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Okénko starosty
Vážení spoluobčané,
v polovině měsíce dubna byly po
obci rozmístěny nové kontejnery na
bioodpad. Tyto kontejnery jsou umístě ny u stá va jí cích kon tej ne rů na
tříděný odpad. Kontejnery mají hnědou bar vu a lze do nich uklá dat
veškerý bioodpad. Každá domácnost
obdržela informační leták a sáčky na
zbytky potravin. V letáku je uvedeno,
co do kontejneru patří a co ne. Sáčky
na bioodpad jsou rozložitelné a po něko li ka dnech až týd nech se plně
rozloží. Upozorňuji, že pokud uložíte
do sáčku zbytky jídla, sáček co nejdříve zaneste do kontejneru, protože by
se vám mohlo stát, že se sáček začne
postupně rozkládat a zbytky jídla by se
po několika dnech mohly rozsypat.
Na přelomu měsíce dubna a května
započala realizace nového dětského
hřiště na sídlišti. Předpokládáme, že
realizace tohoto hřiště by měla být hotova nejpozději do konce května. Na
základě požadavků rodičů bylo oproti
původnímu projektu zahrnuto i oplocení dětského hřiště. Dále se bude na
dětském hřišti dosazovat zeleň. Pokud
počasí dovolí, zeleň bude vysázena
v květnu, v případě vyššího sucha až
na podzim.
V průběhu měsíce května započne
realizace zateplení budovy mateřské
a základní školy. Zateplení by mělo
být dokončena nejpozději do konce
srpna tak, aby nový školní rok začal již
v nově upravené budově.
Tomáš Ingr

POZVÁNKA
ZO KSČM v Pasohlávkách zve
srdečně všechny občany na
vzpomínkový akt k osvobození
Pasohlávek v pátek 6. 5. 2011
v 19 hodin u pomníku osvoboditelů v parku u kostela.
Zvou pořadatelé
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ročník XX

l

číslo 5

l

květen 20 11

Oznámení obecního úřadu
Humanitární sbírka

Občanské sdružení Diakonie Broumov vyhlašuje humanitární sbírku
n letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
n lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
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n látky (minimálně 1 m , prosíme, nedávejte odřezky a zbytky látek)
n domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky (vše jen funkční a nepoškozené)
n vatované přikrývky, polštáře a deky
n obuv - veškerou nepoškozenou
n hračky - nepoškozené a kompletní
Sbírka se uskuteční v pátek 13. 5. od 16 do 18 hod. a v sobotu 14. 5. od 10 do
12 hod. Předmětné věci noste prosím v uvedený čas do kulturního domu zabalené
do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
Výlet pro celou rodinu

Obec Pasohlávky ve spolupráci s komisí pro kulturu a sport pořádá v sobotu
28. 5. 2011 akci "Výlet pro celou rodinu" - zájezd do Zoologické zahrady, popř. Dinoparku ve Vyškově. Je možné hlasovat, do které lokality zájezd uskutečnit. Výběr je
následující: ZOO Olomouc nebo Dinopark Vyškov. Hlasování probíhá na webových
stránkách obce (www.pasohlavky.cz), popř. lze svůj výběr nahlásit přímo na Obecním úřadě. Hlasovat lze pouze jednou, každý hlas bude zaznamenán. Hlasování bude
probíhat do 18. 5. 2011 do 10.00 hod.. Informace o výsledku hlasování, doba odjezdu
a předpokládaná doba příjezdu, bude oznámena obecním rozhlasem. Po vyhlášení (od
18. 5. 2011) se mohou zájemci začít hlásit osobně na Obecním úřadě v Pasohlávkách,
telefonicky na tel. č. 519 427 710 nebo mailem na obec@pasohlavky.cz. Po obsazení
plného počtu míst v autobuse se již nebude možno přihlásit, proto doporučujeme včasnou rezervaci. Zájemci si uhradí vstupné do ZOO, popř. Dinoparku, autobus bude
hrazen z rozpočtu obce.

