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Zdarma

22.prosince 2010

Příjemné prožití vánočních svátků,
zdraví,
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štěstí a mnoho úspěchů
přeje

v novém roce

Zastupitelstvo obce Krčmaň
Ustavující zasedání zastupitelstva obce Krčmaň
9. listopadu 2010 se konalo veřejné Ustavující zasedání zastupitelstva obce Krčmaň. Nově zvolení zastupitelé
vybrali za svého středu
starostu

Mgr. Zdeňka Jančo
a

místostarostu

Ladislava Domese

finanční výbor

kontrolní výbor

výbor pro rozvoj
obce

předseda
Ing. František Římský
členové
Jitka Moudrá
Jan Coufal

předseda
Zdeněk Jureček
členové
Robert Stanislav
Zdeněk Moudrý

předseda
Bc. Eva Sztwioroková
členové
Milena Koblihová
Bc. Zuzana Římská

výbor pro životní prostředí,
vnitřní problematiku a
sociální záležitosti

výbor pro školství,
mládež, tělovýchovu a
kulturu

předseda
Lumír Friedrich
členové
Hana Komárková
Marie Vymětalíková
Jindřiška Jurečková
Kamila Friedrichová

předseda
Zdeněk Coufal
členové
Stanislav Moudrý ml.
Jan Motáň

Všem zvoleným zastupitelům blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů
v následujícím volebním období

Slovo starosty

V

výboru, za pečlivou a obětavou práci, jež
vykonávali pro obec. Staronoví členové obecního
zastupitelstva dobře vědí, že práce s lidmi je velmi
náročná a pokud chceme mít dobré výsledky, je
nutné zapojení všech členů jednotlivých výborů
tak, aby byla vzájemná spokojenost a pracovní
nasazení bylo rovnoměrně rozloženo mezi všechny
dobrovolné funkcionáře – zastupitele obce. S
problémy občanů je třeba se přímo obracet na

ážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vám poděkoval
jménem všech členů obecního
zastupitelstva za důvěru, kterou jste
nám dali v komunálních volbách
2010. Současně děkuji bývalým členům
zastupitelstva obce především panu Ing. Pavlu
Krkoškovi, místostarostovi a Ing. Šárce
Stanislavové, předsedkyni finančního a sociálního
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kteří mají k tomu i své kompetence.

konkrétní předsedy výborů zastupitelstva obce,

Mgr. Zdeněk Jančo - starosta

Hlavní úkoly zastupitelů obce Krčmaň pro nejbližší období 2011 – 2014

K naplnění těchto cílů bude nutné získat a využívat finanční dotace z různých projektů tj. z



PRV - Program rozvoje venkova,
POV - Program obnovy venkova, dotační tituly vyhlášené ministerstvem zemědělství, životního
prostředí, místního rozvoje, financí či dotační tituly vyhlášené Olomouckým krajem.
 co nás všechny v současné době nejvíce zajímá?

Téměř 6 měsíců již probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby výstavby „Krčmaň – splašková
kanalizace a ČOV“ a stále nemůžeme vyhlásit konečné výsledky, neboť čekáme na závěrečnou zprávu
= vyjádření Úřadu pro ochranu veřejných zakázek v Brně, kam se odvolala jedna z firem, jež se
zúčastnila veřejné soutěže – zakázky na zhotovitele výše uvedené stavby.
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Odpady

P

odle zákona o odpadech obce tedy i obec
Krčmaň od r.2011 musí likvidovat biologický
rozložitelný odpad. Zastupitelé obce na posledním
veřejném zasedání se rozhodli, že v rámci operačního
programu Ministerstva životního prostředí nechají
zpracovat projektovou žádost na dotaci, jež by se
týkala zakoupení různých typů kompostérů pro
všechny domácnosti dle velikosti zahrad a
předzahrádek s tím, že i na obci se objeví cca 3-5
větších kompostérů pro veřejnou zeleň. Bližší
informace naleznete v dotazníku, který je přílohou
tohoto zpravodaje a tento vyplněný dotazník je

zapotřebí odevzdat buď přímo na OÚ, případně
některému ze zvolených zastupitelů obce nejpozději do
10.ledna 2011. Na konkrétní dotazy budeme odpovídat
ve čtvrtek 6. ledna 2011 od 15.00 hod. v místní
sokolovně,
kde
současně
proběhne
veřejné
projednávání 1. změny územního plánu obce Krčmaň.
Z výsledků výběrového řízení na svoz komunálního,
směsného, nebezpečného a velkoobjemového odpadu
vyplynulo, že i v příštím období bude tyto služby
provádět v obci společnost Technické služby města
Olomouce, které již v minulosti část těchto služeb
prováděla.

