidičského průkazu.
Pan Gasnárek nabízí občanům za poplatek služby v oblasti podání přiznání daně z nemovitosti a dalších záležitostí
týkajících se daní (vyplnění formuláře apod.) , kontakt na tel.čísle: 723827775
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VÝPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LADNÁ
5. zastupitelstvo: 19.1.2007 v ZŠ Ladná
1. Dluh Břeclavi
• z Města Břeclav došla výzva k zaplacení dluhu 8.275.000,- Kč. Starosta navrhl tento závazek nepřijmout.
• Usnesení: Zastupitelstvo prohlásilo, že neuznává závazek vůči Městu Břeclav ve výši 8.275.000,- Kč
2. Schválení záměru rekonstrukce Obecního úřadu Ladná
• z bytu školníka se zrekonstruuje obecní úřad. Částka na opravu se bude pohybovat kolem 1,3 mil. Kč. Na
rekonstrukci se vyhlásí výběrové řízení
3. Odpady
• Proběhla diskuse na téma výběru dodavatele odpadového hospodářství, vystoupil ředitel firmy Tempos pan Hyrš,
starosta vysvětlil, že nabídka firmy Hantály je pro obec výhodnější.

6. zastupitelstvo: 2.2.2007 v ZŠ Ladná
1. Jmenování členů Komise k projednávání přestupků a schválení odměn členů Komise k projednávání přestupků
- předseda Judr.. Rückschloss, členové : Marie Kobrová, Emil Petráš
Usnesení: Komise k projednávání přestupků byla schválena. Členům komise byla schválena odměna 300,- Kč, předsedovi
komise 400,-Kč
2. Schválení dodavatele stavebních prací na rekonstrukci Obecního úřadu Ladná
Podmínky výzvy k podání nabídky:
• nabídku podat do 29.1.2007
• cena se nesmí zvyšovat během stavebních prací
• Kritérium výběru: Nejnižší cena
Shrnutí: Nabídku zaslaly tři stavební firmy z okolních obcí. Záměrně nebyly osloveny stavební firmy působící v naší obci.
Proč? Bylo to z důvodu zajištění nestrannosti a nezaujatosti stavební firmy k Obecnímu úřadu. Jako podklad pro odeslání
poptávky posloužil rozpis výměr zpracovaný projektantem. Všechny nabídky byly přibližně ve stejné cenové relaci.
Předpokládaná cena rekonstrukce byla cca 1,3 mil Kč. Vítězná nabídka byla asi o 35 tis Kč levnější než nabídka na druhém
místě.
Usnesení: Nejnižší cenu nabídla firma Alka K & B Hlohovec, která se tedy stala dodavatelem stavebních prací na rekonstrukci
Obecního úřadu Ladná
3. Schválení Požárního řádu Obce Ladná
Usnesení: Požární řád Obce Ladná byl schválen
4. Přistoupení Obce Ladná do dobrovolného svazku obcí LVA
Starosta vysvětlil, že pro propagaci, turistiku a rozvoj podnikání je dobré, aby obec přistoupila do LVA. Tento dobrovolný
svazek obcí nám může být nápomocen při získávání grantů, žádostí a podpory projektů. Poplatek za občana 20,- Kč/rok.
Ing. Vít Černý, místostarosta

EKO-KÚTEK
SBĚRNÝ DEN FIRMY HANTÁLY
SE BUDE KONAT VE DNECH 21. A 22. BŘEZNA 2007 OD 10 DO 17 HODIN.
U budovy školy budou přistaveny kontejnery, kam mohou občané zdarma odevzdat odpad.
Většina vysloužilých zařízení se dá recyklovat a použít při výrobě dalších produktů. Recyklací šetříme přírodu i její zdroje.
Co můžeme odevzdat při sběrném dnu?
• televize, spotřební elektronika, reproduktory, dálkové ovladače, staré fotoaparáty, zařízení výpočetní techniky,
telefonní přístroje, faxy, tiskárny, elektrické hračky apod.
• baterie
• nebezpečný odpad: obaly od barev, ředidel, laky, pryskyřice apod.
• pneumatiky na osobní a dodávkové vozy
• zbytky nábytku apod.
Informace ke svozu odpadu:
Firma Hantály bude svážet odpad dle svozového kalendáře, který všichni občané dostali do schránek, a to jednou za
dva týdny. Popelnice je nutno přistavit od 5.30hodin ráno. Barevné pytle na separovaný odpad (červený, modrý a bílý) se
budou svážet během téhož dne. Tento svoz bude obstarávat Obecní úřad Ladná.
Pokud bude v těchto barevných pytlích i komunální odpad, který tam nepatří (polystyren, konzervy apod.), bude takový pytel
odvezen firmou Hantály spolu s ostatním komunálním odpadem. Obec tedy bude svážet pouze vytříděné pytle.
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Železný odpad
je možno odevzdávat ve dvoře budovy bývalé základní školy v pondělí a středu v úředních hodinách.
Možnost zapůjčení kontejnerů
Firma Hantály nabízí občanům možnost zapůjčení kontejnerů (na stavební suť apod.):
telefonní číslo: 519 361 171
kontejner Avia: obsah 3,5-4t
40,-Kč /den + 50,-Kč za činnost nakládacího stroje + 18,-Kč /km (odvoz kontejneru, platí se 4 cesty Ladná-Hantály)
uložení suti přibližně 750,-Kč /t
kontejner Liaz:obsah 7-9t
80,-Kč/den + 50,-Kč za činnost nakládacího stroje + 23,-Kč/km (odvoz kontejneru, platí se 4 cesty Ladná-Hantály)
uložení suti na skládku přibližně 750,-Kč/t
Možnost uložení suti na skládce Hantály Velké Pavlovice
Vozík, vlečka :750,- až 800,-Kč/tuna
Nutno platit v hotovosti.
Kontejnery na třídění skla
Do konce března budou kontejnery umístěny pouze u obchodu, poté budou dvě stanoviště: obchod a Rasovna, kde budou dva
kontejnery na barevné sklo a dva kontejnery na bílé sklo.
B. Tesaříková, místostarostka

