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Okénko starosty

V sobotu 5. 11. 2011 v podvečerních
hodinách bylo na obci více rušno jak jinou dobu. To se do místního kulturního
domu scházeli místní senioři na setkání,
které pro ně připravila organizace ČSŽ
s finančním přispěním (částka 5000 Kč)
obce Pasohlávky zastoupené panem starostou Tomášem Ingrem.
Je třeba seznámit veřejnost s tím, jak
se zařizuje tato akce a kdo ji financuje.
Celou akci včetně zadání programu, pohoš tě ní a ob slu hy za jišťuje ČSŽ
z výdělku na Anenských hodech a obec
přispívá částkou 5000 Kč. Pozváno bylo
přes 100 seniorů, svou účast přislíbilo
70 seniorů a zúčastnilo se jí 62 seniorů.
Posezení zahájila členka SPOZ paní
Alena Slabá krátkým projevem a pan
starosta Tomáš Ingr seznámil přítomné
s problematikou obce a s tím, co bylo
v uplynulém roce vykonáno. V programu vystoupily děti z místní školní
družiny pod vedením paní Lenky Žaludkové a paní učitelky Dagmar Bártové.
Jejich program složený ze zpěvu
a scének byl moc pěkný, děti sklidily
velký aplaus a od organizátorů občerstvení a malý balíček laskomin.
Poděkování patří také paní Žaludkové a paní Bártové. Celým večerem se
o zábavu starala "Brťovská šestka" s lidovým vypravěčem. Každý se mohl dle
svých možností bavit. Nálada byla vese lá a po sled ní se ni o ři opouš tě li
kulturní dům v pozdních večerních hodinách. Věřím, že i příští rok se sejdeme
a účast bude ještě větší.

Vážení spoluobčané, nastal čas adventní, spolu s ním i přípravy na blížící se
Vánoce a příchod nového roku. Věřím, že tento čas většina z vás stráví v klidu a pohodě.
V letošním roce opět probíhala v naší obci soutěž o nejlepší předzahrádku
a květinovou výzdobu domu. Členky kulturní a sportovní komise spolu se zástupky ně mi vo leb ní stra ny "MA MIN KY ZA PA SO HLÁV KY" do ku men to va ly
předzahrádky a květinové výzdoby domů od jarních měsíců do konce měsíce září,
v průběhu měsíce října tuto soutěž komise pro kulturu a sport vyhodnotila a z ní
vzešli vítězové. Na 1. místě se umístil dům č. 100 manželů Šťastných starších, na 2.
místě se umístil dům č. 115 manželů Ingrových, na 3. místě se se stejným počtem
bodů umístily domy č. 3E manželů Šťastných mladších, č. 137 manželů Mrkvicových a č. 196 manželů Habancových. Tito výherci obdrží poukaz na nákup
zahradnických potřeb či květin.
V půli měsíce listopadu bylo konečně předáno zateplení budovy Základní
a mateřské školy v obci. Tato akce měla být ukončena koncem prázdnin, avšak nechtěli jsme od dodavatelské firmy stále stavbu převzít, a to z důvodu neustálých
vad a nedodělků na této stavbě. Jelikož to s dodavatelskou firmou již nešlo řešit
smírčí cestou, uplatnili jsme vůči ní sankce ve výši 45.000 Kč za prodlení s předáním dokončené stavby. Jsme rádi, že je již akce ukončena a budeme zvědavi, jaké
úspory na financích nám přinese zateplení předmětné budovy.
Také se dokončilo budování cyklostezky Brno - Vídeň. V rámci katastrů naší
obce byla vyasfaltována hráz u střední Novomlýnské nádrže směrem od kempu,
kolem soutoku řek Dyje, Jihlavy a Svratky až po most u Ivaně. Dále se postavil
mostek na konci promenády směrem ke kempu a na druhé straně promenády se pokračovalo v asfaltování po hrázi směrem k Brodu nad Dyjí včetně výstavby nového
mostu, napojení na současnou promenádu a spojením chodníků na konci obce
s cyklostezkou a promenádou. V rámci této akce rada obce, na základě schválení
zastupitelstva obce, odsouhlasila realizaci zaasfaltování úseku mezi novým mostkem směrem ke kempu a kempem. Dnes se tedy dostaneme po asfaltové
komunikaci až do kempu.
Bohužel jsme byli nuceni odsunout realizaci nového chodníku u kostela, u budovy bývalé fary, dnes Penzionu u Svaté Anny, na jarní měsíce, a to z důvodu, že
jsme dlouhou dobu čekali na vyjádření a podpis smlouvy k umístění stavby chodníku na pozemku Římskokatolické farnosti Pasohlávky. Jelikož jsme tímto
zdržením nestihli získat povolení k výstavbě chodníku do dnešních dnů, odsunuli
jsme realizaci na jaro příštího roku. Tím pádem se i posunuje realizace úpravy prostranství u Jednoty, a to z důvodu, že jsme s jednateli Jednoty Mikulov byli
domluveni, že realizaci úpravy prostranství u Jednoty spojíme s výstavbou chodníku u kostela.
V půli měsíce října jsme obdrželi rozhodnutí o získání dotace k úpravám na
hřbitově. Úpravy by se měly týkat zadláždění cest na hřbitově, prostranství před
hřbitovem a výstavby kolumbária - schránek pro uložení uren. Celkové náklady na
předmětnou akci jsou ve výši 800.000 Kč a dotaci jsme dostali přislíbenou v částce
450.000 Kč. Realizace by měla proběhnout na jaře příštího roku.
V současnosti také probíhají přípravy k sestavení rozpočtu obce na příští rok.
Přeji všem občanům klidnou předvánoční atmosféru.