Výstava vín
Český zahrádkářský svaz uspořádal v sobotu 19. 3. 2011 v místním kulturním
domě tradiční výstavu vín. I když na letošní výstavě bylo nabídnuto jen 283 vzorků, byla zaznamenána velká účast převážně přespolních hostů.
K příjemné atmosféře vyhrávala cimbálová muzika ze Vsetína až do pozdních
večerních hodin.
Šampión výstavy:
Bílá vína:
č. 83 AURELIUS VH
19,3 bodů
Popela Stanislav, Perná
Červená vína:
č. 255 ZWEIGEL TREBE
19,3 bodů
Studeník Jiří, Vlasatice
Ročníková vína: č. 240 CABERNET SAUVIGNON
19,3 bodů
Nožička Ivan, Přibice
Cenu starosty obce Pasohlávky za kolekci vín místního vinaře – nejlépe
hodnocených pěti vzorků s průměrem 18,8 získal Ivan Binder.
Výstavní výbor děkuje všem, kteří se zasloužili o připravu této akce a všem,
kteří svými víny přispěli k rozvíjení ušlechtilé záliby a vinařské tradice a těší se
na další setkání.
L. Šnepfenbergová

Třídíte správně odpad?
Vážení spoluobčané, na základě množících se stížností a upozornění ze strany
společnosti STKO Mikulov na nesprávně umístěný odpad v kontejnerech, Vám
opětovně uvádíme souhrn informací, co do kterých kontejnerů patří a co ne. Jelikož dochází k tomu, že v kontejneru na papír je např. vysypán odpadkový koš
z domů nebo popel z kotlů, popeláři takto znehodnocený vytříděný papír vysypou do směsného odpadu a již nedostaneme odměnu za třídění, ale tento
kontejner plně zaplatíme jako směsný odpad. Tím se zvyšují platby obce za vývoz odpadů a obec poté musí zvyšovat platby občanům za odpad. Upozorňujeme,
že pokud se bude pohybovat větší množství špatně tříděného odpadu a platby
obce budou vyšší, promítnou se tyto vyšší platby do ceny za odpad pro každého
jednotlivého občana.
Zde uvádíme, jak správně třídit:
1. PAPÍR A LEPENKA – modrý kontejner
SPRÁVNĚ:

noviny, časopisy, sešity, kancelářský papír, reklamní letáky, brožury, knihy bez potažených hřbetů, papírové krabice - rozložené, vlnitá lepenka, čisté papírové obaly a sáčky
ŠPATNĚ:

kancelářské spony a svorky, voskový papír, mastný a jinak znečištěný papír*, papírové pleny*, uhlový (propisovací papír), vícevrstvé obaly (nápojové
kartony)*
2. SKLO – BAREVNÉ – zelený kontejner
SPRÁVNĚ:

sklo barevné, tabulové sklo, nevratné skleněné lahve od nápojů, velké skleněné
střepy, skleněné vázy, sklenice, dózy
ŠPATNĚ:

zrcadla, drátěné skla, autosklo*, keramika a porcelán, žárovky, zářivky a výbojky*, lahvičky od léčiv, televizní obrazovky a počítačové monitory
3. SKLO – POUZE ČIRÉ (BÍLÉ) – bílý kontejner
SPRÁVNĚ:

čiré (bílé) sklo, čiré (bílé) nevratné skleněné lahve od nápojů, čiré (bílé) skleněné vázy, sklenice, dózy
ŠPATNĚ:

zrcadla, drátěné skla, autosklo*, keramika a porcelán, žárovky, zářivky a výbojky*, televizní obrazovky a počítačové monitory, lahvičky od léčiv,
POZOR! Tabulové sklo do čirého (bílého) skla NEPATŘÍ, tabulové sklo
vhazujte do barevného skla!
4. PLASTY – žlutý kontejner
SPRÁVNĚ:

stlačené PET lahve, čisté mikrotenové sáčky, čisté igelitové, polyethylenové
sáčky a tašky, čisté kelímky od potravin (př. jogurty), vypláchnuté plastové nádoby od mycích prostředků, polystyren (v malém množství př. obal od televize),
vypláchnuté obaly z tetrapaku (př. od mléka, džusů, vína)!!!
ŠPATNĚ:

znečištěné plastové nádoby*, guma, molitan, kabely, PVC*, pneumatiky,
linolea* textil z umělých vláken*, nádobky od léčiv!
5. BIOODPAD – hnědý kontejner
SPRÁVNĚ:

zbytky ovoce a zeleniny, kávová sedlina a čaje (i porcované), zbytky pečiva,
skořápky vajec a ořechů, zvadlé květiny, zemina z květináčů, zbytky vařených jídel (brambory, rýže, těstoviny, knedlíky, atd.), posečená tráva, plevele, větvičky,
listí, piliny, hobliny, kůra, popel ze dřeva, podestýlka a trus býložravých i hospodářských zvířat, peří, chlupy, vlasy, papírové kapesníky, ubrousky
ŠPATNĚ:

nebezpečný odpad (chemikálie, léky, postřiky, barvy, baterky), domácí elektrospotřebiče, drobná elektronika (mobily, nabíječky, MP3, atd.), plasty, kovy,
sklo, zrcadla, textil, směsné obaly, tetrapak, stavební suť, cihly, beton, polystyrén,
živočišné zbytky (maso, kosti), podestýlka a trus masožravých zvířat.