„Keramická popelnice“

K

e konci roku 2010 při slavnostním
vyhlášení soutěže pro města a obce
Olomouckého kraje (více než 400 obcí)
ve třídění odpadů „O keramickou popelnici“
získala naše obec Krčmaň v kategorií obcí do 500
obyvatel 4.místo. Je to o stupínek horší než
v minulém roce, přesto je to výborné ocenění

především zásluhou Vás občanů, kteří vzorně
třídíte odpady. Přesto náklady na jednoho občana
za provoz shromažďování sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů za rok 2010 se zvýšily a obec musí
přistoupit k navýšení poplatku na občana.

Ze života obce

K

e konci roku na prvních dvou veřejných
zasedáních zastupitelé obce schválili
řadu důležitých dokumentů a to 14
smluv, 11 finančních směrnic a 4 obecně
závazné vyhlášky. Viz úřední deska. Jednou
z nich je i Smlouva o výkonu Obecní policie
Velký Týnec na území Obce Krčmaň. Jak sami
jste jistě zaznamenali za posledních 6 měsíců na
našem katastrálním území došlo k několika

nepříjemnostem.
Poničení
soukromého
i
obecního majetku, plodin, automobilů a hlavně
narušování nočního klidu. Proto jsme se rozhodli,
aby v naší obci se pravidelně pohybovala policie
nejen státní, ale i obecní. Současně jsme
zaregistrovali několik nepříjemných anonymů na
konkrétní osoby. Kdo někdy takový anonym
obdržel, ví že je to hodně nepříjemné, bolí to a
ztrácí
chuť
žít
v naší
obci.

V

závěru mi dovolte, abych jednak poděkoval novým zastupitelům za organizaci a přípravu
prvních veřejných akcí - Rozsvícení obecního stromu, Vítání občánků na ZŠ v Krčmani a
Vám všem popřál příjemné prožití vánočních svátků, mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti
v roce 2011.
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Mgr. Zdeněk Jančo,
starosta obce Krčmaň

Z obecní kroniky
Rok 1956 - pokračování.
medvíďata“, které sehráli pro děti členové KOD
v Olomouci.

Zbrojnice
požárního
sboru.
V roce 1956 bylo započato se stavbou nové
zbrojnice požárního sboru na níž byla povolena
částka 460 tis. Kčs.

Výstava knih.
Koncem roku uspořádána učitelským sborem a
členy SČSP výstava knih spojená s prodejem.

MDŽ.
Mezinárodní den žen oslaven toho roku besedou
pořádanou 8. března ve škole. Při besedě
darovali žáci matkám vkusně zhotovené
větvičky a malé dárečky.

Loutkové hry.
V zimních měsících hrávána pionýry loutková
představení, která se těšila živému zájmu těch
nejmladších. Představení byla hrávána
v pionýrské klubovně.

Kultura.
Počátkem roku, 2. ledna byla uspořádána beseda
pionýrů s bohatým programem. 17.ledna
následoval tradiční ples SRPŠ, který se stal
dostaveníčkem velké části občanů naší obce.
Stejně zdařilé byly Zimní dětské radovánky,
zpestřené pěknými tanečními a hudebními
vložkami.

Škola.
O hlavních prázdninách byla provedena
generální oprava části školní budovy ze dvora,
omítnut sousední farský štít. Dále byla
provedena generální oprava střech školní
budovy, oprava okapových rour, oplechovány
římsy v přízemí. Opravy si vyžádali částky
12 000 Kčs. Škola organizována jako dvojtřídní.
První a druhý ročník vedla ředitelka školy E.
Hrubcová, 2. tř. učitelka Věra Nejezchlebová,
která sem byla přeložena se Sv. Kopečka. Školu
navštěvovalo 49 žáků.

MDD.
Mezinárodní den dětí slaven velmi okázale. 16.
června uspořádal učitelský sbor a SRPŠ Letní
dětské radovánky. Radovánky byly zahájeny
pěkným krojovaným průvodem, který za
doprovodu hudby prošel celou vesnicí. Za
vlajkou nesenou pionýry šly malé děti s kočárky,
koloběžkami, vozíčky apod. Za nimi šli žáci 1. a
2. tř. v pestrých národních krojích. Pak šli žáci 4.
a 5. tř. ve cvičebních úborech s ozdobnými
kruhy. Průvod, jenž byl konán v obci vůbec
poprvé, ukončili dospělí. Po programu byly
všechny děti od 1 roku pohoštěny. V rámci
MDD navštíveno divadelní představení „Tři

Adaptace
rodinných
domků.
O dobré finanční situaci občanů svědčí 17
žádostí o adaptaci rodinných domků podaných
na MNV. Žádosti byly vyřízeny kladně, a tak
s adaptací bylo ihned započato.

