
PŘEHLED O HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROKY  2008  A  2009

Zpravodaj obce Hvozdec
březen 2010

Příjmy 2008 2009

Převod fin. prostředků z min. roku 0 1 400 000

Daňové příjmy 2 127 364 1 840 898

Nedaňové příjmy 583 063 376 939

Kapitálové příjmy 30 000 3 000

Celkem 2 740 427 3 620 837

Výdaje 2008 2009

Mzdové náklady (včetně externích pracov.) 513 850 604 666

Lesy 82 349 161 066

Kultura 11 802 11 033

Komunikace 39 745 178 209

Pitná voda, opravy, energie… 187 987 182 675

Základní škola – výdaje na žáky 127 713 115 806

Úprava veřejného prostranství před OÚ 402 288 99 597

Kanalizace, tendrová dokumentace - 488 733

Veřejné osvětlení, opravy, energie 49 600 62 622

Kravín – suť drcení 502 928  -

Platby za odvoz TDO 153 721 149 960

Péče o vzhled obce 24 026 141 805

Investice do budovy, výdaje na chod úřadu 367 963 403 199

Volby 20 000 20 000

Kordis – příspěvek na autob. dopravu 11 800 12 050

Převod fin. prostředků z min. roku - 456 200

Příspěvek svazku obcí - 102 700

Celkem 2 495 772 3 190 321

mobilní telefony, kalkulačky, elektronické hry, dálkové ovladače televizorů, hraček apod. Tento kontejner vyu-
žívejte pouze na opravdu drobný elektroodpad.

Vzhledem k tomu, že kontejner musí být v uzavřeném prostoru (umístění např. do prodejny potravin není 
z hygienických důvodů možný), je umístěn v chodbě budovy obecního úřadu v přízemí (u nástěnky) a je pří-
stupný pouze v úřední dny paní účetní (pondělí od 8.30 do 13.00 hod., středu od 13.00 do 15.00 hod. a ve stupný pouze v úřední dny paní účetní (pondělí od 8.30 do 13.00 hod., středu od 13.00 do 15.00 hod. a ve stupný pouze v úřední dny paní účetní
čtvrtek od 9.00 do 17.30 hod.) a nebo v otevírací době místního pohostinství.

Ostatní elektrospotřebiče (např. ledničky, pračky, myčky, sporáky, mixéry, žehličky, šicí stroje, televizory, 
videa, monitory, počítače, herní konzole, autodráhy, vrtačky, brusky, zářivky, výbojky) se likvidují formou tzv. 
zpětného odběru, tzn. při nákupu spotřebiče vám firma, u které jste spotřebič zakoupili provede odběr spo-
třebiče starého, nebo můžete tento odpad odevzdat v naší obci v areálu bývalého kravína (poslední sobota 
v měsíci od 10 do 11:30 hod.). Takto likvidované elektrospotřebiče musí být odevzdány kompletní, tj. bez 
odstřižených kabelů, vymontovaných motorů apod.

Nebezpečný odpad
Sběr nebezpečného odpadu probíhá v naší obci 1x ročně (zpravidla na podzim, informace o přistavení 

kontejneru bude rozesílána SMS zprávou).

V rámci sběru nebezpečného odpadu je možno bezplatně odevzdat: oleje, brzdové kapaliny, barvy, ře-
didla, jiné chemikálie, včetně znečištěných obalů z těchto odpadů, dále akumulátory, monočlánky, hnojiva, 
čistící prostředky a léky.

Velkoobjemový kontejner
Velkoobjemový kontejner bude přistaven před budovou obecního úřadu na jaře a na podzim (datum 

bude upřesněno rovněž prostřednictvím SMS zprávy), kde je možné odevzdat rozměrné odpady z domácnosti 
(koberce, starý nábytek apod.). Do tohoto kontejneru nepatří nebezpečný odpad, stavební odpad ani odpady 
ze zahrad!

PODĚKOVÁNÍ – SBÍRKA
Chceme bychom touto cestou poděkovat všem, kteří věnovali dary pro postižené povodněmi v roce 

2009!