* nejčastěji vhozené odpady, které ZNEHODNOCUJÍ vytřiďování určitého druhu odpadu!!
Tomáš Ingr
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Z činnosti rady
a zastupitelstva
Výpis z usnesení Rady obce (RO)
ze dne 21. 3. 2011
RO schvaluje:
- program jednání a termín konání
Zastupitelstva obce dne 31. 3.,
- pořadí výsledků hodnocení nabídek na zakázku "Obec Pasohlávky
- dětské hřiště" a souhlasí s výběrem,
- výsledek výběru nájemce na pronájem kulatého stánku na pláži na
parcele p. č. 3163/27 v k. ú. Mušov, areál ATC Merkur, a to nabídku pana T. F.,
- navržené pořadí výsledků hodnocení nabídek na zakázku "Obec
Pasohlávky - pořízení žacího stroje" a souhlasí s výběrem,
- kupní smlouvu na zakázku "Obec
Pasohlávky - pořízení žacího stroje" uzavřenou mezi Obcí Pasohlávky a společností Agroservis
Trading a. s., Višňové 358,
- dodatek č. 1 k Dohodě o umístění
směrových cedulí ze dne 28. 1.
2010 uzavřený mezi Obcí Pasohlávky a Hotel Termal Mušov a. s.
Brno,
- uzavření smluv na pronájem pozemků pro zemědělskou činnost
takto: pozemky p. č. 5007 o výměře
11402 m2, p. č. 5008 o výměře
1485 m2 pronajmout společnosti
Vinofrukt a. s. Dolní Dunajovice;
pozem6ky p. č. 5136 o výměře
1068 m2, p. č. 5142 o výměře
2364 m2 pronajmout společnosti
Agroproduct, spol. s r. o. Ivaň; pozem ky p. č. 5237 o vý mě ře
25490 m 2 , 5246 o vý mě ře
29645 m2, p. č. 5253 o výměře
32402 m2 pronajmout společnosti
Landmann s. r. o., Březí,
- smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod číslo 3930
mezi Obcí Pasohlávky a Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s., Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav,
- smlouvu č. 8/001011/2 na divadelní vystoupení v ATC Merkur 16.
8. 2011 uzavřenou mezi Obcí Pasohlávky ATC Merkur a Agenturou Koráb, Nedbalova 15, Brno,
- smlouvu č. 416/11 o provozování
kanalizace a ČOV uzavřenou mezi
Obcí Pasohlávky a M. V,
- smlouvu o dílo č. 417/11: Pasohlávky - rozšíření ČOV, I. etapa,
uzavřenou mezi Obcí Pasohlávky
a M.V., na pro jed ná ní DSP
v územním a vodohospodářském
řízení, zpracování dokumentace
pro za dá ní stav by, or ga ni za ce
Pasohlávský zpravodaj
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a administrace výběrového řízení na zhotovitele stavby,
výkon inženýrské činnosti, technické pomoci a výkon
stavebního dozoru, zkolaudování a uvedení do trvalého
provozu stavby rozšířené ČOV v I. etapě,
- uspo řádá ní humani tár ní sbírky použité ho oša ce ní
v obci Pasohlávky, kterou bude pořádat Občanské
sdružení Di a ko nie Brou mov ve dnech 13. 5. 14. 5. 2011 v kulturním domě,
- smlouvu o zajištění produkce na hudebně - zábavný
program v ATC Merkur 2. 8. 2011 uzavřenou mezi
Obcí Pasohlávky ATC Merkur a Organizace Letní Sněhulák, o. s., K Třebonicům 1055, 155 00 Praha 5,
- smlouvu o zajištění odborné praxe uzavřenou mezi Střední školou informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23 a Obcí
Pasohlávky. Praxe bude vykonána v ATC Merkur,
- smlouvu o zajištění uměleckého výkonu uzavřenou
mezi Obcí Pasohlávky a Rytíři a Lapkové z Vítku,
Opavská 685, 749 01 Vítkov, k zajištění umělecké produkce pro děti v ATC Merkur 5. 7. 2011,
- smlouvu č 4208-279/001/11 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni uzavřenou mezi Obcí Pasohlávky a E. ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2152/6, 370
49 České Budějovice, k uložení kabelového vedení NN
včet ně po jist ko vých skří ní NN na po zem cích
parc. č. 5049 a 5051/1 v k. ú. Pasohlávky,
- uzavření Smlouvy o dlouhodobém pronájmu lahví na
stlačené plyny uzavřené mezi Obcí Pasohlávky a Linde
Gas a. s., U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9, na dobu
2 let,
- uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky
elektřiny ze sítě nízkého napětí uzavřenou mezi Obcí
Pasohlávky a E.ON Energie a. s., České Budějovice,
- žádost o povolení reprodukované hudby v restauraci
U Laguny v ATC Merkur dne 1. 4. 2011 a výjimku
z nočního klidu do 02,00 hod. dne 2. 4. 2011 na základě
žádosti J. P.,
- žádost o povolení reprodukované hudby v restauraci
U Laguny v ATC Merkur v době 1. 7. - 31. 8. 2011 ve
dnech středa, pátek, sobota a výjimku z nočního klidu
do 01,00 hod., na základě žádosti J.P. V ostatních dnech
platí pouze do 23,00 hod.,
- smlouvu o poskytnutí příspěvku uzavřenou mezi Obcí
Pasohlávky a Českým zahrádkářským svazem Pasohlávky,
- nájemní smlouvu č. 10/2011 uzavřenou mezi Obcí Pasohlávky a J. K.,
- nájemní smlouvu č. 11/2011 uzavřenou mezi Obcí Pasohlávky a V. N.,
- hudební produkci dne 16. 4. 2011 do 03,00 hod. dne
17. 4. 2011. Za odvoz odpadu se stanovuje poplatek ve
výši 500 Kč. Odběr el. energie bude uskutečněn z provozovny baru U Tygra a pizzerie U Římana tak, že odebraná elektřina bude měřena na elektroměrech těchto
zařízení, platba za odebranou elektřinu tak bude hrazena dle skutečnosti naměřené na elektroměru,
- nájemní smlouvu č. 12/2011 uzavřenou mezi Obcí Pasohlávky a Pavlof s.r.o., Podnásepní 1, 602 00 Brno, při
pořádání akce "1. Závod Českého poháru dračích lodí
2011 a Grand Prix dračích lodí 2011",
RO souhlasí:
- s rekonstrukcí stánku s občerstvením v ATC Merkur na
pozemku p. č. 3163/335 v k. ú. Mušov, dle přiložených
podkladů, na základě žádosti I. K.. Dále souhlasí s pronájmem části pozemku p.č. 3163/335 v k. ú. Mušov
o výměře 164 m2 na dobu 2011 - 2014, cena za pronáPasohlávský zpravodaj

