Neprošlo jazykovou úpravou

Kronika za rok 2010

Kronikář Petr Flašar provádí v tomto roce zápis do kroniky do 31.5.2010, neboť k tomuto
dni činnost kronikáře z pracovních důvodů ukončuje.
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1 Zastupitelstvo obce
starosta - Ing. Ladislav Krůtil (NEZ, neuvolněný výkon funkce)
místostarostka – Eva Mlýnková (NEZ, uvolněný výkon funkce)
Petr Hlaváč (NEZ)
Josef Javornický ( KSČM)
František Javornický (NEZ)
Radek Klásek (NEZ)
Richard Košťuřík (NEZ)
František Mlýnek (ODS)
Marie Staňková (ODS)
Josef Šťastný (ODS)
Jana Trojancová (KSČM)
Na základě voleb do obecních zastupitelstev, které proběhly ve dnech 15. až 16. října 2010
bylo zvoleno nové zastupitelstvo:
starostka – Eva Mlýnková (Petrov-můj domov)
místostarosta – Ing. Ladislav Krůtil (Petrov-můj domov)
Richard Košťuřík (Petrov-můj domov)
Ing. Petr Hlavaáč (Petrov-můj domov)
František Javornický (Petrov-můj domov)
Pavel Vojtek (Petrov-můj domov)
František Mlýnek (Petrov-můj domov)
Stanislav Macalík (Petrov-můj domov)
Josef Javornický (KSČM)
Josef Štastný (ODS)
Radek Klásek (KDU-ČSL)
Ustavující zasedání nového Zastupitelstva obce Petrov proběhlo 11.11.2010
Všeobecnou správu na obecním úřadu vykonává paní Alena Konečná a účetní je paní
Ludmila Polášková, obě z Petrova.
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1.2.Jednání zastupitelstva
Za prvních pět měsíců roku 2010 proběhla čtyři jednání Zastupitelstva obce Petrov.
1.2.1. Jednání z 21. ledna 2010
Byly schváleny či vzaty na vědomí následující záležitosti:
-

program jednání
schválení Dodatku č. 6 ke smlouvě s VaK
bylo vzato na vědomí hospodaření ZŠ a MŠ Petrov
schváleno převedení výsledku hospodaření ve výši 117 784,91 Kč za rok 2009 do
rezervního fondu
schválení částky 105 586,91 Kč z Rezervního fondu na úhradu ztráty hospodaření
ZŠ a MŠ z r. 2008
schválení knihovního řádu obecní knihovny
vzetí na vědomí jmenování předsedy a členů inventarizační komise
schválení podání žádosti do Operačního programu životního prostředí na výměnu
oken a zateplení mateřské školky
schválení záměru pronájmu obecního pozemku p.č. 1300 o výměře cca 50 m2 u
přístaviště Baťova kanálu
vzetí na vědomí výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2009
neschválení umístnění staveb investora Josefa Svobody „Petrov, FVS do 10 kWp“

1.2.2.Jednání z 25.2.2010:
- schválení programu jednání
- schválení poplatků za hrobová nájmy hrobových míst
- schválení Obecně závazné vyhlášky č. 2/2010
- schválení Dodatku č. 3 ke smlouvě o úvěru č. 450/09úLCD
- dodatek ke smlouvě o provozování kanalizace V uličce u obecního úřadu
- schválení přílohy č. 1 ke smlouvě s TESPRA týkající se zvýšení cen za uložení na
skládku
- schválení prodeje pozemku č. 987/2 o výměře 158m2 Stanislavu Macháčkovi za
částku 7.900,-- Kč
- schválení pronájmu pozemku o výměře 50 m2 za částku 2.000,-- Kč Pavlovi Vojtkovi
- schválení finančního příspěvku ve výši 10.000,-- Kč TJ Sokol Petrov
- schválení finančního příspěvku ve výši 4.000,-- Kč Mažoretkové skupině Petrov
- schválení finančního příspěvku ve výši 10.000,-- SDH Petrov
- schválení finančního příspěvku ve výši 10.000,-- Kč MS Dolina Petrov
- schválení finančního příspěvku ve výši10.000,-- Kč MRS, místní skupině Petrov
- schválení finančního příspěvku ve výši 2.000,-- Kč ZO CHPH Petrov
- schválení finančního příspěvku ve výši 2.000,-- Kč na činnost MC Klubíčko
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- schválení finančního příspěvku ve výši 1.500,-- Kč ZO Svazu zdravotně postižených
občanů
- schválení finančního příspěvku ve výši 300,-- Kč na žáky 7. tříd ZŠ, kteří se
zúčastní lyžařského výcviku
- schválení finančního příspěvku ve výši1.000,-- Kč Českému svazu neslyšících a
nedoslýchavých
- schválení zajištění prostor družstevního sklepa a doplatek při akci „Beseda u
cimbálu“
- neschválení nabídky firmy Palatinum- Projekt Model Business Excellence
- schválení vyřazení majetku z evidence ZŠ a MŠ Petrov ve výši8.546,-- Kč a prodeje
vyřazeného nábytku za tržní ceny
- neschválení příspěvku Českému svazu ochránců přírody na vydání publikace
- vzetí na vědomí informace starosty ohledně výstavby ulice „Lázeňská“
- neschválení záměru koupi pozemků v oblasti Růžené
1.2.3.Jednání z 1.4.2010:
-