Alena Slabá

Tomáš Ingr

Z činnosti rady obce
Výpis z usnesení rady obce ze dne 17. 10. 2011
RO schvaluje:
- Smlou vu o dílo uzavřenou mezi Obcí Paso hlávky
a L. K., Garden F4, Mikulov,
- jako nájemce části budovy na parcele p. č. st. 305 v k. ú.
Mušov pana J. D., který jako jediný podal nabídku na
pronájem v souladu se zveřejněným záměrem obce
č. 36/2011 a splnil všechny podmínky dané záměrem,
- Smlouvu o poskytnutí příspěvku uzavřenou mezi Obcí
Pasohlávky a Základní organizací, Český zahrádkářský
svaz Vlasatice,
- Smlouvu o právu provést stavbu na pozemku jiného
vlastníka uzavřenou mezi Obcí Pasohlávky a paní J. V.,
- Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí Pasohlávky a společností Pražské silniční a vodohospodářské stavby,
a. s., Dubečská 3238, Praha, na akci "Pasohlávky,
ATC Merkur - komunikace",
- Smlouvu o nájmu pozemku č. 7/2011 uzavřenou mezi
Obcí Pasohlávky a L. Š.,
- Smlouvu o poskytnutí příspěvku uzavřenou mezi Obcí
Pasohlávky a Českým svazem žen, Pasohlávky (setkání
seniorů),
- Smlouvu o poskytnutí příspěvku uzavřenou mezi Obcí
Pasohlávky a Českým svazem žen, Pasohlávky (Babské
hody).
RO souhlasí:
- na základě žádosti společnosti KD system s. r. o., Vranovská 40, Brno s pořádáním kulturních a hudebních produkcí
v kulturním domě Pasohlávky v žádosti uvedených termínech. Ukončení produkce je stanoveno na 03:00 hod.
V případě rušení nočního klidu bude souhlas zrušen,
- s bezplatným zapůjčením cvičebny v budově MŠ a ZŠ
paní D. D., na základě její žádosti o zapůjčení cvičebny
pro cvičení pro ženy,
- s napojením rodinného domu č.p. 90 na st. 570/1 a 570/2
přes pozemek 5004/5, vše k. ú. Pasohlávky, na obecní kanalizaci, na základě žádosti paní J. V. Napojení na kanalizaci bude za podmínek, že nedojde investorem k poškození
kanalizačního řadu, před zasypáním napojení bude přivolán zástupce obce, který toto zkontroluje, a na přípojce
bude nainstalované měření množství splaškových vod,
- s bezplatným zapůjčením kulturního domu na základě
žádosti Českého svazu žen Pasohlávky, a to dne
5. 11. 2011 pro setkání seniorů a dne 19. 11. 2011 na
Babské hody.
RO bere na vědomí:
- žádost společnosti KD system s. r. o., Brno na pronájem
domu č. p. 22,
- žádost pana L. D., na pronájem domu č. p. 22,
- zápis č. 8 Komise pro rozvoj a výstavbu v obci,
- nabídku společnosti Královská obchodní, s. r. o., Uničov a souhlasí s vypracováním bezplatné studie na energetické posouzení budov.

