zpravodaj obecního úřadu

Ročník XL – KVĚTEN 2018

Z jednání zastupitelstva obce leden 2018 – duben 2018.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:
 ZO projednalo možnost konkurzního řízení na obsazení pracovního místa ředitelky MŠ Kořenec.
Podle §166 školského zákona jmenuje zřizovatel ředitele na vedoucí pracovní místo na základě
výběrového řízení. ZO projednalo i druhou možnost a to potvrzení ve funkci stávající ředitelku
MŠ Petru Strnadovou na další období 6 let. Na základě posouzení činnosti ředitelky v uplynulém
období Zastupitelstvo obce potvrdilo ředitelku MŠ Kořenec Petru Strnadovou ve funkci na
období od 1. srpna 2018 na dobu určitou 6 let a pověřuje starostu vydáním Potvrzení.
 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 7. 9. 2017 na revitalizaci zeleně v obci Kořenec.
 ZO projednalo návrh změny projektu posílení veřejného vodovodu a optimalizace horního
tlakového pásma z důvodu neobdržení dotace ze SFŽP. Požadavek na spolufinancování pro obec
činí 6 mil. Kč, což je pro obec neúnosná zátěž. Zastupitelstvo obce rozhodlo na základě
uvedených skutečností projednat možnosti finanční spoluúčasti společností PYTHAGOR a
BOMAVET na upravený projekt a pověřuje starostu projednat možnosti uvedených společností.
Po zjištění bude projekt opětovně projednán ZO.
 ZO projednalo situaci ohledně vedení NN ke stavebním pozemkům TI Klíčovo a jako jednu
z možností dočasné napojení NN z důvodu možnosti zřízení staveništního rozvaděče do doby
výstavby vlastního vedení NN. ZO schválilo dočasné napojení NN z důvodu možnosti výstavby
RD.
 ZO schválilo stavbu komunikace v lokalitě Klíčovo v rámci výstavby technické infrastruktury
v tomto roce a pověřuje starostu uzavřením příkazní smlouvy mezi obcí Kořenec a Ing. Milošem
Novotným na zpracování zadávacího řízení veřejné zakázky „Dopravní infrastruktura v lokalitě
Klíčovo, Kořenec“.
 Zastupitelstvo obce Kořenec schvaluje rozvozní plán hnojiv ZD SKÁLY, družstvo v k. ú.
Kořenec na rok 2018 a požaduje, aby aplikace hnojůvky a digestátu byla v dostatečné
vzdálenosti od obytných domů z důvodu možného poškození domů.
 Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 3.12.2017 o prodeji nově
odděleného stavebního pozemku parc. č.133/115 tvořený z parcel č. 133/30 a 133/52 dle GP č
325-1 1242/2017 o celkové výměře 2625m2 v k. ú. Kořenec.
 Rozpočet na rok 2018, který je zveřejněn na úřední desce.
 Zastupitelstvo obce Kořenec schvaluje střednědobý rozpočtový výhled obce Kořenec na období
2018 – 2020.
 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o dílo na akci „Dopravní infrastruktura v lokalitě
Klíčovo, Kořenec“ mezi obcí Kořenec, Kořenec 152 a firmou COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9,
190 00 Praha 9, IČO: 26177005 na základě doporučení výběrové komise. Celková cena stavby
činí 1 569 063,- Kč vč. DPH.
 ZO schválilo darovací smlouvu mezi obcí Kořenec a Babybox pro odložené děti – STATIM, z.
s. IČ:27006891, DIČ: CZ27006891 se sídlem Pod Oborou 88, 104 00 Praha 10 – Hájek na
peněžitý dar ve výši 2000,00 Kč, který společnost použije k naplňování jeho účelu, tedy
k zřizování a provozu schránek pro odložené děti, podpoře všech činností spojených
s poskytováním pomoci, především ke stavbě azylového domu.
 ZO schválilo smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České
republiky na akci „Revitalizace zeleně na vybraných veřejných prostranstvích v obci Kořenec“
v hodnotě 569 981,-Kč.
 Zastupitelstvo obce Kořenec schvaluje návrh kupní smlouvu o prodeji stavebního pozemku parc.
č.303/23 o výměře 1000m2 v k.ú. Kořenec. Cena pozemku činí 150,00 Kč za 1m2. Smlouvou se
zřizuje předkupní právo ve prospěch obce Kořenec. Záměr převodu předmětné nemovitosti byl
zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu Kořenec dne 23. 1. 2018 a z úřední desky sejmut dne
12. 2. 2018, v téže době byl rovněž zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na