schválení programu jednání
schválení rozpočtového opatření č. 1/2010
schválení změny Územního plánu obce Petrov
schválení dodatku ke smlouvě o dílo s VHS Javorník
schválení dodatku ke smlouvě o provozování č. 073/80/2004
schválení dodatku ke smlouvě o poskytování knihovnických služeb
schválení smlouvy č. 6207-014/001/10 o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu
výsledek přezkoumání obce za rok 2009
schválení návrhu změny územního plánu obce
pověření Richarda Košťuříka jako odpovědné osoby při realizaci změny č. 2
územního plánu obce Petrov
schválení záměru prodeje části obecního pozemku č 521 o výměře 2 m2
neschválení finančního příspěvku občanskému sdružení S úsměvem na akci VIII.
Mezinárodní festival na vodě Lučina 2010
uložení úkolu místostarostce, aby upozornila řidiče Tespry Hodonín, aby nejezdili při
vývozu popelnic po travnatých plochách v ulici Čaganov

1.2.4.Jednání z 20.5.2010:
- schválení programu jednání
- schválení rozpočtového opatření 2/2010
- vzetí na vědomí hospodaření obce za I. čtvrtletí roku 2010
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-

-

-

schválení obecně závazné vyhlášky 3/2010 týkající se volného pohybu psů
zrušení řádu veřejného pohřebiště
schválení smlouvy o dílo č. A-201010
schválení dohody o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Hodonína na
zajištění obecní knihovny ve výši 31.000,-- Kč
schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu
schválení dodatku ke smlouvě o partnerství
schválení dohody s manželi Janíkovými
schválení smlouvy o právu k provedení stavby
vzetí na vědomí rozpočtu mikroregionu Strážnicko, DSO na rok 2010
schválení záměru prodeje obecních pozemků manželům Pivoňkovým
schválení záměru pronájmu obecního pozemku u Baťova kanálu
schválení záměru prodeje obecního pozemku manželům Holišovým
schválení prodeje pozemku Jaromíru Čajkovi o výměře 2m2, p.č. 521
schválení finančního příspěvku 1.000,-- Kč DDM Strážnice na Hrátkyádu
schválení finančního příspěvku ve výši 1.000,-- Kč Lince důvěry Hodonín na činnost
v roce 2010
vzetí na vědomí informace ředitelky školy o provozu MŠ a školní jídelny v době
letních prázdnin
schválení bezúplatného převodu pozemků p.č. 1464/321,322,323 a 2031/6 od Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových za účelem vybudování cyklostezky a
odpočinkového místa pro cyklisty
schválení pověření Richarda Košťuříka, Františka Javornického a Miloše Janečka
pro posouzení stavu dvou stromů, které svým růstem narušují pomník paní Žofkové
Marie
schválení bezúplatného užívání části obecního pozemku p.č. 805/2 o výměře 18m2
manželům Šarovým
vzetí na vědomí informaci o ukončení činnosti kronikáře Petra Flašara k 1.6.2010
schválení realizování veřejné služby v obci pro klienty, kteří pobírají dávky v hmotné
nouzi
schválení finančního příspěvku ve výši 10.000,-- Kč obci Petrovice u Karviné, kterou
postihly povodně.