jem je 50 000 Kč/rok,

- s pronájmem části pozemku 3163/112 v k. ú. Mušov pro

provozovnu půjčovny šlapadel a elektrických člunů
v ATC Merkur panu D. P. na dobu 2011 - 2014. Cena za
pronájem a služby je stanovena ve výši 40 000 Kč/rok.
- s poskytnutím finančního příspěvku na dětský karneval, který se koná dne 3. 4. 2011 v KD Pasohlávky, ve
výši 2 000 Kč.
RO bere na vědomí:
- zápis z hodnocení nabídek dne 21. 3. 2011 na zakázku
"Obec Pasohlávky - dětské hřiště",
- zápis z hodnocení nabídek dne 21. 3. 2011 na zakázku
"Obec Pasohlávky - pořízení žacího stroje",
- dopis ve věci udělování výjimky z doby nočního klidu,
pro pořádání hudebních produkcí v době 1. 6. - 30. 9.
běžného roku v zastavěné části obce Pasohlávky,
- plnění rozpočtu za leden 2011,
- plnění rozpočtu za leden - únor 2011,
- znalecký posudek č. 1564 - 64/11,
- žádost J. I., vlastníka pozemků v k. ú. Pasohlávky p. č.
5051/32, 5051/33, 5051/63, st. 313, st. 314, st. 315,
o změny funkčního typu území z plochy Ss na plochu Sr
v v novém územním plánu. Tuto žádost Rada obce postupuje komisi pro rozvoj a výstavbu Pasohlávky jako
podnět k projednání. Závěr komise bude předložen
Radě obce,
- zápis z komise pro rozvoj a výstavbu v obci Pasohlávky
dne 16. 3. 2011.