RO ukládá Obecnímu úřadu zveřejnit záměr na pronájem
domu č. p. 22, výše pronájmu je 24 000 Kč/rok.
Výpis z usnesení rady obce ze dne 31. 10. 2011
RO schvaluje:
- předložený návrh ceníku provozní RZ Laguna na rok
2012,
- Smlouvu č. H - U/44 o nájmu hrobového místa uzavřenou mezi Obcí Pasohlávky a A. D.,
- Smlouvu o dílo na provedení územního plánu Pasohlávky,
změna č. 3, uzavřenou mezi Obcí Pasohlávky a společností
AR projekt, s. r. o., Hviezdoslavova 29, 627 00 Brno,
- návrh členů Komise pro kulturu a sport na pořadí výher2

-

-

-

ců soutěže o nejlepší předzahrádku a květinovou výzdobu roku 2011 v tomto pořadí: 1. místo - manželé Šťastní,
dům č. p. 100; 2. místo - manželé Ingrovi, dům č. p. 115;
3. místo - manželé Šťastní ml., dům e. č. 3E, manželé
Mrkvicovi, dům č. p. 137, manželé Habancovi, dům č. p.
196, 4. místo - manželé Zemánkovi, dům č. p. 141
a manželé Štefanovi, dům č. p. 110. Účastníci na prvním,
druhém a třetím místě obdrží poukaz k odběru zboží,
Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č. E. ON: 4211 - 005/001/2011 - HO - AD uzavřenou mezi Obcí Pasohlávky a E. ON Distribuce, a. s.,
F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice ke
stavbě "Pasohlávky, příp.NN - k. smyčka, sběrný dvůr",
Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č. E. ON: 4210 - 068/001/2011 - HO - AD uzavřenou mezi Obcí Pasohlávky a E. ON Distribuce, a. s.,
F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice ke
stavbě "Pasohlávky, kabel NN, posílení sítě",
Smlouvu o poskytnutí práv k užívání software, č. 6283,
uzavřenou mezi Obcí Pasohlávky a společností ALIS,
spol. s r. o., Mariánská 5538, 470 01 Česká Lípa,
Smlouvu o poskytnutí příspěvku uzavřenou mezi Obcí
Pasohlávky a Římskokatolickou farností Pasohlávky,
Smlouvu č. 211/2011 o odvádění odpadních vod uzavřenou mezi Obcí Pasohlávky a J. K.,
Smlouvu č. 210/2011 o odvádění odpadních vod uzavřenou mezi Obcí Pasohlávky a P. G.,
Smlouvu o poskytnutí příspěvku uzavřenou mezi Obcí
Pasohlávky a Českým červeným křížem Pasohlávky.