Ing.Šárka Stanislavová, současná kronikářka

! Víte že ?
Obecní zastupitelstvo schválilo a projednalo ve IV. čtvrtletí 2010 následující:
 Pravidla rozpočtového provizoria obce na 1. čtvrtletí 2011 ve výši 1.049.148,- Kč.
 Vlastní rozpočtové opatření č.3 na částku 16.626,-Kč.
 Smlouvu s technickým dozorem investora stavby „Krčmaň – splašková kanalizace a ČOV“ mezí obcí
Krčmaň a firmou AgPOL Olomouc.
 Návrh smlouvy se zhotovitelem stavby „Krčmaň – splašková kanalizace a ČOV“ s účinností po
písemném vyjádření ÚPOVZ Brno.
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 Nájemní smlouvu na pronájem obecních zemědělských pozemků mezi obcí Krčmaň a firmou Agra
Velký Týnec.¨
 Veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Velký Týnec a obcí Krčmaň o výkonu úkolů Obecní policie Velký
Týnec na území obce Krčmaň.
 Inventární komisi obce ve složení: předseda Ladislav Domes, členové: Helena Petrová, Zdeněk Coufal,
Ing. František Římský, Zdeněk Jureček ke zpracování závěrečné zprávy o inventarizaci majetku obce
k 31.12. 2010.
 Rozpočtový výhled obce pro období 2011 – 2014.
 Místní poplatek ve výši 500,- Kč na jednoho občana za provoz systému shromažďování sběru,

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2011. Tento poplatek je
splatný ve dvou možných splátkách a to k 31. březnu a k 31. říjnu 2011 s možností zaplatit i
jednorázově. Výše poplatků vychází ze skutečných nákladů v roce 2010.

Náklady na sběr komunálního
odpadu v roce 2010
sběr a likvidace směs.kom.odp.
sběr a likvidace tříděného odpadu (papír,
lepenka, kompozitní obaly, plasty, sklo

likvidováno
celkem Kč bez
placené km
tun
DPH
133,65

1 221

198 035 Kč

21,65

985

53 308 Kč

DPH 20%
celkem běžný odpad včetně DPH
likvidace černé skládky pneumatik
Platby celkem
dotace EKOKOM
dotace ASEKOL
Výsledné náklady
počet občanů
výdaje na občana

-

50 268 Kč
301 611 Kč
5 942 Kč
307 553 Kč
69 752 Kč
1 700 Kč
236 101 Kč
469
503 Kč

 Smlouvy o využívání systému zavedeného obcí o nakládání s komunálním odpadem mezi obcí
Krčmaň a ZŠ s MŠ, mezi obcí Krčmaň a TJ Sokol Krčmaň, mezi obcí Krčmaň a prodejnou smíšeného
zboží „Rosnička“, mezi obcí Krčmaň a FK 97.
 Smlouvu o odvozu a odstranění směsného, komunálního, separovaného, velkoobjemové a
nebezpečného odpadu mezi obcí Krčmaň a firmou Technické služby města Olomouce s platností od 1.1.
2011.
 Smlouvy o zimní údržbě místních komunikací příp. obecních chodníků mezi obcí Krčmaň a panem
Františkem Jemelkou, mezi obcí Krčmaň a panem Antonem Majkútem.
 Obecně závaznou vyhlášku obce Krčmaň č.1/2010, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů.
 Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010, o místním poplatku ze psů.
 Obecně závaznou vyhlášku č.3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
 Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo
jiné technické zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu.
 Finanční směrnice č. 5.-15. Viz Harmonogram účetní závěrky; Směrnice k řídící kontrole; Směrnice
upravující oběh účetních dokladů; Směrnice pro tvorbu a používání opravných položek; Směrnice
k rozpočtovému hospodaření; Směrnice pro časové rozlišení nákladů a výnosů včetně dohadných položek;
Inventarizace majetku a závazků; Evidence účtování a odepisování majetku; Spisový řád; Směrnice
k tvorbě vnitřních předpisů obce; Organizační struktura obce.


Odvoz popelnic bude v I. čtvrtletí 2011 cca následující:
6. a 20. ledna, 3. a 17. února,
3., 17. a 31. března,

6

vždy

ve

čtvrtek

a

14. a 28. dubna

to

2011.
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 Časový nástin zasedání členů zastupitelstva obce Krčmaň v roce 2011 s možností přístupu
veřejnosti a jejich připomínek. Všechna zasedání ZO proběhnou na Obecním úřadě Krčmaň v zasedací
místnosti vždy ve středu -

 23. února 2011 - 17.30 hod. 27.dubna 2011 - 19.00 hod . 29. června 2011 - 19.00 hod.
31. srpna 2011 - 19.00 hod. 26. října 2011- 17.30 hod. 14. prosince 2011 - 17.00 hod.
 Současně proběhnou informační schůzky obecního zastupitelstva s občany
v místní sokolovně a to ve čtvrtek 6. ledna 2011 od 15.00 hod . k projednání 1. změny ÚP
obce Krčmaň; dále v pátek 25. března a v pátek 4. listopadu 2011 vždy od 18.00 hod.
na ZŠ v Krčmani.