RO ukládá:
- obecnímu úřadu zveřejnit záměr obce na pronájem části
pozemku p. č. 3163/335 v k. ú. Mušov o výměře 164 m2
na dobu 2011 - 2014 za cenu 50 000 Kč/rok,
- obecnímu úřadu zveřejnit záměr na odprodej pozemku
p. č. st. 900 o výměře 35 m2, v k. ú. Pasohlávky, za cenu
50 Kč/m2 a směnu pozemku p. č. st. 910 o výměře 11 m2
za pozemek p. č. 5198/13 o výměře 17 m2, oba v k. ú.
Pasohlávky,
- obecnímu úřadu zveřejnit záměr na odprodej traktoru
V 50/20 z majetku obce dle znaleckého posudku
č. 1564-64/11 za cenu 30 000 Kč,
- obecnímu úřadu zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p. č. 3163/112 o výměře 50 m2 v k. ú. Mušov pro
provozovnu půjčovny šlapadel a elektrických člunů
v ATC Mer kur na dobu 2011 - 2014 za cenu
40 000 Kč/rok,
- komisi pro rozvoj a výstavbu v obci, aby se zabývala
možným tématem, a to, kterým směrem by se dále mohl
rozvíjet provoz kempu ATC Merkur a RZ Laguna.
RO otevřela doručené obálky ke zveřejněnému záměru
obce č. 18/2011 na pronájem části budovy na parcele p. č. st.
308/1 a 308/2 v k. ú. Mušov, provozovny tzv. bar a pizzerie
a následně přesunula rozhodnutí o výběru nájemce na další
jednání RO.
RO byla seznámena starostou se situací uvedenou ve výzvě Katastrálního úřadu k parcelám p. č. st. 900 a st. 910. Tyto
parcely nabyla obec po poslední pozemkové úpravě, avšak
stavby na těchto parcelách v minulosti vybudovalo Myslivecké sdružení Pasohlávky. Na základě této informace Rada
obce rozhodla parcelu st. 910 směnit s Mysliveckým
sdružením za parcelu p. č. 5198/13, která se nachází pod promenádou podél břehu Horní Novomlýnské nádrže a parcelu
st. 900 odprodat Mysliveckému sdružení za cenu 50 Kč/m2.
RO nesouhlasí s odprodejem pozemků parc. č. 3194/6
o výměře 3790 m2, p. č. 3194/2 o výměře 65622 m2
3

Z činnosti rady a zastupitelstva obce
a p. č. 3194/3 o výměře 9595 m2 panu M. Š., na základě jeho
žádosti, ale doporučuje uzavřít smlouvu o dlouhodobém
pronájmu na uvedené parcely. RO postupuje tuto žádost
k projednání Zastupitelstvu obce.