internetové stránce obce (v rubrice „úřední deska“). Tento záměr byl schválen na 7. zasedání
Zastupitelstva obce Kořenec konaném dne 13. 12. 2017 usnesením č. 17. ZO pověřuje starostu
podepsáním smlouvy.
Zastupitelstvo obce Kořenec schvaluje prodej pozemku parc. č.303/46 o výměře 937 m2 v k.ú.
Kořenec. Cena pozemku činí 150,00 Kč za 1m2. Smlouvou se zřizuje předkupní právo ve
prospěch obce Kořenec. Záměr převodu předmětné nemovitosti byl zveřejněn na úřední desce
Obecního úřadu Kořenec dne 23. 1. 2018 a z úřední desky sejmut dne 12. 2. 2018, v téže době
byl rovněž zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové stránce obce
(v rubrice „úřední deska“). Tento záměr byl schválen na 7. zasedání Zastupitelstva obce Kořenec
konaném dne 13. 12. 2017 usnesením č. 17.
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene č. PV-014330040485/001 na
parc. č. 1031/22 a 1037/6, k.ú. Kořenec, uložení distribuční sítě – kabelové vedení NN, mezi
obcí Kořenec a E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice.
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na parc.
č. 869/11, k.ú. Kořenec na uložení vedení NN.
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních
údajů pro obec Kořenec a MŠ Kořenec.
ZO schválilo smlouvu o věcném břemeni k právu zřídit a provozovat na služebném pozemku
obce Kořenec, parc.č. 133/28 v k.ú. Kořenec plynárenské zařízení a právu vstupovat a vjíždět na
služebný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a
odstraněním plynárenského zařízení mezi společností GASNET a obcí Kořenec za úplatu 100,Kč.
ZO projednalo žádost o vydání souhlasného stanoviska k příjezdové komunikaci parc.č. 1102/1
sloužící k příjezdu na pozemek parc. č. 183/2, k.ú. Kořenec. ZO vydává následující stanovisko:
Místní komunikace, parc. č. 1102/1 je zařazena pasportem MK obce Kořenec jako komunikace
IV. třídy, 3d, zklidněná komunikace v obytné a pěší zóně. Dle zákona o pozemních
komunikacích č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů je komunikace nepřípustná silniční
dopravě, ale může být umožněn smíšený provoz. Z uvedeného důvodu obec Kořenec souhlasí
s užíváním MK IV. třídy č. 3 jako příjezdu k parcele 183/2, k.ú. Kořenec, která je určena
územním plánem k individuální zástavbě za podmínky, že žadatel zajistí zpevnění komunikace
na vlastní náklady v úseku potřebnému příjezdu.

Podrobnější informace z jednání zastupitelstva lze získat přímo na veřejném jednání nebo na
obecním úřadě.
Zápisy z veřejných zasedání jsou uloženy na OÚ a jsou k nahlédnutí všem občanům obce.
VÝZVA

Obecní úřad vyzývá občany, aby nevyváželi odpady a sutě na pozemky v extravilánu obce. Bylo
zjištěno, že byly vyvezeny odpady na pozemek u vodojemu a také na soukromý pozemek směrem
k Hornímu Štěpánovu. Upozorňujeme, že původce skládky se vystavuje vysokým sankcím ze strany
odboru životního prostředí. Každý občan si může zajistit kontejner na odvoz odpadu, buď na
obecním úřadě, nebo přímo u firmy SUEZ.
Dále vyzýváme občany, aby neukládali domovní odpad do popelnic Jednoty Kořenec ani do
soukromých popelnic. Každý původce odpadu si musí zajistit vlastní nádobu na domovní odpad,
aby nezatěžoval ostatní.