RO bere na vědomí:
- vedení trasy vodovodu minerální vody, jehož realizaci
bude financovat Obec Pasohlávky, a to v délce od vrtu
Pa2G po trasu vodovodu minerální vody, který bude
dále investovat společnost Thermal Pasohlávky, a. s.
- žádost společnosti Vinofrukt, a. s., Kostelní ul.č. 416, Dolní Dunajovice, o prodloužení smlouvy o pronájmu pozemků p. č. 6180 a 6200 v k. ú. Pasohlávky do 30. 9. 2012,
- plnění rozpočtu obce za leden - září 2011,
- architektonickou studii "Apartmánový dům u jezera",
kde investorem stavby J. I. RO postupuje tuto studii
k posouzení Komisi pro rozvoj a výstavbu v Pasohlávkách, a dále pak k projednání v zastupitelstvu obce.
RO souhlasí na základě žádosti společnosti AP INVESTING, s. r. o., Palackého 12, 612 00 Brno, se změnou
územního rozhodnutí a změnou stavby před dokončením
stavby Thermal Pasohlávky - technická a dopravní infrastruktura, změna 2, část SO komunikace a SO cyklostezka
spočívající ve změně řešení napojení komunikace TDI část
B na páteřní komunikaci TDI část A, změna křižovatky na
kruhový objezd, a změně vedení trasy cyklostezky v tomto
místě. RO dále souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy
ke změně územního rozhodnutí a změn stavby před dokončením výše uvedené akce. Investorem připravované akce je
společnost Thermal Pasohlávky, a. s., Pasohlávky 1, 691 22.
RO ukládá Obecnímu úřadu zveřejnit záměr obce na pronájem pozemků p. č. 6180 o výměře 12.245 m2 a 6200
o výměře 9.777 m2 v k. ú. Pasohlávky, do 30. 9. 2012 za cenu
2.100 Kč/ha/rok.
Výpis z usnesení rady obce ze dne 14. 11. 2011
RO schvaluje:
- Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě uzavřené mezi Obcí Pasohlávky a J. V.,
- ceník ubytování pro ATC Merkur na rok 2012.
RO souhlasí:
- na základě žádosti Mysliveckého sdružení Pasohlávky
Pasohlávský zpravodaj

s poskytnutím finančního příspěvku na hudbu ve výši
11.000 Kč na pořádání mysliveckého plesu dne 4. 2. 2012
za podmínky, že zastupitelstvo obce schválí rozpočet obce
na rok 2012, ve kterém bude tento příspěvek navržen.
- se zadáním zpracování územní studie včetně regulativů
na lo ka li tu Pa so hláv ky-vý chod spo leč nos ti LIVINGSTAV s. r. o., Hybešova 42, 602 00 Brno za nabídkovou cenu 85.000 Kč (bez DPH),
- s odkupem pozemků ve vlastnictví Státního statku Valtice, s. p. v likvidaci, se sídlem nám. Svobody 3, 691 42
Valtice, p. č. 4992/3 o výměře 204 m2, 4992/33 o výměře
402 m2, 4992/34 o výměře 252 m2 a 4992/35 o výměře
12 m2 v k. ú. Pasohlávky, dle znaleckého posudku
č. 2865/2011 společnosti Znalecký ústav Montekala
spol. s r. o., Hálova č. 34, 190 00 Praha 9. RO předkládá
ZO k odsouhlasení odkup pozemků,
- s ukončením Smlouvy o přenechání VO na území obce
Pasohlávky do nájmu, jeho provozování a správě, uzavřené mezi Obcí Pasohlávky a společností ELSYMO,
s. r. o., Porážka 207/1, 602 00 Brno, a schvaluje výpověď
k 31. 12. 2012,
- s výpůjčkou pozemku p.č. 5759 o výměře 17.193 m2
v k. ú. Pasohlávky za účelem úpravy a údržby pozemku,
- na základě žádosti pana M. O. s bezplatným zapůjčením
cvičebny v budově MŠ a ZŠ Pasohlávky, za podmínky
dodržování pravidel jejího užívání.
RO bere na vědomí:
- zprávu o výsledku kontroly placení pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností
plátce, na základě provedené kontroly Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR, územní pracoviště Břeclav, dne
22. 9. 2011,
- zápis č. 9 - Komise pro rozvoj a výstavbu v obci Pasohlávky,
- žádost o odkup pozemku pana P. N. a R. W., provozovatelé a majitelé restaurace Schnitzel House v ATC Merkur
na p. č. 3163/14 k. ú. Mušov. RO postupuje žádost o odkup pozemku k projednání ZO s doporučením RO tento
pozemek neodprodat,
- informaci starosty o návrhu směny pozemků ve vlastnictví obce s pozemky ve vlastnictví společnosti Pasterma
s. r. o. Brno (p.č. 4992/4, 4992/5, 5187, 511/2 v k. ú Pasohlávky) v prostoru kolem vrtu Pa2G, dle předchozího