Výpis z usnesení Rady obce ze dne 4. 4. 2011
RO schvaluje:
- pronájem části parcely p. č. 3163/363 v k. ú. Mušov
o výměře 2 000 m2 (plocha o rozměrech 40 x 50 m) pro
umístění zábavných atrakcí v rámci provozu kempu
ATC Merkur v období letních sezón 2011 - 2014,
- odložení platby daně z příjmu od ATC Merkur za rok
2010 dle daňového přiznání ve výši 2 314 770 Kč do
15. 7. 2011,
- poskytnutí příspěvku ve výši 2 000 Kč na koncert ženského komorního sboru Bella Musica Brno, komorního
orchestru a sólistky Z. B., konaného v kostele sv. Anny
dne 2. 4. 2011,
- smlouvu č. 4209-288/001/11 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu uzavřenou mezi Obcí Pasoh lá v k y a E .O N D is tri b u c e , a . s. , se síd le m
F. A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice,
k uložení kabelového vedení NN ukončeného v pojistkové skříni NN na pozemku p. č. 4980/11 k. ú. Pasohlávky, ke stavbě "Pasohlávky, kabelová smyčka,
Zábranský",
- smlouvu o dílo č. B11-007 uzavřenou mezi Obcí Pasohlávky a Dřevoartikl, spol. s r. o., IČ: 26306921, se sídlem Uhelná 2641/4, 669 02 Znojmo, na dodávku
a realizaci prvků dětského hřiště,
- zrušení zveřejněného záměru obce č. 18/2011 na pronájem provozovny ozn. "bar a pizzerie" v ATC Merkur
a vyhlašuje tímto nový záměr obce č. 25/2011 na stejnou provozovnu,
- smlouvu o provedení hudební produkce uzavřenou
mezi Hudební skupinou Ray Of Light - Madonna revival, 150 00 Praha 5, Fabiánova 2a a Obcí Pasohlávky na
hudební produkci v ATC Merkur dne 7. 5. 2011 při Zahájení turistické sezóny,
- smlouvu o zajištění provedení uměleckého výkonu výkonnými umělci uzavřenou mezi Sony Music Entertain ment Czech Re pub lic s. r. o., Pa lac ké ho 1,
110 00 Praha 1 a Obcí Pasohlávky na umělecký výkon
Tomáše Kluse v ATC Merkur dne 7. 5. 2011 při zahájení turistické sezony,
- poskytnutí příspěvku ve výši 2 500 Kč Občanskému
sdružení Bavorské ochotnické divadlo, 692 01 Bavory
na divadelní představení v Pasohlávkách v termínu
29. 4. 2011.
RO souhlasí:
- s předloženým architektonickým řešením stavby rodinného domu na pozemku p. č. 5073/26 a p. č. 5082/1 v k.
ú. Pasohlávky, pana H. H.,
- s konáním hudebního festivalu v ATC Merkur dne
24. 6. 2011 v době od 17,00 hod. do 02,00 hod. dne
25. 6. 2011 a uděluje výjimku z nočního klidu do
02,00 hod.
RO bere na vědomí:
- výroční zprávu o nájmu, provozu a správě veřejného
osvětlení v obci Pasohlávky za rok 2010 od společnosti
ELTODO - CITELUM, s.r.o., Novodvorská 1010/14,
142 00 Praha 4,
- Energetickou optimalizaci - cenové srovnání dodavatelů el. energie společnosti Optimal Energy,
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- cenovou kalkulaci za inženýrskou činnost pro DUR

a DSP k plánované výměně stávajícího kanalizačního
řádu v délce cca 1500 m vedoucího přes ATC Merkur,
- analýzu stávajícího stavu oblasti Donava v k. ú. Mušov
od společnosti INTERTRANSMED s.r.o., Pouzdřanská 641, 691 25 Vranovice,
- závěrečnou zprávu o provedeném termovizním měření
Obecního úřadu z 21. 1. 2011.

RO ukládá Obecnímu úřadu zveřejnit záměr obce na
pronájem části pozemku p. č. 3163/363 v k. ú. Mušov o výměře 2000 m2 na dobu 2011 - 2014 za cenu 40 000 Kč/rok.
RO nesouhlasí, na základě žádosti občanského sdružení
YachtClub Mušov, s pronájmem části pozemku p. č. 5777
v k. ú. Pasohlávky za Yacht clubem Pasohlávky, v žádosti
uvedeno chybně p. č. 5198/21.