Upozornění na platnost vyhlášky o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
Obecní úřad upozorňuje na platnost této vyhlášky, která především zakazuje o nedělích od 06.00 do
22:00 hodin provádění veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících
hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod. Doporučujeme
dodržování této vyhlášky, aby nebylo nutné činit opatření. Vyhláška je k nahlédnutí na OÚ a také na
webových stránkách obce.
Oznámení
Obecní úřad oznamuje, že bylo zahájeno vybírání poplatků za odvoz a ukládání domovního odpadu
ve výši 500 Kč/1osoba. Za každý rekreační a neobydlený objekt 500 Kč. Současně budou vybírány
poplatky ze psů a poplatek z pronájmu pozemků. Poplatky budou vybírány na OÚ do konce června
2018 každé pondělí od 7 – 17 hodin a každou středu od 7 do 18 hodin. Poplatek lze uhradit
převodem na účet číslo 12426631/0100, variabilní symbol: číslo popisné RD, nebo poštovní
poukázkou „A 114“. Povinností občanů a majitelů objektů je do konce června poplatky uhradit.
Nové stavební pozemky pro výstavbu rodinných domků
Obecní úřad přijímá žádosti na prodej stavebních pozemků. Jedná se o lokalitu „Klíčovo“ (u cesty
k Hornímu Štěpánovu). Na této lokalitě bude 11 stavebních pozemků o výměře cca 1000 m2.
V současné době je registrováno 8 žádostí na odkoupení pozemků. Zájemci se mohou zaregistrovat
u starosty obce, který jim poskytne bližší informace.
Plán rozvoje obce Kořenec na 2018
Revitalizace veřejné zeleně
Projekční práce na opravy chodníků
Výstavba inženýrských sítí pro stavby RD
Rekonstrukce veřejného osvětlení I. etapa (střed obce)
Komunikace za muzeem
Oprava schodiště + sociálního zařízení OÚ
Czech point
Opětovně oznamujeme, že na obecním úřadě Kořenec je v provozu Czech POINT, kde je možnost
získat ověřené výstupy z Katastru nemovitostí – výpis z listu vlastnictví, Obchodního rejstříku úplný výpis, výpis platných údajů k aktuálnímu dni, Živnostenského rejstříku a Rejstříku trestů.
Rovněž je na obecním úřadě prováděno ověření podpisu a listin. Službu provádí starosta obce.
Informace
Dovoluji si informovat vedení obce o pokračování mé soukromé zubní ordinace bez termínu
ukončení. V současné době se šíří nepodložené zprávy o ukončení mé činnosti v rámci péče
praktického zubního lékařství. Pokud bych uvažoval o ukončení s možností prodeje mé praxe
konkrétnímu stomatologovi, jsem také povinen tuto skutečnost oznámit s předstihem 1 kalendářního
roku i smluvním pojišťovnám a tím pádem i pacientům z regionu mé působnosti. Dovoluji si proto
požádat vedení obce o pomoc k nápravě těchto nepodložených informací občanům obce na
veřejných zasedáních. Jsem rád, že mi zdravotní stav umožňuje poskytnout kvalitní
stomatologickou péči bez omezení a jsem schopen i registrovat pacienty pojišťovny VZP a ZPMV.
Požaduji ale výpis z dokumentace předchozího ošetření. Ostatní pojišťovny mám na poskytnutí
akutní péče v rámci LSPP.
S pozdravem MUDr. Žilka Vlastimil s.r.o.

Plán kulturních a sportovních akcí rok 2018
Leden
Únor
Únor
Duben
Duben
Květen
Květen
Červen
Červen
Červen
Červenec
Srpen
Listopad
Prosinec
Prosinec
Prosinec
Prosinec

Obecní bál
www.korenec.cz
Kořenecký bál s pochováváním basy
www.korenec.cz
Dětský Karneval
www.korenec.cz
Pálení čarodějnic (přírodní amfiteátr)
www.korenec.cz
Andersenova noc
http://knihovna-korenec8.webnode.cz/
Pouťová zábava (kulturní dům)
www.korenec.cz
Kořenecká pouť (u kaple)
www.korenec.cz
Dětský den (sportovní areál)
www.korenec.cz
Muzejní noc
www.korenec.cz
Závod horských kol – Pohár Drahanské Vrchoviny www.korenec.cz
Turnaj v nohejbale o pohár starosty obce
www.korenec.cz
Přívesnický tábor
www.korenec.cz
Sousedské posezení/divadelní představení/
www.korenec.cz
Mikulášská nadílka
www.korenec.cz
Zpívání u vánočního stromu
www.korenec.cz
Vánoční turnaj ve stolním tenise
www.korenec.cz
Vánoční koncert
www.korenec.cz
Miroslav Zemánek
starosta

