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SLOVO STAROSTKY

Pro příští rok jsou v plánu chodníky
v Tetěticích, plot na hřbitově a Ořecháč
Vedení obce spolu s plánováním
obecního rozpočtu na rok 2021 vyhradilo zároveň i hlavní investice. V Počenicích-Tetěticích je několik projektů, které
čekají na realizaci už několik let. Buď však
byly finančně nákladné, a obci se na ně
nepodařilo získat dotace, nebo se musely dořešit majetkoprávní vztahy. Důležitými investicemi jsou tak chodníky v Tetěticích, cyklostezka mezi Počenicemi
a Tetěticemi, oprava komunikace a kanalizace pod bytovkami a Ořecháč.
„Co se týče cesty pod bytovkami, budeme v příštím roce chystat projektovou
dokumentaci. Také máme připravený
projekt a na Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR doručíme žádost o dotaci na
opravy Ořecháče,“ vyjmenovala starostka
Pavlína Procházková.
V zázemí Ořecháče je potřeba udělat
opláštění budovy, novou střechu a podlahy. Také se budou dokupovat lavičky,
stoly, mobiliář a rekonstrukci potřebuje
i příjezdová cesta do areálu.
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Vedení obce má pro příští rok také
v plánu začít dělat rekonstrukce chodníků v Tetěticích. Jelikož v současné době
není dotační titul, ze kterého by mohla
obec čerpat finance, pustí se do oprav
postupně.
„Práce budeme platit z obecního rozpočtu. Nejsme však schopni je zaplatit
najednou, proto budeme postupovat po
etapách,“ vysvětlila starostka.
Z drobnějších stavebních prací je na
příští rok naplánováno natření střechy
kapličky v Tetěticích a úprav dozná i hřbitov v Počenicích.
„Nedokázali jsme společně vyhodnotit, jaký druh plotu nebo oplocení je nejvhodnější právě na hřbitov. Proto si necháme poradit od zahradní architektky.
Naše představa je taková, že chceme, aby
hřbitov i nadále působil jako důstojné
pietní místo, byl chráněný před prudkým
větrem a údržba plotu nebyla finančně
nákladná,“ sdělila požadavky starostka.
text: Jana Hlavinková

Milí spoluobčané,
poslední listopadovou neděli jsme
se všichni měli sejít
u rozsvěcování vánočního stromečku
a oslavit společně
první adventní den.
Tuto slavnostní chvíli
jsme však letos nemohli prožít společně. Stromečky však svítí
v obou obcích a můžete se na ně přijít i s rodinou podívat.
Mrzí nás, že jsme letos nemohli uskutečnit setkání se seniory nebo zmíněné
rozsvícení stromečku. Věřím, že spoustě
z vás, stejně jako mě, chybí naše společné
setkávání se při našich obecních a spolkových akcích. Všichni doufáme, že už nezažijeme takto striktní omezení a budeme si
moci zase užívat společné chvíle. Nenechte
se prosím touto dobou znechutit, vím, že
omezení jsou pro většinu z nás nepříjemná, musíme je však dodržovat. Buďte proto
i nadále opatrní, ale nepodléhejte přehnané panice nebo smutku.
Na obci jsme nachystali rozpočet na příští rok a také investice, které bychom chtěli
realizovat. Budeme žádat i o dotace, proto
nyní nedokážeme odhadnout, kolik projektů se nám skutečně podaří zrealizovat. Doufejme, že jich bude co nejvíce. Vše ale bude
záležet právě na tom, jestli se nám podaří
s žádostmi o dotace uspět a hlavně na příjmech obecního rozpočtu v příštím roce. Což
momentálně přesně nevíme, kolik od státu
dostaneme.
Co bude v lednu, si nikdo z nás netroufá odhadnout, doufejme však, že už nás
nečekají dosavadní tvrdá opatření. Vánoce
utečou jako voda, přehoupne se Nový rok,
Hromnice a zase přijde jaro, které nám vlije
nový elán do žil.
To už však hodně předbíhám. Nyní jsou
před námi opět Vánoce, proto si je užijte
v klidu a v pohodě v rodinném kruhu.
S úctou, Pavlína Procházková
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Investice aneb co se letos v Počenicích a Tetěticích udělalo
V letošním roce se podařilo po dlouhých
letech vyjednávání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových,
převést pozemek uprostřed fotbalového
hřiště do vlastnictví obce. Získat pozemek
do svého majetku bylo pro Počenice-Tetětice klíčové, protože měla svázané ruce
ohledně revitalizace trávníku a zavlažovacího systému. Každá obec může totiž ze
zákona investovat jen do svého majetku.
Díky vyřešení majetkoprávních vztahů už
je na fotbalovém hřišti srovnaný povrch,
osetý nový trávník a instalovaný zavlažovací systém.
Na hřbitově v Počenicích došlo k opravám na budově smuteční síně. Vedení
obce chce, aby byla důstojným místem
posledních rozloučení. V posledních letech se totiž místnost kvůli špatnému stavu využívala velmi málo. Letos se vyměnila okna, dveře a opravily se trámy, které
byly shnilé. Také se natřela střecha a vybudovalo se sociální zařízení pro muže
i ženy. Historicky totiž toalety na hřbitově byly, v posledních letech však nebyly
lidem přístupné. To se od léta změnilo
a toalety už fungují. Vedení obce mělo
trochu obavy, aby toalety nebyly znečištěné nebo poškozené, přece jen je hřbitov na odlehlém místě dál od rodinných
domů. Prozatím k žádnému vandalismu
nedošlo, jen nějaký nenechavec z obou
toalet vzal WC kartáče.
Pro tetětické seniory je velmi důležité,
že v obci funguje obchod. Prodavačka