-

-

-

-

jednání zástupců této společnosti. RO postupuje tento
návrh na směnu pozemků ZO a tuto směnu doporučuje,
žádost o směnu části pozemku p. č. 3163/310 a to 1/6
z celkové výměry 3.138 m2 za pozemek pod prodejním
stánkem č. ev. 63 na parcele p. č. st. 357, paní M. L. RO
ukládá starostovi a místostarostce zadat zpracování znaleckého posudku na ocenění pozemků týkajících se případné směny tj. p. č. 3163/310, 3163/112, 3163/27 a p. č.
st. 357 vše v k. ú. Mušov. Po vypracování znaleckého posudku bude žádost postoupena ZO, které o případné směně pozemků rozhodne,
žádost o směnu pozemku p. č. 3163/310 v části 5/6 z celkové výměry 3.138 m2 za pozemek pod prodejními stánky č. ev. 59, 60, 61, 62 a 66 na parcelách p. č. st. 359, 361,
362, 363, 364, pana R. K. RO ukládá starostovi a místostarostce zadat zpracování znaleckého posudku na
ocenění pozemků týkajících se případné směny tj. p. č.
3163/310, 3163/112, 3163/27 a p. č. st. 359, 361, 362,
363, 364 vše v k. ú. Mušov. Po vypracování znaleckého
posudku bude žádost postoupena ZO, které o případné
směně pozemků rozhodne,
žádost pana R. K. o bezplatný pronájem pozemku. Vyjádření k předmětné žádosti bude žadateli sděleno až po
konečném rozhodnutí ZO ke směně pozemků,
Studii napojení autokempu Pasohlávky, dopravní řešení,
společnosti ARGEMA spol. s r. o., Lužná 49, Brno,
nabídku k prodeji lodi Věstonická Venuše a přístavních
mol na horní Novomlýnské nádrži od společnosti Lodní
doprava Břeclav, s. r. o. a postupuje ji k projednání na zasedání Zastupitelstva obce,
plnění rozpočtu obce za leden - říjen 2011,
návrh na zvýšení daně z nemovitosti na pětinásobek základní
částky s tím, že by si občané s trvalým pobytem v obci mohli
požádat o vrácení čtyřnásobku základní částky.

Rada obce ukládá obecnímu úřadu zveřejnit záměr na výpůjčku pozemku p. č. 5759 o výměře 17.193 m2 v k. ú.
Pasohlávky za účelem jeho úpravy a údržby.
Rada obce ukládá starostovi (místostarostce) vyzvat
předsedu TJ Zetor Pasohlávky a starostu Sboru dobrovolných hasičů Pasohlávky k tomu, aby v prostorách budovy pro
sport (šatny, fitness) zajistili udržování pořádku. Pokud zde
bude i nadále takový nepořádek, který byl zjištěn při kontrole
budovy, bude jim další užívání budovy omezeno.