Ve Hvozdci je vyhlášena SBÍRKA použitého ošacení, lůžkovin, rostěradel, ručníků, utěrek, látek, do-
macích potřeb – nádobí, peří, péřových a vatovaných přirývek, polštářů a dek, nepoškozenou obuv. Sbírka 
bude probíhat v budově bývalého kravína 13. 3. od 10.00 do 11.30 a 26. 6. od 10.00 do 11.30 (v tento čas 
je možné odevzdat i papír a šrot).

INFORMACE K TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRCE 2010 
V obcích Veverská Bítýška, Hvozdec, Chudčice a Maršov proběhla v lednu 2010 

Tříkrálová sbírka. 

Celkový výnos činil 99 592 Kč, z toho v naší obci bylo vybráno 7 943 Kč. Což je 
o 463 Kč více než loni a na Hvozdec připadá 31,52 obdarovaných Kč na jednoho 
obyvatele. Touto cestou chceme ještě jednou poděkovat. 

PRODEJ VYŘAZENÉHO OBECNÍHO MAJETKU 
Obec Hvozdec nabízí prodej tiskárny za 800 Kč (HP Laser Jet 1018 z roku 2007) a kopírky za 2 000 Kč

(Dialta DI 1610 Minolta z roku 2006). V úřední hodiny bližší informace u paní účetní.

www.hvozdec.cz



KANALIZACE A ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD V OBCI HVOZDEC
Po delších jednáních se SFŽP došlo k uskutečnění výběrového řízení na stavební firmu pro výstavbu ka-

nalizace a ČOV (čistírna odpadních vod). Výběrové řízení řídila a zpracovala obcí vybraná firma (AP-Investing, 
Brno) za dozoru SFŽP (Státního fondu životního prostředí) a členů komise výběrového řízení.

Výběrové řízení vyhrála s nejvýhodnější nabídkou firma Colas, a.s. – celková cena 22 919 995 Kč s DPH
(pouze za kanalizace a ČOV).

V celkové ceně kanalizace není obsažena kompletní oprava komunikace (obcí bude opravena část pouze 
nad výkopem kanalizace). Tak rozsáhlou investici jako opravu hlavní silnice z vlastních prostředků si ovšem 
obec naší velikosti nemůže dovolit, jednáme proto s vlastníkem komunikace – Jihomoravským krajem o její 
rekonstrukci/opravě z prostředků Jihomoravského kraje.

V ceně stavby kanalizace není ani oprava chodníků, oprava dešťové kanalizace, která se stavbou splaš-
kové kanalizace místy znehodnotí. Všechny tyto investice bude muset obec provádět postupně z vlastních 
rozpočtových prostředků. Prosíme proto občany o trpělivost a pochopení.

Přípojky kanalizace k jednotlivým rodinným domům:

K rodinným domům mohou být (dle směrnic SFŽP) vyvedeny při stavbě hlavního řadu přípojky (za náklady 
stavby/obce) po hranu chodníku. To znamená, že od hrany chodníku si každý vlastník nemovitosti musí sám 
hradit:

- projektovou dokumentaci na přípojku kanalizace k svému rodinnému domu
- stavbu a materiál na přípojku kanalizace a napojení rodinného domu.

Obec zajistila projektanta, který bude dokumentaci k projektům přípojek k rodinným domům provádět. 
V nejbližší době vás oslovíme s dotazem, zda máte vlastního projektanta či využijete obcí vybraného.

S firmou Colas, a.s. je dohodnuto, že samotné připojení nemovitosti/rodinných domků (které musí prová-
dět odborná firma a je povinností každého majitele si ji zajistit) bude pokud bude zájem vlastníků rodinných 
domků provádět. 

V současné době bude stavba probíhat přibližně takto:

Celá stavba bude z technických důvodů rozdělena na II. etapy:

I. etapa:

Bude vyměřen pozemek na ČOV (čistírna odpadních vod), bude provedena skrývka ornice a ta odvezena 
na bývalý kravín. K ČOV bude vybudována prozatimní zpevněná komunikace.

Ve středu obce bude vybudován zpevněný prostor pro otáčení autobusů (na travnatém prostoru kolem 
lípy).