Obec má na odkup pozemku zájemce.
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paní Iva Valigurská jim dokonce nákupy
nosí, pokud nejsou schopni si kvůli svému zdravotnímu stavu přijít do obchodu.
Nejenže je pro seniory zásadní, aby ve
vsi byl obchod, neocenitelná je pro ně
i ochota paní Valigurské. Proto se obec
podílela na nákladech na chod obchodu,
aby zůstal zachován.
Obec postupně investuje do oprav
a obnovy budovy základní a mateřské
školy. V roce 2018 se udělala nová fasáda
na mateřské škole v Tetěticích, protože
stávající plesnivěla. Letos nechala obec
po dohodě s vedením školky pro děti
zhotovit přírodní učebnu, kterou mají za
budovou školičky. Ředitelka školy sestavila pro zastupitele plán oprav, tedy seznam
investic, které bude nutné v následujících
letech v obou nemovitostech provést.
V letošním roce zavedla obec další informační kanál, prostřednictvím kterého
mohou lidé čerpat aktuální informace
z dění v obou místních částech. Kromě
webových stránek, obecního rozhlasu
a zpravodaje, mohou lidé využívat mobilní aplikaci „V obraze.“ Nainstalováním do
mobilního telefonu či tabletu se jim okamžitě objeví zpráva o tom, co se v obci
aktuálně děje. Aplikace je totiž propojená
s webovými stránkami obce, a cokoliv na
ně starostka přidá, to se lidem okamžitě
objeví i v telefonu. Využívání aplikace je
pro občany zdarma.
Obec letos lidem rozdala 170 domácích
kompostérů na bioodpad. Počenice už

v minulosti daly obyvatelům kontejnery k dispozici, i přesto se ve druhé vlně
všechny rozdaly, byl o ně velký zájem.
Kompostéry obec předchází tomu, aby
lidé vhazovali trávu, větve a listí do popelnic a tím zvyšovali náklady na svoz komunálního odpadu. Kompostéry se financovaly z dotace z Operačního programu
Životního prostředí Evropské unie.
Ve veřejné dražbě obec koupila dům
s evidenčním číslem 99, který už byl neobyvatelný a ve stádiu rozpadu. Zaměstnanci obce prozatím pozemek vyčistili, za
ta léta si z něj lidé udělali černou skládku.
Počenice tak na své náklady zaplatily odvoz tří plných traktorových vleček odpadu. Obec má momentálně 2 zájemce na
odkup tohoto domu.
V příštím roce budou v obou částech
nové kontejnery na tříděný odpad. Tím se
obnoví stávající nádoby, které už mnohdy
dosluhují. Investice na nákup kontejnerů
se uhradí z dotace ze Státního fondu životního prostředí. Do akce se zapojila
většina obcí Mikroregionu Morkovsko,
peníze se podařilo získat společným projektem.
Zastupitelé budou na svém posledním
prosincovém zasedání jednat o prodeji
dvou stavebních parcel, které se nacházejí pod bytovkami v Počenicích. V současné době se jedná o jediné dva pozemky,
na kterých je možné provést individuální
výstavbu rodinných domů.
text: Jana Hlavinková