Společenská kronika
období od 21. 12. 2017 – 30. 4. 2018
Narození
Úmrtí
Přihlášení
Odhlášení

4 osoby
1 osoba
2 osoby
5 osob

Počet obyvatel k 30.4.2018

357
Jana Zemánková

Zastupitelstvo obce Kořenec pořádá

DĚTSKÝ DEN
v neděli 3. června 2018 ve 14 hod. na fotbalovém hřišti.
Pro děti budou připraveny soutěže, malování na obličej a kolo štěstí. Občerstvení zajištěno.

17. ročník MTB Superior – COLORprofi
POHÁR DRAHANSKÉ VRCHOVINY 2018
2. závod Velká cena obce Kořenec

sobota 9. června 2018
Více informací k závodu na plakátu nebo na www.korenec.cz, www.pohardrahanskevrchoviny.cz.

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOŘENEC
Od září jsou děti mateřské školy zapojeny v projektu České obce sokolské „Svět nekončí za
vrátky, cvičíme se zvířátky“. Děti jsou rozděleny podle věku (3 – 4 roky - Prokůpek Matula, 4 – 5
let - Laděnka Matulová, Ondrášek Kolář, Filípek Hroz, 5 – 6 let - Evička Filipová, Terezka
Geršlová, Sandy Horáková, Laduška Kolářová, Ríša Zemánek) a každé dítě má svůj zápisníček
s úkoly, kterému říkáme „Sokolík“ a podle svého věku plní úkoly se zvířátky. S kobylkou děti
procvičují přirozená cvičení, například chůzi, běh, skoky, plazení, lezení. S opičkou procvičují
obratnost – velice oblíbené jsou různé překážkové dráhy z kostek a děti si je zvládnou už i samy
postavit. S ježkem děti trénují dovednosti s různě velkými míči, s veverkou si rozvíjí svoje znalosti
o ročních obdobích, o zvířatech, květinách, dopravních prostředcích, správné výživě a o dalších
zajímavých věcech. S beruškou plní netradiční činnosti, jakou například byla naše květnová
návštěva dětského dopravního hřiště v Boskovicích. Zde si děti na kolech nebo koloběžkách
vyzkoušely jízdu po silnici, učily se jezdit podle barev na semaforu, měly zde i přechod pro chodce,
který některé děti vyzkoušely jako řidiči a někdo raději jako chodec.
Za každý splněný úkol si děti nalepí do „Sokolíka“ samolepku, a protože se blíží konec školního
roku, mají děti skoro všechny úkoly splněné. V červnu bude projekt ukončen a vyhodnocen, od
České obce sokolské na děti čekají drobné dárečky a odměny.
SPORTUJEME RÁDI KAŽDÝ DEN,
TEN KDO SE CHCE PŘIDAT, AŤ JDE SEM.
CVIČENÍ JE VELKÁ ZÁBAVA,
SPORTOVÁNÍ TO JE PARÁDA.
CELOROČNÍ SBĚR PAPÍRU V MATEŘSKÉ ŠKOLE KOŘENEC
V MŠ Kořenec probíhá celoroční sběr papíru. Pokud máte doma starý papír, noviny apod. a můžete
nám je přinést do školky, budeme moc rádi. My sběr uložíme a odvezeme do sběrny. Za peníze
pořídíme pro děti hračky, pomůcky, vybavení na zahradu a jiné věci. Děkujeme.