V první etapě se bude budovat kanalizační řad v spodní části obce, která zůstane neprůjezdná pro 
automobily i autobusy. Do obce bude přístup jen směrem od Brna. Autobus bude končit ve středu obce (na 
zpevněném prostoru) , kde bude vybudována provizorní točna pro autobusy a autobusová zastávka. Začátek 
prací je předpokládán na polovinu března.

O změně jízdního řádu budete informování na úřední desce obce (u autobusové zastávky) a SMS zprá-
vami.

Obec bude ještě občany informovat o svozu TDO, popelnice budou muset být svezeny do středu obce na 
zpevněný prostor.

II. etapa: 

Bude probíhat od středu obce směr Brno za stejných podmínek, pouze obec bude přístupná z druhé části 
(tedy směrem od Veverské Bítýšky).

Předpokládáme, že obě etapy by měly být provedeny do čtyřech měsíců, tedy do poloviny července.

Vzhledem k tomu, že stavba kanalizace bude pro obec i její občany nejen finančně, ale i technicky velice 
náročná, chtěli bychom proto požádat všechny o trpělivost a pochopení. Během stavby nás čeká kromě nepo-
hodlí v průjezdnosti obce i zvýšená prašnost, hlučnost, znečištění komunikací atd.

Díky zbudování kanalizace dojde ale k zhodnocení všech nemovitostí v obci. Bude možné likvidovat 
odpadní vody z domácností dle platného zákona o vodách. Obec se bude moci v budoucnu soustředit na 
postupné budování nových komunikací a chodníků.

Zástupci obce se budou dále snažit přesvědčit Jihomoravský kraj o nutnosti kompletní opravy hlavní 
silnice v obci (předpokládaný náklad na opravu hlavní silnice III/3866 je cca 36 mil. Kč), kterou není možné 
financovat z obecního rozpočtu.

Bližší informace o stavbě kanalizace vám poskytneme v úřední hodiny (středa od 13.00 do 15.00 hod.).

INFORMACE K ODPADOVÉMU HOSPODÁŘSTVÍ
Sběr papíru

Jak již možná víte ze sdělovacích prostředků o starý papír není ve výkupnách surovin zájem. To znamená, 
že odevzdání starého papíru bude (nebo někde již je) zpoplatněno.

V této souvislosti oznamujeme občanům, že za loňský rok tedy nebude z ceny popelnic na letošní rok 
odečtena částka za takto odevzdaný sběr (nasbíraný papír se v r. 2009 neodvážel).

Naše obec bude i nadále postupovat cestou ekologického hospodaření, to znamená, že sběr starého 
papíru (novin, časopisů, letáků) bude probíhat v areálu bývalého kravína (každou poslední sobotu v měsíci od 
10:00 do 11:30 hod.) a našim občanům nebude tato služba zpoplatněna.

Železný šrot
Sběr železného šrotu bude v naší obci probíhat stejně jako v předchozích letech. V areálu bývalého kra-

vína je možné každou poslední sobotu v měsíci od 10:00 do 11:30 hod. odevzdat železný šrot, který bude 
pověřeným pracovníkem OÚ na místě zvážen a vystaven doklad (vážní lístek).

Kontejner na elektroodpad
Obci byl dodán malý kontejner na likvidaci drobného elektroodpadu. Do tohoto kontejneru je možné vha-

zovat baterie (tužkové, z mobil. telefonů apod. – nikoliv automobilní!), staré radiopřijímače (menší velikosti), 

OBECNÍ ÚŘAD
Poplatky za tuhý domovní odpad a psy jsou vybírány od 1. 2. 2010. Poplatky se nemění, tj.:psy jsou vybírány od 1. 2. 2010. Poplatky se nemění, tj.:psy

 poplatek za TDO na osobu činí 500 Kč, děti do 4 let zdarma, občané od 75 let 350 Kč,

 poplatek za psa 100 Kč.

Poplatky je možné hradit v hotovosti na obecním úřadě nebo bezhotovostním převodem na účet obce 
číslo 17224641/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné vašeho domu.

Zároveň v týdnu od 1. 3. 2010 budou připraveny faktury za vodné, které bude možné uhradit v úředních 
hodinách paní účetní, nebo opět bezhotovostním převodem.