Zachování obchodu v Tetěticích je zejména pro místní seniory
velmi důležité.
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Ve strategickém plánu na léta 2020-2027 je zahrnuto 21 investičních akcí
Už v říjnovém vydání zpravodaje jsme
vás informovali o tom, že obec si nechala zpracovat Strategický rozvojový dokument na léta 2020-2027. Plán je důležitý
nejen z toho důvodu, že podle něj bude
obec plánovat investice v budoucích
letech, ale také proto, že je důležitou
součástí při podávání žádostí o státní či
Evropské dotace. Obec musí při žádání
doložit, že má daný projekt zapracovaný a schválený ve strategickém plánu.
Navíc v letech 2021-2027 začíná další, třetí, programové období Evropské
unie a momentálně nikdo není schopný
přesně říci, jaké dotační tituly budou vypsány, a na co budou moci obce žádat
o dotace. Proto je důležité mít v plánu
zahrnuty všechny důležité investice. Dokument není nijak závazný, Počenice-Tetětice nemusí během následujících sedmi let realizovat všechny projekty.
Přinášíme vám výčet nejdůležitějších
investic, které jsou v plánu zahrnuty. Celkem obsahuje 21 investičních akcí.
Dokument je k dispozici k nahlédnutí
na obecním úřadě a také na webových
stránkách obce.
Nejdůležitějším projektem je stavba cyklostezky mezi Počenicemi a Tetěticemi.
Navíc obec bude v příštím roce znovu žádat o dotaci, a proto je důležité mít investici zahrnutou ve strategickém plánu.
I když se obec v příštím roce pustí do
oprav chodníků v Tetěticích svépomocí
a práce bude hradit z obecního rozpočtu,
je investice také zahrnutá v plánu. Počenice totiž budou chodníky dělat na etapy.
Proto je možné, že se v budoucnu vyskytne vhodný dotační titul, ze kterého by šla
akce dofinancovat.
Rybník Haná, který leží v katastru Tetětic,
už potřebuje revitalizaci. Vodní plocha je
v současné době zarostlá rákosem a vody
je v ní minimálně. Rybník je potřeba vybagrovat a odstranit přebytečné nánosy bahna, aby se rybník mohl přirozeným spodním přítokem zase plnit vodou a sloužit
jako zásobárna vody v krajině.
V roce 2021 se bude chystat projektová
dokumentace na opravu povrchu příjezdové komunikace k bytovkám v Počenicích. Pokud bude vypsaný vhodný dotační
titul, pokusí se obec v budoucích letech
získat na investici dotaci.

Vizualizace přestavby bývalé hospody
v Tetěticích.

V plánu je zahrnutý i „Ořecháč“, kdy se
obec bude v roce 2021 snažit získat dotaci
na opravu zázemí a vnitřních prostor budovy a také na nákup stolů, laviček a mobiliáře. Areál je často využívaný nejen při
obecních a spolkových akcích, probíhají
zde i koncerty a lidé si jej pronajímají k soukromým oslavám.
Zastupitelé už dlouho diskutují o nové zdi
na hřbitově v Počenicích, protože současný
drátěný plot nechrání hroby před nepříznivým počasím, v zimě jsou zaváté sněhem
a při prudkém větru je pietní výzdoba rozfoukaná po celém hřbitově. Investice je
taktéž zahrnutá ve strategickém plánu.
Víceúčelové tělovýchovné zařízení v Počenicích se stavělo v „Akci Z.“ Budova je často využívaná při společenských, kulturních
a i sportovních akcích. Už však dosluhují
kotle, je potřeba udělat nové rozvody, objekt zateplit, opravit střechu, rekonstruovat
sociální zařízení i podlahy. Obec chce v budově vybudovat i sprchy a šatny vzhledem
k tomu, že zde probíhají sportovní tréninky a utkání. Je potřeba udělat i nový bufet
s výdejním pultem.
Příjezdová komunikace k pěti rodinným
domům za fotbalovým hřištěm je v havarijním stavu. Při prudkých deštích dochází ke
splavování povrchu cesty, kterou tvoří hlavně kamení, do obecní kanalizace. Je potřeba povrch dorovnat a položit na něj asfalt.
Postupné rekonstrukce potřebují i budovy, které slouží jako základní a mateřská
škola. „Nová“ budova počenické školy byla
postavena v roce 1886. V obou nemovitostech jsou potřeba nové kotle včetně trubek
rozvádějící teplo, stejně tak jsou špatné
střechy. V základní škole se udělají nové
podlahy v učebnách, zrekonstruuje se výdejna stravy pro děti včetně sociálního zařízení a také fasáda. Také zdivo je potřeba
sanovat, protože vlhne.