TIPY na povánoční aktivní sport v obci KRČMAŇ – 2010

„Vánoční turnaj smíšených družstev ve volejbale pro příchozí“
se koná v pondělí 27.12. 2010 od 18.00 hod. v místní sokolovně.
Srdečně se těšíme na Vaši účast – TJ Sokol Krčmaň.

„Turnaj ve stolním tenisu pro širokou veřejnost“
se koná ve čtvrtek 30. prosince 2010 od 18.00 hod.
opět v místní sokolovně. Zájemci (nad 15 let) si vezměte s sebou sportovní oblečení a
raketu na stolní tenis

Pozvání
na sledování nejlepších mladých hráčů a hráček stolního tenisu u příležitosti

„XXXIV. roč. Vánočního turnaje mládeže ve stolním tenisu“,
jehož se zúčastní nejlepší mladí stolní tenisté Moravy. Turnaj bude probíhat v úterý 28. a ve středu 29.
prosince 2010 vždy od 9.00 hod. v místní sokolovně.

Kalendář společensko – kulturních a sportovních akcí v I. čtvrtletí r. 2011

7

Krčmaňský zpravodaj prosinec 2010

termín

01.01.2011
06.01.2011
08.01.2011
08.01.2011
12.01.2011
22.01.2011
29.01.2011
02.02.2011
19.02.2011
? 20.02.2011 ?
26.02.2011
02.03.2011
18.03.2011
26.03.2011
06.04.2011

akce
Novoroční setkání s přípitkem od 0:30 hod. u kostela sv. Floriána Krčmaň
Veřejné projednávání 1. změny ÚP obce Krčmaň od 15.00 hod. v sokolovně Krčmaň
Zájezd na hory – Beskydy = Pustevny, příp. Soláň odjezd v 7.00 hod. z Krčmaně
Tříkrálová sbírka v dopoledních hodinách v obci Krčmaň
Setkání Seniorského klubu Krčmaň od 16.00 hod. v ZŠ – zdravotní přednáška
Společenský ples TJ Sokol Krčmaň – od 20.00 hod. v místní sokolovně
II. liga žen ve stolním tenisu Neředín B – Dubňany, Čejč od 10.30 hod. sokol. Krčmaň
Setkání Seniorského klubu Krčmaň od 16.00 hod. v ZŠ – sociální přednáška
Společenský ples fotbalistů – FK 97 Krčmaň od 20.00 hod. v místní sokolovně
Dětský maškarní karneval (ZŠ + rodiče) od 14.00 hod. v místní sokolovně - termín bude upřesněn
II. liga žen ve stolním tenisu Neředín B – Hodonín, Břeclav od 10. 30 hod. sok. Krčmaň
Setkání Seniorského klubu Krčmaň od 16.00 hod. v ZŠ
Finále regionální ligy žákyň a dorostenek ve stolním tenise od 15.30 hod.-TOP 10
II. liga žen ve stolním tenisu Neředín „B“– Humpolec, Pelhřimov od 10.30 hod. v sokol.
Setkání Seniorského klubu Krčmaň od 16.00 hod. v ZŠ

TOP 12 – krajské finále bodovacího turnaje mladších žáků a žákyň ve st. tenisu od 9.00 hod. v
sokolovně Krčmaň
28.3. – 9.4. 2011 Pozvání ke Strejčkovu lomu a k Bílým hlínám na koniklec velkokvětý

09.04.2011

Vítání občánků

Michael Prchlík

Dne 12.prosince byli
do společenství naší
obce přivítáni noví
občánci.
Dětem i rodičům přejeme
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Bořivoj Vašek
Lucie Strejčková
Vojtěch Vašák
Gabriela Friedrichová
Matilda Mia Jančo
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Úspěšný rok 2011 přeje redakční rada Krčmaňského zpravodaje
Složení redakční rady:
Poznámka redakce:
Registrační značka:
Obec Krčmaň:
Datum:

Mgr. Zdeněk Jančo, Helena Petrová, Ing. František Římský a Zdeněk Jureček
Uveřejněná stanoviska – příspěvky, nemusejí být totožné se stanovisky redakční rady.
MK ČR E 12526
Kokorská 163, PSČ 779 00; mail: obec@krcman.cz; tel.: 585 393 018, IČO: 00575640
22. prosince 2010
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