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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané,
v minulých dnech se podařilo dokončit pátrání po starých pohledech a fotografiích naší obce a
vytisknout reprodukce těchto pohlednic. Vychází tak soubor dosud dostupných pohlednic od
přelomu 19. a 20. století až do doby kolem 60. let století minulého. Bohužel nepodařilo se sehnat ani
objevit žádnou pohlednici, na které by bylo Nové Vrbno. Ale i tak je to 11 pohlednic a dvě sdružené
pohlednice z dobových fotografií. Máte jedinečnou možnost, pokud máte zájem, si sadu těchto
pohlednic vyzvednout na obecním úřadě, pro každé popisné číslo je určena jedna sada zdarma.
Věřím, že získáte cennou památku do svých domovů a budete se moci pochlubit případným
návštěvám či našim rodákům. Tato sada pohlednic je opravdu jedinečná, jsme první v bývalém okrese
Opava, kterým se něco takového podařilo.
Dále bych se chtěl zmínit o přípravě územního plánu obce. V dnešním vydání zpravodaje je informace
o významu tohoto základního dokumentu pro naši obec na příští období. Další informace budou
v květnovém a červnovém zpravodaji. Již teď ale můžete přinášet podněty k připravovanému
územnímu plánu a předat je na obecním úřadě.
Mnozí se ptáte, jak je to s daní z nemovitosti. Zastupitelstvo obce neměnilo koeficient, a tak výměr
daně vám přijde poštou domů přímo z finančního úřadu. Zároveň upozorňuji na novou obecně
závaznou vyhlášku, která vymezuje požívání alkoholu na veřejných prostranstvích. Jedná se o
prostory kolem prodejny potravin a prodejny hospodářských potřeb, dále o prostory před a za
kostelem a také na místním hřbitově. Většině z vás se jistě nelíbí, jak se chovají někteří naši
spoluobčané na těchto místech od samého rána do pozdního odpoledne. Když tak člověk zapřemýšlí,
přichází na to, že problémoví občané v posledním období pocházejí z těch, na které stát přispívá
nemalou měrou. Normální pracující nemají na podobné věci čas! Nedivme se, že právě kvůli lidem,
kteří svým chováním nedělají naší obci dobrou reklamu, je nutné takovéto vyhlášky vytvářet. Všechny
obecně závazné vyhlášky byly aktualizovány a mají platnost od 1. dubna 2011. Jen bych chtěl
připomenout, že termín poplatku za psa je 30. března a za popelnice 30. dubna. Ještě malá poznámka
ke psům. Pokud budou psi opět volně pobíhat po vesnici, bude nutné zvednout tento poplatek na
tolik, aby bylo možné zajistit jejich odchyt a tento uhradit.
Minulý týden jsme také začali s malou úpravou kolem mateřské školy. Věřím, že se podaří během
velkých prázdnin tuto akci dokončit, aby naše děti měly novou, plně vyhovující zahradu, včetně
nových prvků.
Závěrem bych chtěl všem, kteří jste již začali s jarním úklidem, poděkovat za to, že vám není
lhostejné, jak naše obec vypadá. Všem vám také přeji do jarních měsíců hodně zdraví a pohody!
Dušan Lederer, starosta obce
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INFORMACE Z POSLEDNÍ SCHŮZE ZASTUPITELSTVA
Dne 7. 3. 2011 proběhlo III. veřejné zasedání zastupitelstva obce. Na tomto zasedání zastupitelé
mimo jiné schválili:
 Rozpočet obce Větřkovice na rok 2011, který musí být dle zákona vyrovnaný. Obec bude v tomto
roce hospodařit s částkou 11.531.500,- Kč. V rámci schvalování rozpočtu obce byly schváleny
příspěvky na činnost organizacím a spolkům působícím v obci v celkové výši 254.000,- Kč.
Spolek / Organizace

Částka v Kč

Využití

Klub důchodců

10.000,-

- doprava na kulturní akce

“Junák” – skautský oddíl

15.000,-

- pronájem tábořiště

Svaz chovatelů

3.000,-

- poplatky za účast na výstavách

TJ Dubina

40.000,-

- 30.000,- Kč = doprava na zápasy
- 10.000,- Kč = sekání trávy na hřišti

SDH – sportovní družstvo

25.000,-

- 15.000,- Kč = nákup nových hadic
- 10.000,- Kč = doprava na soutěže

Český červený kříž

3.000,-

- akce pro děti (sáňkiáda, drakiáda)

Myslivecké sdružení

3.000,-

- dětský den 2011

TAZI-Team

5.000,-

- akce pořádané organizací (čarodějnice, traktoriáda)

Farnost Větřkovice

150.000,+ dřevo z
obecního lesa
včetně pořezu

- oprava střechy kostela

 Novelizaci obecně závazných vyhlášek dle nabytí účinnosti zákona č. 281/2009 Sb.:
č. 1/2011 O místním poplatku ze psů
č. 2/2011 O místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt
č. 3/2011 O místním poplatku za užívání veřejného prostranství
č. 4/2011 O místním poplatku ze vstupného
č. 5/2011 O místním poplatku z ubytovací kapacity
č. 6/2011 O místním poplatku za povolení k vjezdu motorovým vozidlem do vybraných částí
obce
č. 7/2011 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
č. 8/2011 O místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní
zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu
 Nově vydané vyhlášky:
č. 9/2011 O stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích
přístrojů zakázáno
č. 10/2011 K zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v obci Větřkovice
Všechny tyto vyhlášky jsou k nahlédnutí na obecním úřadě nebo na “Úřední desce” internetových
stránek obce.