JAK TŘÍDIT ODPAD?
Co s tříděným odpadem?
barva
Bílá - plasty

Modrá – papír

patří
sešlápnuté čisté prázdné PET láhve včetně
nálepky a vršku
čisté igelity a obalové fólie (obalový materiál
apod.)
----papír (různé drobné papíry – obálky,
krabičky, zmačkaný papír)
kartony, kartonové obaly
---

Červená - tetrapack

obaly od džusů, vína, mléka apod.
obaloviny – kelímky od jogurtů, ramy atd.
nutno očistit a opláchnout!

odpad
Sklo

patří
sklo bílé
sklo barevné

nepatří
plastové láhve z kuchyně (olej, ocet, obaly od
jaru, šamponů apod.-patří do popelnice)
plastové láhve od olejů, maziv, postřiků a jiných
chemikálií – nebezpečný odpad
novodurové trubky
obaly od barev – nebezpečný odpad
plenky, kapesníky
voskované nebo znečištěné papíry
poskládané papíry, tiskoviny formátu A4 – tyto
svázat do balíku a přistavit k popelnici
samostatně. V případě nepříznivého počasí vložit
do igelitky apod.
------nepatří
keramika, porcelán
drátěné sklo, bezpečnostní sklo, zrcadla apod.

Co s nebezpečným odpadem?
Nebezpečný odpad
• elektronika
• baterie
• uvedený výše (barvy, laky atd.)
• pneumatiky na osobní a dodávkové vozy
bude možno odevzdat na určeném místě při sběrných dnech

Co do velkých kontejnerů (u hřbitova, u mlýna)?
nádoba
patří
nepatří
odpad z domácnosti
Velkoobjemový
Odpad ze zeleně
kontejner
Dřevo, dřevěný nábytek
--Těžší předměty patří do většího typu kontejneru, který je umístěn u mlýna.
Ing.Vít Černý, místostarosta
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OZNÁMENÍ
Zánik platnosti povolení k odběru povrchových a podzemních vod a vypouštění odpadních vod do povrchových a
podzemních vod k datu 1.1.2008
ODBĚR
Netýká se majitelů studní pro individuální potřebu domácnosti (např. i zalévání zahrady ze studny), jejichž studna byla
vybudována do roku 1955.
Netýká se majitelů studní pro individuální potřebu domácnosti, jejichž studna byla vybudována po roce 1955 a povolení
k odběru obdrželi.
Netýká se majitelů studní /povolení není potřeba/, pokud se k odběru vody nepoužívá zvláštní technické zařízení, pro jehož
provoz je třeba dodávat elektrickou, mechanickou či jinou energii.
Povolení není potřeba, pokud je odebraná voda dodávána třetí osobou jako „zboží“ (např. vodárenskou společností).
POVOLENÍ K ODBĚRU SE MŮŽE TÝKAT:
drobných živnostníků (zahradnictví, myčky apod.)
fyzických osob v zemědělských usedlostech (chov dobytka, zalévání)
zemědělců (napájení zvířat, zavlažování)
fyzických osob (odběr podzemní vody:pitné či užitkové účely; odběr povrchové vody:zalévání, WC apod.)
Ke dni 1.1.2008 zanikne platnost těch povolení k odběru povrchových nebo podzemních vod, která byla vydána a
nabyla právní moci do 31.12.2001.
Povolení vydaná od 1.1.2002 platí i nadále.
Povolení vydaná do 31.12.2001, která nabyly právní moci až po 31.12.2001, jsou také stále platná.
VYPOUŠTĚNÍ
Každý, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, musí mít povolení příslušného vodoprávního
úřadu.
Povolení není třeba, pokud jsou odpadní vody likvidovány (např. odváděny do veřejné kanalizace nebo do žumpy)
POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ SE MŮŽE TÝKAT:
drobných živnostníků (vody z technologie, myčky aut, penziony, malé čistírny odpadních vod)
fyzických osob (domovní čističky odpadních vod)
PRODLOUŽENÍ A VYDÁNÍ NOVÉHO POVOLENÍ
Pokud u příslušného vodoprávního úřadu podáte nejpozději do 1.7.2007 žádost o prodloužení stávajícího povolení, může Vám
být při splnění zákonných podmínek jeho platnost prodloužena.
Nové povolení: formulář lze získat na vodoprávním úřadu nebo na webu: www.zanikpovoleni.cz /Dokumenty