V Počenicích i Tetěticích jsou dětská hřiště,
na kterých je potřeba postupně obnovovat
herní prvky tak, aby odpovídaly dnešním
standardům.
Už 6 let má obec v šuplíku projekt na přestavbu budovy bývalé hospody v Tetěticích.
Objekt je už dlouhé roky prázdný, nevyužívaný a nevytápěný. Podle studie se bude bourat dvorní trakt, kde bude nová přístavba navazující na stávající dům. Je potřeba udělat
kompletní rekonstrukci interiéru včetně nových rozvodů, podlah, oken, dveří, střechy
i fasády. V prvním nadzemním podlaží bude
přísálí, pódium, výčep, kuchyň, sklady, sociální a technické zázemí a obchod. V patře budou byty nebo společenské prostory. Jedná
se o mnohamilionovou investici, kterou není
obec schopna bez dotace zrealizovat.
Stávající hasičská zbrojnice v Počenicích
neposkytuje hasičům dostatečné zázemí,
prostory jsou malé. Proto má obec v plánu
novou zbrojnici postavit na volném pozemku za obecním úřadem a ze současné
„hasičárny“ udělat sklad pro komunální
techniku a nářadí.
Opravit potřebuje i komunikace v centru
obce od základní školy směrem k obecnímu
úřadu. Cesta slouží jako příjezdová k zástavbě rodinných domů. Její povrch je v současnosti značně vydrolený a plný výmolů. Je tak
potřeba položit nový, asfaltový povrch.
Obyvatelé mají v Počenicích i Tetěticích
k dispozici multifunkční hřiště. Jejich povrchy však už dosluhují, a protože výměna povrchů je finančně náročná, prozatím je obec
nechala vyčistit. Do budoucna počítá s jejich
výměnou, na akce se pokusí získat dotaci.
Hřbitovní zeď okolo kostela svatého
Bartoloměje v Počenicích je ve špatném
stavu, omítka už opadává a ze zdi se vydrolují cihly. Zdivo je vlhké a popraskané
a potřebuje generální rekonstrukci.
Dále chce obec vybudovat parkovací
a odstavné plochy pro osobní auta. V současné době lidé často parkují na chodnících či trávníku, čímž dochází k ničení
obecního majetku.
V plánu je také zahrnuta výstavba startovacích bytů a domova pro seniory. Jelikož se ale jedná o investice v řádu desítek
milionů korun, jedná se o projekt, který se
zrealizuje nejdříve za 10 let.
text: Jana Hlavinková
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Svitla naděje na dotaci. Obec zažádá o peníze na cyklostezku
Obyvatelé obou místních částí, Počenic i Tetětic, si už několik
let přejí, aby se konečně vybudovala cyklostezka po levé straně silnice ve směru od hřbitova v Počenicích po Tetětice. Obec
už se v minulosti snažila na tuto finančně nákladnou akci, která
podle projektové ceny vyjde na 9 - 10 milionů korun, získat dotaci. Zatím se to však nepodařilo, protože cyklostezka nesplňovala dotační kritéria. Například nenavazovala na další stezku či
nebude sloužit jako cesta, po které by se lidé na kole či pěšky
dostali do zaměstnání. Nyní se objevila ještě šance dotaci získat.
„Příští rok budeme žádat o dotaci ze Státního fondu dopravní
infrastruktury. Když ji nezískáme, požádáme o úvěr. V roce 2021
totiž splatíme dlouhodobou půjčku, kterou jsme si vzali na křižovatky a chodníky v Počenicích. Tím pádem bychom mohli mít
u banky lepší pozici při žádosti o dlouhodobý úvěr,“ nastínila starostka Pavlína Procházková.
Lidé už po stezce, která by spojila obě místní části, volají dvě
desetiletí. Zatím se však akci nepodařilo zrealizovat z důvodu
nezískání dotací nebo nedostatku finančních prostředků.
„Uvědomujeme si, že cyklostezka je opravdu potřeba a je jednou z našich největších priorit. Doufejme, že se nám ji podaří
zrealizovat, ať už s dotací nebo bez ní,“ řekla starostka.