2. Rozpočet obce
Rozpočet obce pro rok 2010 byl schválen na 42. jednání Zastupitelstva obce dne 29.
prosince 2009
Rozpočtové příjmy byly stanoveny v částce 17.461.200,-- Kč
Rozpočtové výdaje by stanoveny v částce 12.207.200,-- Kč
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3. Občané
K 31.12.2010 má obec 1332 obyvatel
Narodilo se 15 dětí, z toho 6 chlapečků a 9 holčiček
16 občanů zemřelo, z toho 8 mužů a 8 žen

4 Akce a události v Petrově v roce 2010, chronologicky
Leden:
1.1.2010 nabývá účinnosti Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, která upravuje místní
poplatky
9.1.2010 probíhá v Petrově každoroční Tříkráloví sbírka, její část je věnována na pomoc
obětem ničivého zemětřesení na Haiti, celkem bylo vybráno 42.422,-- Kč,
30.1.2010 proběhl 10. ples sportovců
Únor
3.2.2010 proběhl v základní škole zápis do 1. třídy, z jedenácti dětí bylo do prvního ročníku
zapsáno 9 žáčků,
14.2.2010 se konal tradiční fašaňk, který se nesl v duchu olympijských her,
21.2.2010 Valná hromada TJ Sokol Petrov
Březen
18.3.2010 se děti 2. až 5. ročníku ZŠ účastnili matematické soutěže Klokan, David Tesař a
Tamara Mlýnková se v rámci okresu Hodonín umístnili v této soutěži na 2. a třetím místě.

Duben
7.4.2010 je vypuštěno přístaviště Baťova kanálu a dochází k výměně poškozené vypouštěcí
klapky,
24.4.2010 proběhly tradiční rybářské závody na Baťáku, zúčastnilo se jich 122 rybářů, den
před touto akcí proběhla taneční zábava se skupinou EX Čmeláci,
28.4.2010 proběhl zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2010/2011,

Květen
1.5.2010 proběhlo slavnostní odemykání plavební sezóny na Baťově kanálu, při kterém
bylo poprvé oficiálně zprovozněno sociální zařízení a provozovna Pavla Vojtka, akce se
zúčastnil ministr zemědělství Jakub Šebesta, starostové okolních měst a obcí a další
významní hosté,
8.5.2010 se uskutečnila u Motorestu v |Plžích tradiční výstava vín,
9.5.2010 proběhla na školní zahradě Zahradní slavnost, při které byl oslaven Den matek a
byli přivítáni nejmladší petrovští občánci, kterým byly předány drobné dárky,
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12.5.2010 proběhl v obci sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu,
23.5.2010 hasičská dětská soutěž, za účasti 27 dětí
29.5.2010 proběhly na Lapači dětské rybářské závody, za účasti 45 dětí,
28.5.2010-29.5.2010 probíhají v obci volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
29.5.2010 se konal v areálu Plže 10. folklorní festival Senioři 2010
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5 Počasí v roce 2010
Měsíc
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen

Nejvyšší teplota oC
27.1.2010
-14,5
1.2.2010
-13,5
8.3.2010
-9,3
3.4.2010
-1,6
16.5.2010
+7,1
1.6.2010
0,0

Nejnižší teplota oC
1.1.2010
+6,0
25.2.2010
+13,9
24.3.2010
+21,9
30.4.2010
+28.0
28,5.2009
+26,4
12.6.2010
+34,4

Srážky za měsíc l/m2,
8,3 l
21,4 l
11,7 l
44,2 l
132,4 l
74,6 l

První polovina roku byla z hlediska srážek dost nepříznivá, v období května i června
2010 došlo k opakovanému vyhlašování krizových povodňových stupňů, došlo k vylévání
řek Moravy, Veličky, Radějovky i Sudoměřického potoka. Přívalové deště napáchaly škody
na zemědělských kulturách. Větší škody však v obci Petrov nebyly spáchány.
Petrovští hasiči se na likvidaci zatopených míst osobně podíleli.
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