Výpis z usnesení Zastupitelstva obce ze dne 31. 3.
ZO schvaluje:
- závěrečný účet obce Pasohlávky za rok 2010 a zprávu
auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok
2010 bez výhrad,
- odprodat pozemky p. č. 5025/9 o výměře 85 m2, p. č.
5030/4 o výměře 403 m2, o celkové výměře 488 m2, vše
v k. ú. Pasohlávky, za cenu 300 Kč/m2, manželům A.
a M. N. Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí nabyvatel,
- ceník stočného pro rok 2011,
- Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt,
- přílohu č. 5 ke Statutu sociálního fondu.
- schvaluje proplacení provozních výdajů za rok 2010
v ZŠ a MŠ Pasohlávky ve výši 150.000 Kč.
ZO souhlasí s realizací výstavby posklizňové linky
a skladu zrnin dle předložené projektové dokumentace za
podmínek - maximální výška stavby včetně pomocné konstrukce dopravníků bude 15,5 m a v dalších stupních
projektové dokumentace bude zapracováno ozelenění jako
odclonění objektů.
ZO bere na vědomí stížnost J. Š., ke schválené Obecně
závazné vyhlášce č. 1/2011 o o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst
a částí obce.
ZO nesouhlasí s odprodejem pozemků p. č. 3194/2
a 3194/6 v k. ú. Mušov.
ZO k předloženému projektu relaxačně rehabilitačního komplexu:
n souhlasí se svedením všech povrchových, dešťových
a odpadních termálních vod do místního potoka nacházejícího se v blízkosti zamýšlené výstavby,
n souhlasí s napojením na splaškovou kanalizaci za splnění podmínek:
n a) investor - žadatel se zaváže k úhradě finanční spoluúčasti na zřízení a rozšíření kapacity ČOV vypočtené
poměrem ve vztahu k předpokládanému objemu vypouštěných odpadních vod a nákladům obce na jednotku kapacity ČOV. Před vydáním vyjádření ke
stavebnímu řízení bude uzavřena smlouva o finanční
spoluúčasti na rozšíření ČOV.
b) veškeré odpadní vody odcházející do kanalizace budou měřeny, měřící zařízení budou obsahovat
záznamovou jednotku, zařízení bude kalibrováno dle
platných předpisů, měřené množství bude kontinuálně přenášeno na velín ČOV.
n souhlasí s vedením přípojky VN při okraji současné
komunikace (při pravé straně vozovky ze směru od
Pasohlávský zpravodaj

Ivaně), dále po okraji pozemků p. č. 4713/1, p. č.
4713/2 a p. č. 4996/1 v k. ú. Pasohlávky, za podmínky,
že se investor zaváže, že v případě vedení kolem komunikace a budování kruhového objezdu na počátku
obce v místě vedení předmětného kabelu VN, provede
potřebnou přeložku na vlastní náklady,
n souhlasí s variantou umístění parkoviště dle výkresu
A02 za podmínky, že vzdálenost od hranice budovy
směrem k severu nepřekročí 20 m včetně vozovky.
Dále nesouhlasí s odprodejem pozemků na zřízení
parkovišť či podepsání smlouvy o budoucí smlouvě
kupní. Obec není majitelem těchto pozemků a prozatím nezná obsah a podmínky případného převodu do
vlastnictví obce od P. F. ČR. Z výše uvedených důvodů navrhuje Zastupitelstvo obce připravit smlouvu
o smlouvě budoucí, souhlasu s umístěním stavby na
cizím pozemku. V případě, pokud se stane obec vlastníkem předmětných pozemků, souhlasí s výstavbou
předmětných parkovišť a komunikace s chodníky na
pozemcích p. č. 4996/1 a 4988/1 - připojených na objekt umístěný na pozemku p. č. st. 516/1 za podmínky,
že žadatel je postaví na své náklady a tyto po kolaudaci převede do majetku obce bezúplatně. Tato je žadateli pronajme - podmínky pronájmu budou řešeny
samostatnou smlouvou,
n souhlasí s vedením potrubí s termální vodou dle
navržené dokumentace,
n souhlasí s výškovým uspořádáním stavby dle projektové dokumentace včetně zapracovaného sklonu střechy,
n požaduje, aby investor na své náklady vybudoval promenádu podél toku přilehlého potoka, a to od tzv.
mostku u domu č. p. 22 až po hranici mezi stávající
stavbou a novostavbou.
Výpis z usnesení Zastupitelstva obce ze dne 13. 4.
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2011
o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí obce.

Informace TIC Pasohlávky
Turistické informační centrum Pasohlávky zahajuje provoz 30. dubna.
Provozní doba
květen (víkendy, svátky)
červen, září
Po - Ne
červenec, srpen Po - Ne

9.00 - 12.00 13.00 - 17.00
9.00 - 12.00 13.00 - 17.00
9.00 - 12.00 12.30 - 19.00

Občané s trvalým pobytem v obci si zde mimo jiného
mohou zakoupit permanentní vstup do ATC Merkur.
Vjezd os. auto, motorka
200 Kč
Vstup dospělí
100 Kč
Vstup děti 5 - 15 let
50 Kč
Květnové akce v ATC Merkur Pasohlávky

13. - 15. 5. 2011
zač. v 16:00 hod.