Cyklostezka zvýší bezpečnost silničního provozu a hlavně
pomyslně spojí obě části. I když jsou od sebe vzdáleny necelý
kilometr, je složité se pěšky dostat z Tetětic do Počenic a opačně. Obce totiž spojuje silnice II. třídy číslo 428. Jít po ní je však
nebezpečné. Auta zde jezdí vysokou rychlostí a silnice je standardně široká, tudíž chodci nemají projíždějícím autům, kromě
do příkopy, kam uhýbat.

Obecní rozpočet se vlivem pandemie pravděpodobně sníží o 10 %
Ke konci letošního roku sestavuje vedení
obce rozpočet na rok 2021. Letos se však
dává dohromady obtížněji než v minulých
letech, protože Počenice-Tetětice a v podstatě stát ani nevědí, kolik peněz se podaří
vybrat z rozpočtového určení daní. Tím pádem obec přesně neví, s jakými finančními
prostředky může počítat pro příští rok.
„Stát část peněz na pomoc firmám a podnikatelům vyčlenil ze sdílených daní, jež jsou
základním příjmem pro obecní a krajské rozpočty. V minulých letech se české ekonomice velmi dařilo, od roku 2016 se obecní rozpočet navyšoval. Pro příští rok tak musíme

počítat se snížením o cca 10 %, to znamená,
že se příjmově dostaneme na úroveň roku
2016. Investice proto musíme plánovat opatrně a držet vyrovnaný rozpočet. I přesto
máme na příští rok naplánované investice,
realizace některých závisí na získání dotace,“
vysvětlila starostka Pavlína Procházková.
V březnu, kdy vláda poprvé vyhlásila nouzový stav, se ekonomika začala propadat.
Velké firmy zastavily či omezily výrobu, někteří podnikatelé nemohli vykonávat svoji
výdělečnou činnost, jiní neměli kvůli obavám z nákazy žádné zákazníky.
Ministerstvo financí ČR také předpokládá,

že se příjmy obcí a krajů propadnou o 10 %
a vyzvalo obce, aby s tímto faktem pro příští
rok počítaly.
Příjmy i výdaje jsou na příští rok naplánovány ve výši 10,66 milionů korun.
Příjmy do obecního rozpočtu v letech 2016-2020:
rok
2016
2017
2018
2019
2020

příjmy v milionech Kč
10,52
10,92
12,93
13,17
10,04

Od ledna voda zdražuje o 3,70 Kč za kubík
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.,
informovaly starosty obcí o tom, že od
1. ledna 2021 dojde ke zdražení vodného
i stočného. Lidé si tak od ledna připlatí za
kubík o 3,70 Kč více, než v roce 2020. Vodné činí 40,15 Kč za kubík, stočné 43,12 Kč
včetně DPH 10 %.
Cena se zvyšuje z několika důvodů.
Jedním z nich je, že VaK, a. s., čerpá dotace
z Evropských fondů. Společnost v posledním období investovala do Rozšíření a rekonstrukce úpravny vody v aglomeraci
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Kroměříž, do výstavby čističky odpadních
vod v Počenicích, a do kanalizací a čističek odpadních vod v Podhradní Lhotě, ve
Střílkách a v Hlinsku pod Hostýnem. Na
akce firma získala dotace právě z Ministerstva životního prostředí ČR.
Tímto se současně zvyšují náklady na
obnovu infrastrukturálního majetku, modernizaci odečtových zařízení a čištění
vodovodních a kanalizačních zařízení.
Jednou z podmínek přijetí dotací je i postupné navyšování ceny vody tak, aby

ceny služby pokryly náklady.
V letech 2010 - 2019 čerpal VaK z Evropských fondů a Operačního programu životního prostředí dotace ve výši 293,664
milionu korun. V roce 2020 získala společnost 75,83 milionů korun ze Státního
fondu životního prostředí ČR, ze svého
dodala dalších 59,107 milionů.
Průměrná cena stočného v České republice za rok 2020 činí 43,13 Kč, vodného 46,17 Kč.
texty: Jana Hlavinková

zpravodajství
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Od ledna začnou platit změny ve veřejné dopravě
O zavedení nového systému ve veřejné
dopravě se mluví už několik let. Loni Zlínský kraj po dlouhých přípravách spustil výběrové řízení na nové dopravce, které Úřad
na ochranu hospodářské soutěže zrušil,
protože se jeden z dopravců odvolal. Přesto kraj nachystal od 1. 1. 2021 změny v Integrované dopravě Zlínského kraje, které
se týkají vyššího komfortu cestujících. Kraj
si od změn slibuje více cestujících ve veřejné dopravě, lepší návaznost spojů a také
jednodušší systém jízdenek.
Hlavní změny od ledna jsou v tom, že
autobusoví dopravci zmodernizovali svůj
vozový park a od nového roku vyjede 200
nových autobusů. I nadále bude platit kilometrický tarif, který Zlínský kraj zavedl loni.

