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Hnanický zpravodaj
Změny po volbách
Novým starostou se po
volbách stal Bc. Martin
Dvořák, místostarostou Bc.
Milan Špetík. Dalšími členy
zastupitelstva jsou Ing. Alica
Anderlová, Zdeňka Kořínková DiS., Pavel Pavelka,
Jana Hýţová a Vladislava
Straubová.
Předsedou finančního výboru je Pavel Pavelka, členy
jsou Zdeňka Kořínková DiS.,
Dušan Spousta, Mariana
Kasalová a Josef Vyţrálek.
Předsedkyní kontrolního
výboru je Jana Hýţová, členy
jsou Vladislava Straubová,
Mgr. Libuše Ţárská, Martina
Juráková a Anna Juráková.
Poplatky:
Poplatek za provoz systému,
sběru, přepravy, třídění,
vyuţívání a odstraňování
komunálních odpadů zůstává
v nezměněné výši 500,- Kč
na poplatníka za kalendářní
rok se splatností do 30.4.
kalendářního roku.
V nezměněné výši také
zůstává poplatek z ubytovací
kapacity. Sazba poplatku za
kaţdé vyuţité lůţko a den je
5,- Kč. Poplatek je splatný
nejpozději do 15 dnů po
uplynutí kaţdého čtvrtletí
příslušného kalendářního
roku.
Stejný zůstává i poplatek ze
psů, který činí 50,- Kč za
prvního psa a 75,- Kč za
druhého a kaţdého dalšího
psa téhoţ drţitele za kalendářní rok. Tento poplatek je
splatný nejpozději do 31.3.
příslušného kalendářního
roku.
Beze změn zůstává i poplatek za uţívání veřejného
postranství. Sazba poplatku
činí 10,- Kč za kaţdý i započatý m² a kaţdý i započatý
den. Splatnost tohoto poplatku naleznete v příslušné
obecně závazné vyhlášce,
kterou společně s ostatními
najdete na webových stránkách obce
www.obechnanice.cz
v sekci Obecní úřad Hnanice.

Krásné prožití vánočních svátků a jen to nejlepší v novém
roce Vám přejí zastupitelé a pracovníci obecního úřadu.

Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané,
chtěl bych v první řadě touto cestou
poděkovat všem, kteří mi při letošních komunálních volbách dali svůj
hlas. Volební výsledek beru jako
závazek a doufám, ţe společně
s ostatními zastupiteli se nám podaří
naplnit vaše očekávání. Mohu slíbit, ţe
budeme pokračovat v naprosté otevřenosti a budeme i nadále na
našich obecních webových stránkách
www.obechnanice.cz zveřejňovat
všechny informace, jak jen to bude
moţné. Budu rád za kaţdý podnět,
nápad, ale třeba i stíţnost, které
můţete zaslat na e-mail:
starosta@obechnanice.cz .
V roce 2015 bude hlavní prioritou
zaktualizovat dokumentaci na opravu
komunikace v ulici Sklepní a na tento
projekt získat dotaci. Zajištění odtoku dešťových vod z povrchu komunikací by mělo do budoucna zabránit
propadu dalších sklepů a nákladných
oprav.
Čeká nás také realizace stavby
skladu zahradní techniky v prostoru
před čističkou odpadních vod. Na

stavbu o velikosti 10 x 6 m je jiţ
schválené povolení a součástí stavby
bude i boční přístřešek. Celá plocha
bude dle projektu oplocena a místo
chceme vyuţít také jako prostor pro
kompostování biologického odpadu,
sběr ţelezného odpadu a sběrné
místo elektroodpadu.
Jiţ vydané povolení je na bezpečnostní osvětlení stávajícího přechodu
pro chodce u autobusové zastávky,
rozšíření rozptylové plochy přechodu
a zřízení nového místa pro přecházení
v místě dětského a sportovního hřiště
spolu s bezpečnostním osvětlením
a úpravami pro osoby se sníţenou
schopností pohybu a orientace. Na
rampu s osvětlením u dětského hřiště
plánujeme umístit druhý měřič rychlosti.
Podařilo se nám také získat dotaci
z Jihomoravského kraje na pořízení
nového územního plánu ve výši
149.435,- Kč.
Byly rozvezeny objednané kompostéry, doplatek k dotaci hradí obec.
V roce 2015 bude zřejmě ještě moţné nějaké kompostéry přiobjednat,

na tuto moţnost budete včas upozorněni.
Výbornou zprávou je informace, ţe
firma LENZA má od 1.11.2014 oficiálně sídlo v naší obci.
Ještě bych chtěl na závěr poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě
a uskutečnění zahájení adventu. Velký
dík zaslouţí také všichni sponzoři,
kteří byli opravdu štědří. Seznam darů
je zveřejněn na webu obce, děkujeme.
Bc. Martin Dvořák
starosta obce