INDFORMACE MŮŽETE ZÍSKAT NA :
www.zanikpovoleni.cz
bezplatná telefonní linka: 800 101 197
Vodoprávní úřad, Odbor životního prostředí, Městský úřad Břeclav, tel.: 519 311 212. Zde můžete o povolení nebo
prodloužení povolení zažádat.
PŘÍKLADY:
Fyzická osoba nepodnikající, rodinný dům, studna vybudována v r. 1925 – žádat nemusí
Fyzická osoba nepodnikající, rodinný dům, studna vybudována v r.1975-žádat musí, pokud již v minulosti o povolení
nežádal
Doložení stáří studny: zda byla vybudována před 1.1.1955-postačí dokumentace ke stavbě domu, listiny, svědecká
výpověď nebo čestné prohlášení majitele.
Řízení o prodloužení či vydání nového povolení je zdarma.
připravila:B.Tesaříková
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PODĚKOVÁNÍ
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Začátkem roku jste mohli v ulicích Ladné a u dveří našich domovů potkat Tříkrálové koledníky, kteří koledovali pro
CHARITU. Díky Vám a Vaší štědrosti koledníci vykoledovali 25.534,-Kč. Doufám, že i „naši králové“ Vám svou koledou
přinesli trochu radosti s přáním štěstí a zdraví do všech dnů roku 2007. Velké poděkování patří i našim koledníkům, těm
nejmenším i těm starším i jejich doprovodu. Díky za jejich ochotu a obětovaný čas pro službu pro druhé.
Za všechny potřebné děkuje všem dárcům CHARITA.
OPRAVY KOSTELA
Tak jako se každý staráme o své obydlí, je třeba se starat také o náš kostel, kde je stále práce dost. A tak všem, kdo se
podílejí svou prací a službami, patří velké poděkování.
Poděkování patří všem, kdo se starají o úklid kostela a jeho okolí, i všechny větší úklidy. Za všechny druhy oprav a renovace,
vždyť bylo toho dost. Opravilo a zrenovovalo se oplocení kostela, vchody kostela zvenčí i uvnitř, dveře, vymalováno bylo
kolem křížové cesty, zrenovována byla zpovědní místnost se zpovědnicí. Opraveny byly také varhany, aby mohly sloužit i
duchovní kráse bohoslužeb.
Poděkování patří všem vám, kteří přispíváte svými službami při bohoslužbách. Díky také všem, kdo se starají o
kapličky a kříže v obci během celého roku.
Tyto opravy a renovace by se neuskutečnily bez obětavosti lidí, ale také bez finančních prostředků. Každou třetí
neděli v měsíci se konají v kostele sbírky na opravy, velké díky za Vaši finanční podporu.
připravila Ludmila Střelská

POZVÁNKY
RASOVNA-ZELENÉ SRDCE PRO LADNOU
Sdružení občanů Ladné zve srdečně širokou veřejnost na akci nazvanou Rasovna-zelené srdce pro Ladnou.
V sobotu 14.dubna 2007 od 13.00hodin budeme sázet stromy a keře na Rasovni.
Od 15.00hod bude následovat táborák.

MAŠKARNÍ KARNEVAL
Sdružení občanů Ladné ve spolupráci s Obecním úřadem Ladná pořádá
v sobotu 21.dubna 2007 maškarní karneval pro děti.
Začátek v 15.00hodin v sále Pohostinství U Zemčíků.
Na programu soutěže, hry a tombola.
Hraje DJ Nešpor.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní jubilea

Leden
80 let

65 let
60 let

Únor
85 let

Antonín Cupal, Mlýnská

70 let

Karel Michlovský, Sportovní
Josef Šoška, Lipová
Jan Trávníček, Masarykova
Josef Nič, Anenská
Josef Šimek, Na Trkmance
Josef Vrba, Mlýnská
Marie Jurasová, Masarykova
Jana Kosíková, Anenská
Josef Mozga, Masarykova

Ludmila Svobodová, Úlehlova

Jan Helešic, Růžová
Josef Markovič, Masarykova
Rostislav Střelský, Sportovní
Josef Jankovič, Sportovní
Milan Juras, Masarykova

65 let
60 let

Zemřeli
Terezie Cupalová, 79let, Růžová
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