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Informace z Obecního úřadu 

 
Úhrada stočného za rok 2010. 
 

     V loňském roce došlo ke změně vybírání poplatku za vodné. Poplatek vybírala Vodárenská 

akciová společnost Znojmo, a.s. Předpokládaná výše poplatku za odebraný 1 m³ vody byla 

stanovena na 16,- Kč. Skutečná výše poplatku však za rok 2010 byla 16,50 Kč.  

     Zastupitelstvo obce rozhodlo, ţe všichni odběratelé naší obce budou platit 14,- Kč. Rozdíl 

nad tuto částku – 2,50 Kč/m³ - bude hradit obec. Protoţe VAS fakturovala odběratelům plnou 

výši, tj. 16,50 Kč, bude všem odběratelům při úhradě stočného vrácena částka za odebrané 

mnoţství vody, spotřeba m³ x 2,50,- Kč. 

     Je velice pravděpodobné, ţe od letošního roku bude Obec opět provozovatelem vodovodu 

a poplatek za odebranou vodu bude vybírat Obecní úřad. O výši poplatku na rok 2011 budete 

informováni po schválení v zastupitelstvu obce. Je předpoklad, ţe poplatek zůstane ve stejné 

výši. 

 

Akce připravované na letošní rok. 

 

- Intenzifikace ČOV, splašková kanalizace v ul. Záhumenní, rekonstrukce a  

  prodloužení vodovodu v ul. Pod Skálou. 
     V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele. Zadávací dokumentace byla 

zaslána k odsouhlasení na SFŢP. Po odsouhlasení bude podána výzva na dodavatele a 

následně výběr dodavatele. Předpokládané zahájení prací je v měsíci březnu, ukončení prací 

pak do konce letošního roku. 

 

- Kulturní odpoledne ve Hnanicích. 
     Tuto akci připravujeme na sobotu 25. června 2011 k příleţitosti 810. výročí zaloţení obce. 

Během odpoledne vystoupí cimbálová muzika „Vonica“ z Krumvíře, „Pošumavská dudácká 

muzika“ ze Strakonic, muţský pěvecký sbor z Kobylí, babský pěvecký sbor ze Strakonic a 

jedna muzika z Rakouska. Ţádost o dotaci bude podána do 15. března, do května bude 

ukončen schvalovací proces. Je předpoklad, ţe dotaci obdrţíme, proto jiţ nyní můţete pozvat 

své blízké a známé k společnému posezení. Akce proběhne na náměstí sv. Wolfganga. 

 

- Přípojka elektřiny a vodovodu na hřiště. 
     Na přípojku elektřiny bude zpracován projekt. Vodovodní přípojka bude zrekonstruována. 

Ţádost o dotaci z Programu rozvoje venkova, d.t. č. 1, z Jihomoravského kraje musí být 

zpracována a podána do konce února. 
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- Doplnění výzbroje a výstroje Sboru dobrovolných hasičů. 
     Podle poţadavku starosty SDH a velitele zásahové jednotky bude ţádost zpracována a 

podána na Jihomoravský kraj do konce února 2011. 

 

- Oprava havarijního stavu sýpky. 
     Z programu kulturní dědictví lze moţno ţádat o dotaci na tuto akci. Bude se jednat o 

vnější plášť budovy (střecha, římsy, ostatní kamenné prvky, fasáda, statické zajištění). Ţádost 

o dotaci musí být podána do konce února 2011. 

 

     K vysvětlení moţnosti realizace jednotlivých akcí uvádíme, ţe téměř všechny akce 

musíme realizovat za pomoci dotací. Pro jednotlivé roky a jednotlivé projekty jsou 

vypisovány výzvy k získávání dotací. Ţádat a uskutečnit můţeme jen ty akce, na které je 

napsána výzva. Například v Programu rozvoje Evropské unie na rekonstrukce místních 

komunikací je tak málo peněz a tak veliký přetlak ţádostí, ţe nemá smysl znovu ţádat. 

Snaţíme se proto hledat jiné moţnosti čerpání dotací na podobné akce. To je důvod, proč se 

v současné době snaţíme získat dotaci na sýpku a ne na opravu ul. Daníţské a Sklepní. 

 

Jaké poplatky se musí uhradit? 

 
 stočné za rok 2010 (14,- Kč/m³) – do konce února 2011; 

 poplatek za odpady (450,- Kč/ osoba trvale přihlášené v domě) - do konce dubna; 

 v případě, ţe poplatková povinnost převýší 450,- Kč, můţe se poplatek rozdělit na 

poloviny a druhá polovina musí být uhrazena do konce září 2011; 

 poplatek ze psů – do konce března 2011; 30,- Kč za prvního psa a 45,- Kč za kaţdého 

dalšího psa; 

 

Nabídka zastupitele pana Štěpána Maixnera. 

 
 Pan Maixner nabízí pomoc všem spoluobčanům, kteří mají v úmyslu dělat stavební 

úpravy či jakékoliv stavební činnosti na svých příbytcích a ve dvorech svých usedlostí. Kdo 

má zájem, můţe oslovit přímo pana Maixnera nebo nechat vzkaz v kanceláři Obecního úřadu. 

 

Informace k novým webovým stránkám 

 
     Od začátku roku 2011 jiţ běţí nové webové stránky obce Hnanice, zatím jsou umístěny na 

dočasné doméně www.hnanice.g6.cz. Od 1.3.2011, kdy vyprší výpovědní lhůta, jiţ budou tyto 

stránky na oficiální doméně www.obechnanice.cz. Naše snaha je, aby na těchto nových 

webových stránkách byly aktuální informace, přehled o dění v obci a činnosti OÚ Hnanice.  

 

Váţení spoluobčané,  

v případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte prosím členy zastupitelstva nebo pracovnice 

Obecního úřadu. 

 

Ve Hnanicích 4.2.2011 

 

 
Bc. Martin Dvořák                                                                                                  Jiří Musil 
          místostarosta                                                                                                                             starosta 
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