Změnou, kterou spousta lidí přivítá a je
velkým krokem kupředu, je bezkontaktní
platba ve vlacích i autobusech. Platit lze
i prostřednictvím mobilní aplikace, lidé
mohou samozřejmě platit i hotově. Také
vejdou v platnost časové jízdenky na
7 a 30 dní a v průběhu roku dojde k výměně dopravních značek na autobusových zastávkách. Kraj si od nich slibuje
větší přehlednost. Podle nových změn
bude autobusová i vlaková doprava jezdit
častěji a má se zlepšit i návaznost spojů.
Počenice-Tetětice leží na hlavním tahu
z Kroměříže do Morkovic. Autobusové
spoje jsou tedy frekventované a lidé se
pohodlně dostanou do zaměstnání a děti
do školy.

Více informací najdete na www.id-zk.cz.
Změny od 1. 1. 2021:
• platí jen kilometrický tarif
• platba jízdenky bude možná
hotově, bezkontaktně nebo pomocí
mobilního telefonu
• častější spoje
• lepší návaznost spojů
• časové jízdenky na 7 a 30 dní
• výměna dopravních značek na
autobusových zastávkách
• při přestupu mezi autobusovými
spoji se nebude hradit dosavadní
nástupní sazba 9 Kč
• přestup mezi autobusem a vlakem
nebude cenově zvýhodněný

Hasiči z Počenic žádají o peníze na dovybavení Jednotky SDH
Když se řeknou dobrovolní hasiči, většině
lidem se vybaví hasičské soutěže, kulturní
a společenské akce, které pořádají, ale také
zásahy u požárů, výjezdy k živelným pohromám či pomoc při odstraňování následků
prudkých dešťů a vichřic. Jednotka Sboru
dobrovolných hasičů z Počenic se zřídila
v letošním roce na žádost zastupitelů, kteří
chtěli, aby v obci jednotka fungovala. Dosud hasiči k zásahům nevyjížděli, protože
neměli dostatečný počet předepsaných
členů. A aby mohli hasiči pomáhat, po-

třebují mít především kvalitní vybavení
a ochranné pomůcky, které minimalizují
riziko jejich zranění či úrazu. Proto zastupitelé vyčlení finanční prostředky na nákup
pomůcek právě na dovybavení jednotky.
V žádosti, kterou na obec doručili, potřebují hasiči pro své členy 3 zásahové
obleky, šle, přilby a rukavice. Dále žádají
o plechovou dvojskříň na uskladnění obleků a pomůcek, držáky na světlo a světla
na zásahovou přilbu, přenosný osvětlovač, polohové zásahové pásy, savicový

komplet a motorovou pilu. Jedná se o vybavení za 96 250 Kč. Zastupitelé žádost
projednají na svém letošním posledním
zasedání.
Vzhledem ke zvyšujícím se nárokům,
kladeným na práci dobrovolných hasičů,
je potřeba, aby měli hasiči odpovídající
osobní pomůcky. Proto je vybavení postupně obnovováno ochrannými pomůckami se zvýšenými ochrannými vlastnostmi, jako je například vícevrstvý zásahový
oblek.

Fotbalisté žádají peníze na nákup traktůrku na sečení fotbalového hřiště
Další žádost, kterou zastupitelé obdrželi
k projednání, je od TJ Počenice-Tetětice, z. s.
Obec se pravidelně stará o sekání trávníků,
na které v letošním roce najala správce a financuje veškeré náklady okolo provozu
hřiště. V letošním roce došlo ke srovnání
povrchu hřiště, k instalaci závlahového
systému a k osetí nového trávníku, o který
je potřeba se pečlivě starat, jinak by sešel
a investice do hřiště by přišla vniveč. Dosud
klub řešil sekání trávníků pomocí správce
hřiště, který zapůjčil svůj traktůrek, když se
ten obecní porouchal. Nyní klub požádal
obec, aby nový stroj zakoupila a opět financovala zavlažování a hnojení trávníku.
Celkově klub žádá o 150 000 Kč, z toho
má být 95 000 Kč vyčleněno na zakoupe-