Petra Strnadová
ředitelka MŠ

_______________________________________________________________________________________

Kdy je čas na prázdniny?
Konec května voní nejenom letos mnoha vůněmi – kvetou kosatce, pivoňky i černý bez a také je ve
vzduchu léto. Léto voní nejen školákům, ale i těm, kteří jsou už nějakou dobu ze školy venku.
Školní prázdniny, které máme s létem spojené, nabízejí všem klukům a holkám všemožné způsoby
odpočinku a relaxace. Někteří tráví léto v poklidu s dobrou knížkou, jiní volí spíš aktivní odpočinek
a jdou za kamarády zasportovat si, něco si vyrobit vlastníma rukama nebo se i něco zajímavého
dozvědět. Ale nenechte se mýlit, tyto aktivity se nemusí omezit jen na krátký letní čas. Vždyť
odpočinek, ale i zábava spojená s poučení jsou důležité po celý rok. A tohoto hesla jsme se od
začátku toho letošního řídili i v naší knihovně.
Víte například, že některé děti trénují potápění na suchu? Sbírání knižních perel motivuje mladé
čtenáře k dobrodružným výpravám do hlubin světa literatury. Při pátečních setkáních si pak trénují
dovednosti rukou, nohou i svých hlaviček při různorodých úkolech. Největší setkání jsme pro děti
v týmu připravili v akci „Noc s Andersenem“. Letošním ročníkem jsme pomyslně oslavili 100.
výročí od založení Československé republiky v roce 1918. Děti se mohly seznámit na několika
stanovištích se spolky fungujícími již za dob první republiky. Dozvědět se při hře něco z historie
vzniku republiky bylo cílem prvního stanoviště u Vlaďky Kolářové. Jak cvičí správní sokolové, se
naučili s Ditou Kudovou a s Jarkem Kudou si zase kluci a holky vyzkoušeli těžkou práci hasičů při
nošení vody na ramenou. S Boženkou Přikrylovou, Pavlou Novákovou a Lukášem Klementem zase
přidaly děti ruce k dílu a pomohly uvařit guláš pro chudé přímo v kotlíku na ohni. V knihovně bylo
potřeba pomoci v redakci prvorepublikového nakladatelství Aventinum a zapracovat se jako
návrháři v módním salónu paní Věry Zemánkové. Na závěr jsme společnými silami do jámy
vykopané hasičem Kubou Kolářem za přispění sponzora akce pana Kováře zasadili strom republiky
– lípu. Ráda bych poděkovala všem organizátorům za nasazení a výbornou spolupráci. A také více
než třiceti dětem za to, že přišly a pomohly nám oživit atmosféru první republiky. Podobná cesta
časem nás čeká i o letošních prázdninách, kdy chystáme třetí pokračování přívesnického tábora,
který pořádá knihovna Kořenec spolu s ekologickým centrem Lipka. Téma letošního tábora je
inspirováno komiksy Pavla Čecha o indiánovi Rychlá veverka.
Ale nejen děti se připravují na léto. Také dospělí mohli v naší knihovně trénovat na prázdniny a
společně tvořit. Na počátku roku jsme se rozloučili s kurzem paličkování s paní Marií Perglerovou
z knihovnicí z Kuniček (pokračování na podzim) a nahradili jej kurzem trénování paměti pod
vedením lektorky Jany Zemánkové. Ve spolupráci s mateřskou školou Kořenec vznikli tvořivostí
maminek a dětí skřítci inspirovaní knihou Putování skřítka Vítka Lenky Dokoupilové. Tyto šiškové
skřítky si můžete prohlédnout na putovní výstavě pořádané regionálním oddělením knihovny
Boskovice. Blízko přírodě jsme měli v knihovně i při dvoudílném kurzu řezu stromů pod vedením
Mgr. Zdeňka Špíška z olomoucké univerzity. Zájemci se při kurzu dozvěděli vše podstatné o
způsobech řezu stromů a keřů, viděli rovněž praktickou ukázku a v pokračování si mohli vyzkoušet
roubování nových odrůd.
Kdy je tedy čas na prázdniny? Odpověď je na snadě. Udělat si chvilku pro sebe a své záliby, něco
zajímavého se dozvědět nebo se přijít pobavit je důležité nejen o prázdninách, ale po celý rok.
Pomáhá to udržet dobrou náladu i pozitivní mysl. Opravdu, máme to v knihovně odzkoušeno. A
hlavně, pokud je libo dobrou knihu, knihovna je pro Vás otevřena každé pondělí od půl páté do půl
sedmé. Těšíme se na Vás!
Hanka Matulová
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