Cena vody pro rok 2015
Cena vody se skládá ze dvou sloţek, označovaných jako vodné a stočné. Vodné je platba za odebranou vodu a její distribuci
(dodávku). Stočné je platba za odvedení odpadní vody a její čištění. Cena vodného a stočného je stanovována obecním
zastupitelstvem jednou ročně (vţdy k 1. lednu) a je jednotná pro všechny zákazníky. Cena vychází z cenové kalkulace, do
které jsou zahrnuty náklady za dodanou pitnou vodu a náklady spojené s distribucí vody a provozováním kanalizace a čističky odpadních vod.
Obec Hnanice pitnou vodu odebírá od Svazku obcí Daníţ – vodovody, kterého jsme společně s obcí Šatov a Havraníky
součástí. Z důvodu ţádosti o dotaci v roce 2010 na akci „Splašková kanalizace, intenzifikace ČOV a rekonstrukce vodovodního řadu Hnanice“, musela obec částí vodovodu a kanalizace, které jsou v katastru obce, vystoupit ze svazku. Důvodem
bylo, ţe ţadatel o dotaci musí být stoprocentním majitelem. Dotace činila 90%, tedy částku 5,389.636 Kč. Jednou
z podmínek dotace je také to, ţe provozovatel nesmí vodné ani stočné dotovat a musí se vytvářet fond obnovy vodohospodářského majetku.
Ceny vody se v jednotlivých městech a obcích České republiky výrazně liší. Průměrná cena vody je 77,66 korun za m 3.
V obci Hnanice byla pro rok 2015 usnesením č. 167/2014 ze dne 10.12.2014 schválena cena za vodné 31 korun za m 3 a
stočné ve výši 34,50 korun za m3 celkem tedy 65,50 korun včetně DPH. Kalkulace je zveřejněna na úředních deskách obce.
V tomto roce se podařilo dokončit napojení pitné vody Svazku obcí Daníţ – vodovody na pitnou vodu Svazku Vak Znojemsko, který sdruţuje 73 obcí. Smyslem napojení je přimíchávání části znojemské vody, aby došlo ke sníţení dusičnanů v naší
vodě. Pokračování na str. 2

Pozvánky

Informace pro občany

Vánoční vycházka

Cena vody pro rok 2015 (pokračování ze str.1)

Stalo se jiţ milou tradicí, ţe se obyvatelé
Hnanic sejdou na Štědrý den dopoledne, aby
si zkrátili čekání na Jeţíška při společné procházce na Heiliger Stein. První společná
vycházka se uskutečnila v roce 2011, kdy se
jí zúčastnila necelá třicítka lidí. Od té doby
počet účastníků stále stoupá. Obec Hnanice
a SDH Hnanice proto na vánoční vycházku
i v tomto roce všechny srdečně zvou. Sraz
účastníků je dne 24. prosince 2014 v 10.30
hod. u kostela sv. Wolfganga v Hnanicích.
V cíli pak bude na zahřátí připraven čaj a
svařené víno. Jsme rádi, ţe si občané naší
obce najdou čas na malé setkání se svými
sousedy i na Štědrý den. Tato vycházka je
krásným důkazem dobrých vztahů lidí ţijících
v Hnanicích.

V současné době máme na limit dusičnanů udělenu výjimku od Krajské hygienické stanice JmK do 31.12.2014.
Limit je 50 mg/l a výjimkou je stanoven na 80 mg/l. Hodnoty dusičnanů stále stoupají, v roce 2009 to bylo 52
mg/l a dne 30.9.2014 byla jiţ naměřena hodnota dusičnanů v pitné vodě v obci Hnanice 71,8 mg/l. Celkové
náklady na napojení jsou ve výši cca 3,5 mil. korun, z čehoţ je 2,3 mil. korun dotace. Rozdíl je financován ze
zdrojů Svazku obcí Daníţ – vodovody.
Na závěr všechny naše občany upozorňujeme na to, ţe máme ještě z minulých zúčtovacích období nějaké
neplatiče za vodné a stočné. Budeme u nich muset přistoupit k tomu, ţe jako dodavatel a provozovatel, ale
hlavně jako správný hospodář, je postupně odpojíme od vodovodního řadu.

Hnanice opět zabodovaly v anketě Dobrý skutek pro Podyjí

Upozornění

Obci Hnanice se povedlo i ve třetím ročníku
soutěţe „Dobrý skutek pro Podyjí“, kterou
pořádá Správa národního parku Podyjí, získat
jedno z hlavních ocenění. Stejně jako v roce
2012, kdy Národní park Podyjí ocenil naši obec
za provedení kabelizace elektrického vedení
v Okruţní ulici, které přispělo ke zvelebení
krajinného rázu a zvýšení estetické hodnoty
sídla. O rok později byla naše obec oceněna za
zvelebování svého okolí - vybudování zaniklých
poklon u cest a vysázení ovocných stromořadí
v jejich okolí. V tomto roce 2014 jsme získali
ocenění za sad starých odrůd. Vyzdviţeno bylo
také to, ţe se do péče o sad zapojuje i veřejnost. Pořádá se zde například praktická ukázka řezu dřevin, při které je moţné nejen získat teoretické znalosti,
ale hned si je i vyzkoušet v praxi. Účastníci akce pomáhají obci s údrţbou sadu a protihodnotou získají odborné informace i praktickou zkušenost. Budeme rádi, kdyţ se v roce 2015 také zúčastníte, včas vás budeme o
termínu informovat. Sad se budeme snaţit do budoucna více otevřít pro veřejnost a co nejlépe naloţit s plody.
V současné době jsou stromky ještě mladé a úroda je pouze minimální. Na závěr je ještě potřeba dodat, ţe
ocenění patří zejména bývalému starostovi panu Musilovi, který celý projekt sadu starých odrůd zrealizoval.