ní stroje na sečení, 25 000 Kč na zakoupení hnojiva na pravidelnou péči o trávník
a 30 000 Kč na vodu na zavlažování.
Hřiště má rozlohu 105 x 64 metrů, travní směs je odolná vůči mrazu a od jara do

podzimu se seče dvakrát týdně.
O schválení žádosti budou zastupitelé
rozhodovat na svém posledním letošním
zasedání.
texty: Jana Hlavinková
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Návrh rozpočtu na rok 2021

NÁVRH ROZPOČTU OBCE
POČENICE – TETĚTICE na rok 2021
Příjmy
Paragraf
položka

Text

návrh 2021

1111

Daň z příjmů FO ze závislé činnosti

1112

Daň z příjmů FO ze SVČ

37 000

1113

Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů

231 000

1121

Daň z příjmů právnických osob

1 446 000

1122

Daň z příjmů právnických osob za obec

150 000

1211

Daň z přidané hodnoty

4 600 000

1334

Odvody za odnětí půdy ze zemědělského fondu

1340

Poplatky za likvidaci komunálního odpadu

345 000

1341

Poplatky ze psů

17 000

1381

Odvod z hazardních her

40 000

1361

Správní poplatky

4 000

1511

Daň z nemovitosti

770 000

Daňové příjmy
4111

Přijaté transfery - volby

4112

Přijaté transfery –dotace KÚ

4116

Ost. neinvest.přijaté transfery za SR

Přijaté transfery

2 305 000

-

9 945 000
195 600
195 600

1012

Zemědělství – nájemné z pozemků

1070

Rybníky-rybářství

2119

Příjmy z úhrad dobývacího prostoru

3113

ZŠ-odvod

3392

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

14 000

3412

Tělovýchova - nájemné služby

35 000

3613

Nebytové hospodářství – pronájem (výrobna)

12 000

3632

Pohřebnictví – pronájem hrobů

6 000

3633

Výstavba a údržba inženýrských sítí-nájem

3639

Komunální služby

3 000

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů – smlouvy

16 000

3725

Příspěvek na třídění odpadů – EKO-KOM

70 000

3745

Péče o vzhled obcí-veřejná zeleň

3 000

6171

Činnost místní správy-nájemné, služby

25 000

6310

Příjmy z úroků, dividenda

1 000

Nedaňové příjmy
Příjmy celkem

4 000
135 000
-

201 400

525 400
10 666 000

Výdaje

návrh 2021

1014 Deratizace obce
1037 Příspěvek MS Lipina
2141 Obchod - nájemné
2212 Silnice, včetně komunálních
2219 Ostatní pozemní komunikace-chodníky
2292 Provoz veřejné silniční dopravy
2321 Kanalizace
3111 Mateřská škola
3113 Základní škola – příspěvek PO
3114 Speciální ZŠ – Korálek Kromeříž. o. s.
3314 Místní knihovny
3319 Záležitosti kultury – kronika
3322 Kulturní památka - kostel
3326 Místní kulturní památky – kříže, kaple
3341 Místní rozhlas
3349 Ostatní sdělovací prostředky
3392 Kulturní zařízení – Ořechový sad
3399 Záležitosti kultury –sbor pro občanské záležitosti
3412 Tělovýchovná činnost
3419 Ostatní tělovýchovné činnosti
3429 Svaz žen
3421 Dětská hřiště
3631 Veřejné osvětlení
3632 Pohřebnictví
3633 Údržba plynovodu
3636 Územní rozvoj
3639 Komunální služby
3721 Nebezpečný odpad
3722 Sběr a svoz komunálního odpadu
3723 Tříděný odpad
3726 Ostatní odpady
3745 Péče o vzhled obcí
3749 Ostatní činnost k ochraně krajiny
4357 Domovy
5212 Ochrana obyvatelstva
5213 Krizová řízení
5512 Požární ochrana – dobrovolní hasiči
6112 Zastupitelstvo obce
6115 volby
6171 Místní správa
6310 Výdaje z finančních operací – banka
6320 Pojištění majetku obce
6399 Platba daně za obec
6402 Finanční vypořádání minulých let (vratka dotace)
6409 Ostatní činnosti
Výdaje celkem
Financování
8115 Financování z přebytku minulých let
8124 Splátka dlouhodobého úvěru