Surf Fest 2011

14. - 15. 5. 2011

Pálava dragon open

19. - 22. 5. 2011

Euro Bike Fest Mušov 2011

Surf Fest 2011 je již 3. ročník festivalu určeného především příznivcům windsurfingu a kiteboardingu. Více
info na www.f4.cz
2. ročník závodů dračích lodí českých a rakouských
posádek, určený pro "hobby týmy" firem a přátel (Grand
Prix). Večer pak proběhne tradiční "dračí párty".
Přihlásit se může kdokoliv! Více info na www.hotelpavlov.cz
III. ročník motosrazu pro ty, kdo mají motorky a svět
kolem nich rádi. Součástí programu bude také největší
výstava motocyklových customů ve střední a východní
Evropě. Více info na www.eurobikefest.cz

7. 5. - Zahájení turistické sezony v ATC Merkur

Mažoretky z Pohořelic, dětské soubory při SVČ Pohořelice, Crazy girls Vranovice, Funny Angels, Amélie
z Pavučiny, Fire women Přibice, Wild Eggs z Mikulova,
Kamelot, Svatý pluk, Madona revival, Xindl X, Tomáš
Klus, Desmod. O večerní zábavu se postará Roman a Jarda band. Velký čtyřhodinový zábavný program pro děti
Dětský koutek s klauny. Dále připravujeme: autogramiádu s Mužem roku 2010 Janem Hájkem, vystoupení
šermířské skupiny Exulis - katovská dílna, šermířský trenažér, házení věnečků na kopí, ohňová show, ochutnávka
vín a další. Vstupné 50 Kč děti, 100 Kč dospělí.
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Odpoledne plné kostýmů a buchet

Společenská
kronika

Jubilanti květen

Princezny, čarodějnice, kašpárky, Spidermany, berušky… všechny tyto
a mnohé další postavičky bylo možné vidět na dětském maškarním plese,
který se konal třetího dubna od 15.00 hod v místním kulturním domě.
Pro děti, rodiče, prarodiče i tetičky bylo připraveno občerstvení, ceny
i pestrý zábavný program plný tance a soutěží. Sálem se nesly ty nejznámnější dětské písničky, o jejichž oblibě svědčí fakt, že parket nebyl prakticky ani
na chvíli prázdný. S rozesmátými dětmi nejrůznějšího věku, od batolat až po
školáky, tu sice tancovaly většinou maminky, ale ani tatínci nelenili a pilně
plnili roli fotografů a kameramanů. Tanec pak střídaly soutěže, kterých tu
bylo připraveno hned několik, například hod papírovou vlaštovkou nebo přetahování lana. Nejen vítězové, ale i poražení
si odnesli balíčky plné krásných cen, takže nikdo nemusel
smutnit.
"Jsme velmi potešeni velkou účastí, kterou jsme vůbec
nečekali. I díky tomu tu byla skvělá atmosféra a bylo velmi
příjemné a potěšující, že i rodiče se zapojili do tance a soutěží. Také jsme rádi, že dorazili i prarodiče a dokonce i lidé,
kteří tu sice žádné ratolesti neměli, ale přišli kvůli buchtobranní a my doufáme, že přijdou i příště," uvedla jménem
organizátorů Iveta Žaludková.
Buchtobran ní totiž bylo součástí maškarního plesu.
Každý návštěvník měl možnost přinést na ochutnávku produkt vlastní výroby a soutěžit tak o nějaké to ocenění. Buchet
a nejrůznějších koláčů se na stole sešlo opravdu mnoho, a tak
bylo určitě z čeho vybírat a také co hodnotit. Vítěznou buchtou, která chutnala nejvíce, se nakonec staly míša řezy Ivety
Liškové.
"Ráda bych poděkovala všem maminkám, které se podílely na programu a organizaci, také Mikovi Sirbů za hudební
doprovod, Jiřímu Bílkovi za stánek s občerstvením a všem
sponzorům, kteří nám pomohli vykouzlit úsměv na dětských
tvářích. A také samozřejmě děkuji všem, kteří se celé akce
zúčastnili," dodala Žaludková.

Adamová Dana
61 let
Brveník Jan
75 let
Pinkava Jan
75 let
Štolfa Rostislav
66 let
Buček Jaroslav
63 let
Paradiová Anežka
77 let
Aláč Josef
61 let
Kačicová Ludmila
78 let
Opluštilová Věra
55 let
Plchová Pavla
50 let
Kadlíček Petr
60 let
Lukoszová Dáša
60 let
Bílá Karla
50 let
Sedlář Bohuslav
60 let
Našim jubilantům přejeme hodně
štěstí, zdraví a spokojenosti do dalších
let.

Alena Slabá
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