Důležité informace

Obecně závazné vyhlášky

Půlnoční přípitek
Všechny srdečně zveme na kaţdoroční půlnoční přípitek u kostela sv. Wolfganga. Vyuţijte příleţitost setkat se se svými sousedy a
popřát jim do nového roku.

Půlnoční mše svatá
Půlnoční mše svatá se letos koná v kostele sv.
Martina v sousedním Šatově. V kostele sv.
Wolfganga v Hnanicích se vánoční bohosluţba
koná na Štědrý den v 16:00 hodin. Ve dnech 25.
a 26.12.2014 pak v 9:45 hodin.

Obecní úřad
Oznamujeme občanům, že obecní
úřad Hnanice bude od pondělí
22.12.2014 do pátku 2.1.2015 uzavřen
z důvodu čerpání dovolené.
Změna otevírací doby v obecní knihovně
Od 1.12.2014 došlo k úpravě otevírací doby
obecní knihovny. Nově bude otevřena také
kaţdou sobotu v době od 13:00 do 16:00
hodin. Otevírací doba v úterý zůstává stejná,
tedy od 15:00 do 18:00 hod.

Pro pejskaře
Všichni pejskaři, kteří pouţívají sáčky na psí
exkrementy, si jistě všimli, ţe se v obci na
dvou místech objevily nové schránky s těmito sáčky. Uvnitř jsou nové mikrotenové
sáčky PESC. Tyto sáčky mají oproti papírovým několik výhod. Na sebrání exkrementu
do papírových sáčků vţdy potřebujete obě
ruce volné, u plastových sáčků nikoliv. Papírové sáčky s vloţenou lopatičkou prakticky
nikdo nenosí u sebe a také je lze s jen mírně
neposlušným psem těţko pouţít. Hlavní
výhodou je také několikanásobně niţší pořizovací cena. Děkujeme všem, kteří sáčky
pouţívají.

Obec Hnanice má platnou Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2009 k zabezpečení místních záleţitostí veřejného
pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje uţívání zábavní pyrotechniky. Výjimkou, uvedenou ve
vyhlášce, jsou oslavy příchodu Nového roku v době od 22.00 hodin dne 31.12. do 02.00 hodin dne 1.1. kalendářního roku, při dodrţení všech bezpečnostních opatření. Celá vyhláška je zveřejněna na webových stránkách
obce.
Mnoţí se stíţnosti na volné pobíhání psů v obci. Chtěli bychom tedy všechny, který se to týká, upozornit na
platnost vyhlášky č. 2/1994. Vyhláška zakazuje volný pohyb drobného hospodářského zvířectva a psů
v katastrálním území obce. Za tento přestupek můţe být uloţena pokuta aţ do výše 5000,- Kč. Také zákon č.
246/1992, konkrétně §13, ukládá povinnost zamezit volnému pobíhání psů a učinit potřebná opatření proti
jejich úniku. Za přestupek dle tohoto zákona lze uloţit pokutu aţ 10.000,- Kč, při opětovném spáchání aţ
15.000,- Kč.

Obec získala peníze díky třídění odpadu
Jednou z povinností obce jako původce odpadů je odpady sbírat odděleně, mimo jiné zajišťovat i tříděný sběr
vyuţitelných sloţek komunálních odpadů. Obec, která provozuje tříděný sběr komunálních odpadů, se můţe
zapojit do systému EKO‑KOM a to na základě Smlouvy o zajištění zpětného odběru a vyuţití odpadů z obalů.
Na základě této smlouvy pak obec získává nárok na odměnu za zajišťování zpětného odběru a následného
vyuţití odpadů z obalů. Odměna se vypočítává na základě pravidelného čtvrtletního hlášení o mnoţství, druzích
a způsobech nakládání s vyuţitelnými sloţkami komunálních odpadů. Výše odměny je závislá zejména
na mnoţství vytříděných odpadů, její výše roste spolu s účinností systému sběru. Odměna pomáhá sniţovat
náklady spojené s provozem systému sběru vyuţitelných sloţek
komunálních odpadů.
Naše obec je zapojena do tohoto systému EKO-KOM a podařilo se
nám zásluhou většiny občanů vytřídit za rok 2013 celkem
6,438 tuny tříděného odpadu, které byly předány k dalšímu vyuţití.
Obec na základě smlouvy obdrţela za třídění celkem 17.825,50 Kč.