30 000,00
6 000,00
84 000,00
280 000,00
1 485 000,00
70 000,00
20 000,00
40 000,00
1 245 000,00
3 000,00
83 000,00
32 000,00
20 000,00
55 000,00
5 000,00
70 000,00
371 900,00
90 000,00
496 000,00
60 000,00
15 000,00
30 000,00
125 000,00
137 000,00
5 000,00
2 800,00
54 000,00
28 000,00
450 000,00
260 000,00
1 534 000,00
120 000,00
33 000,00
30 000,00
152 800,00
1 268 000,00
1 361 000,00
100 000,00
20 000,00
300 000,00
32 500,00
62 000,00
10 666 000,00
1 745 000,00
1 745 000,00
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Škola většinu pololetí fungovala v distančním režimu
Sotva se v úterý 1. září otevřela mateřská a základní škola a děti
a rodiče si začali zvykat na školní režim, musela 14. října z důvodů
vládních opatření vyhlásit paní ředitelka Jitka Řeháková, opětovné
uzavření základní školy. Paní učitelky musely opět přejít na distanční výuku a dětem i rodičům zase začalo učení se z domova.
Podrobné informace o tom, jak bude distanční výuka probíhat,
dostali rodiče telefonicky 14. října dopoledne.
Základní a mateřská škola také pravidelně informovala rodiče
o změnách, nařízeních z krajské hygienické stanice a výuce prostřednictvím emailů a facebookových a webových stránek školy.
Mateřská školka byla otevřená, až na období od 22. do 31. 10,
základní škola začala v prezenční výuce fungovat opět v listopadu.
Ve škole byl speciální režim, kdy se kromě přísných hygienických
opatření děti ve škole střídaly, aby se potkávaly co nejméně. Některé ročníky měly v daný týden prezenční výuku, jiné zase distanční.
Také v den zahájení výuky museli rodiče podepsat čestné prohlášení (Covid), které našli na facebookových stránkách školy.
Děti musely z důvodu nařízených vládních opatřeních nosit celý
den roušku, výjimku měly při jídle. Vedení školy také rodičům do-

poručilo, aby dětem oblékli teplejší oblečení, protože z hygienických důvodů se ve třídách častěji větralo. Speciální režim se uzpůsobil i rodičům, kdy se nekonaly tradiční třídní schůzky, ale paní
učitelky poskytovaly rodičům konzultace o prospěchu jejich dětí
po telefonu.
I když byla výuka v tomto pololetí hodně omezená, i tak stihly
děti ve škole a školce tradiční podzimní aktivity, jako například vaření polévky z dýně i něčeho sladkého a také si dosyta užily pohyb
na čerstvém vzduchu.
text: Jana Hlavinková, foto: zšmš Počenice

Klub Českých turistů, odbor Morkovice
představuje plán akcí na I. pololetí roku 2021:
9. 1. Co počasí dovolí /Staňová/
23. 1. Výroční členská schůze (volby) /výbor/
6. 2. Muzeum kočárů - Čechy pod Kosířem /Blešová P./
20. 2. Holešovsko /Staňová/
6. 3. běžky /Bayerová/
20. 3. rozhledna Radošov /Blešová P./
10. 4. úklid studánky ve Strašné /výbor/
24. 4. Morkovské véšlap /výbor/
8. 5. Chřiby /Bayerová/
29. 5. Mikroregion - cyklistická akce /Pásková/
12. 6. 150 let výročí Sokola
koncem června - prodloužený víkend Bruntálsko
Akce se budou konat, pokud to dovolí nařízení Vlády ČR.
Zpravodaj Obce Počenice – Tetětice. Periodický tisk samosprávního celku. Vychází třikrát ročně. Vyšlo v nákladu 300 kusů.
Vydavatel a místo vydání: Vydává obec Počenice – Tetětice, Počenice 74, 768 33 Morkovice.
IČO: 00287601, www.pocenice.cz. Copywriter a editor: Jana Hlavinková, jhlavinkova@seznam.cz. Grafika a DTP: Tereza Grósová.
Jazyková korektura: Iveta Vránová. Foto: Jana Hlavinková, archiv obce, archiv občanů. Tisk: KATOS Přerov Ev. č. zpravodaje: MK ČR E 19 246
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