Nové knihy
KOUZLO OKAMŽIKU - Nora Roberts - román pro ženy
KŘEHKÉ SOUZNĚNÍ - Dorothy Garlock - historický román
LÁSKA, ČEST A PRACHY - Jo Rees - detektivní román
LETNÍ ZÁVRAŤ - Elizabeth Lowellová - napínavý román
FANTAZII SE MEZE NEKLADOU - J. D. Robb - kriminální román
ROMANTIK - Madeline Hunter - milostný román
ŽIVÁ VODA - Anrew Neiderman - román z lékařského prostředí
TAJEMSTVÍ POSVÁTNÝCH MÍST, nevysvětlitelné jevy a úkazy

n

- Kay Hooper - napínavý román
(nadpřirozené schopnosti v detektivce)
HRDOST DO VÍNKU, souboj královen o českou korunu - Hana
Whitton - literatura faktu
CENA MÉHO ŽIVOTA, rodina slavného fotbalisty si mě adoptovala jako otrokyni - příběh podle skutečnosti
SLZY TICHA - pokračování skutečného příběhu "Byla jsem otrokyní" - Mende Nazer
NEÚPROSNÝ ŽÁR - Tamara McKinley - román o mezilidských vztazích
KRÁSA PŘINÁŠÍ SMRT - M. Higgins Clarková - detektivní román
STRÁŽCE ÚSVITU - Linda Howardová - napínavý román se zápletkou

n

- Brian Haughton

MRAZIVÉ HŘÍCHY

Pasohlávský zpravodaj
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V červnu 2011 byl schválen nový knihovní řád Místní
knihovny v Pasohlávkách, jehož přesné znění najdete buď
v knihovně nebo na www.knihovnapasohlavky.webk.cz.
Součástí nového Knihovního řádu je i ceník služeb, který
je pozměněn - tento ceník se bude týkat poplatků od roku
2012.
Chtěla bych připomenout, že na webu knihovny je k dispozici online katalog, kde si můžete vyhledat jakýkoliv
svazek a zjistit, jestli je v naší knihovně či není.
V srpnu 2011 byla provedena revize knihovního fondu,
kdy bylo odepsáno cca 1000 svazků (knihy zničené, duplicitní nebo několik let nepůjčované - zastaralé,...), tyto knihy musí být ze zákona nabídnuty jiným knihovnám,
posléze rozhodne starosta obce, zda je nabídne místní MŠ,
ZŠ, k prodeji místním občanům za symbolickou cenu zbývající knihy, o které po tomto procesu nebude zájem,
budou odvezeny do sběrny papíru.
Na závěr bych chtěla poděkovat občanům, kteří nosí do
knihovny nové i zachovalé knihy jako dary.

Všem občanům Pasohlávek přeji krásné Vánoce a šťastné vykročení do Nového roku.
Knihovnice Eva Minaříková
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Informace

Oznámení
obecního úřadu

ATC Merkur Pasohlávky se umístil
na 4. místě v anketě Kemp 2011.

Upozorňujeme občany,
že obecní úřad bude
od 22. 12. 2011 do 1. 1. 2012
uzavřen.

Společenská
kronika
Od 1. 12. 2011 bude v kadeřnictví
"LUCKA" působit nový kadeřník Olin
Kovařík. Č. tel. 775 385 485.
Přijďte si vyzkoušet něco nového.
Alena Slabá

Jubilanti prosinec
Hájková Marie
Lisa Ladislav
Vršková Božena
Šalplachtová Božena
Kalousek Jan
Osiková Emílie
Krejčiřík Jan
Krejčiříková Věra
Zemánek Jan
Adamíková Věra
Ing.Václav Eliáš

97 let
90 let
69 let
68 let
68 let
68 let
68 let
64 let
61 let
60 let
50 let

Jubilantům přejeme hodně štěstí,
zdraví a spokojenosti.

Úmrtí
V sobotu 29. 10. 2011 zemřela
naše spoluobčanka paní Vilma Štefanová.
Pozůstalé rodině
upřímnou soustrast.

vyslovujeme
Alena Slabá
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