Stanovení měsíční odměny s platností od 1. 1. 2011, v souladu s nařízením vlády č. 891, kterým se
mění nařízení vlády č. 37 o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev obcí, a to:
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Neuvolněný místostarosta:
Předseda výboru nebo komise:
Člen výboru nebo komise:
Zastupitel:

7134,836,542,266,-

Zastupitelstvo obce Větřkovice stanovuje, že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna
neuvolněnému členovi zastupitelstva poskytuje pouze za výkon funkce, za níž podle rozhodnutí
zastupitelstva náleží nejvyšší odměna. Odměny náleží ode dne 1. 1. 2011
Miroslav Černoch , místostarosta obce
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ – I. ČÁST

Proč se mám zajímat o územní plánování?
Kdy se setkám s územním plánováním. Chci koupit nemovitost. Chci stavět. Chci ovlivňovat své
okolí.
Územní plánování řeší využití území a zásady jeho uspořádání. Chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a
civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví.
S ohledem na ochranu krajiny územní plán dbá na hospodárné využívání zastavěného území. Územní
plánování usiluje o dosažení souladu veřejných a soukromých zájmů. Pod pojmem „využití území“
v územním plánování rozumíme určení, jakým způsobem bude území využito (pro jakou stavbu,
činnost či jinou funkci). Pod pojmem „uspořádání území“ v územním plánování rozumíme koncepci
využití území, a to v zastavěném území a zastavitelné ploše zejména: způsob zástavby, výšku
zástavby, intenzitu využití pozemku (jak velká jeho část může být zastavěna). V nezastavěném území
jde zejména o způsob využití pozemků v krajině, vymezení územních systémů ekologické stability
(biocentra, biokoridory), návrh cestní sítě apod.
Mezi nástroje územního plánování patří územně plánovací podklady; politika územního rozvoje a
územně plánovací dokumentace, která se dále člení na:
- zásady územního rozvoje,
- územní plán,
- regulační plán.
Zásady územního rozvoje (§ 36 až 42 stavebního zákona) stanoví koncepci rozvoje území kraje,
vymezí plochy nebo koridory nadmístního významu a stanoví požadavky na jejich využití, zejména
plochy nebo koridory pro veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření. Schválené Zásady
územního rozvoje jsou závazné pro pořizování a vydávání územních plánů, regulačních plánů a pro
rozhodování v územní. Zásady územního rozvoje jsou pravidelně aktualizovány.
Územní plán (§ 43 až 60 stavebního zákona) stanoví zejména koncepci rozvoje a ochranu hodnot
území obce: je z hlediska obce a jejich občanů nejdůležitějším nástrojem územního plánování.
Vymezuje zastavěné území, zastavitelné plochy, plochy přestavby, plochy pro veřejně prospěšné
stavby, plochy pro veřejně prospěšná opatření, plochy pro územní rezervy a stanovuje podmínky
využití těchto ploch. Dále řeší koncepci dopravní a technické infrastruktury, koncepci využití krajiny
apod.
Pozornost vydaných územních plánů se ve větší míře věnuje vyhodnocení vlivů územních plánů na
udržitelný rozvoj území. Územní plán je závazný pro pořízení a vydání regulačního plánu
zastupitelstvem obce, pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí.
Nejčastěji se občan setkává přímo nebo nepřímo s územním plánem. Proto je třeba územnímu plánu
věnovat největší pozornost.
Stavební zákon neukládá obci jednoznačnou povinnost pořizovat územní plán. Není-li vydán územní
plán, může obce pořídit místo územního plánu jen vymezení zastavěného území. Vymezuje-li se
zastavěné území samostatným postupem, je třeba uvnitř zastavěného území vymezit nezastavitelné
pozemky podle § 2 odst. 1 písm. e) stavebního zákona. Vymezení zastavěného území je tak
nástrojem, který slouží k ochraně nezastavěného území před jeho neodůvodněnou přeměnou na
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území zastavěné, k hospodárnému využívání zastavěného území a k ochraně nezastavitelných
pozemků uvnitř zastavěného území. Vymezení zastavěného území je podkladem pro plánování
urbanistického rozvoje obce a je jedním z předpokladů rozhodování o území pouhým územním
souhlasem nebo na základě zjednodušeného územního řízení pro rozhodnutí o umístění stavby, o
změně využití území, o změně stavby a o dělení a scelování pozemků.
Regulační plán (§ 61 až 75 stavebního zákona): Zatímco zásady územního rozvoje řeší území kraje,
územní plán řeší území obce, pak regulační plán řeší uspořádání jedné nebo více ploch v členění na
pozemky. Regulační plán vždy stanoví podmínky pro vymezení a využití pozemků, pro umístění a
prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury a vymezí veřejně prospěšné stavby nebo veřejně
prospěšná opatření. Regulační plán nahrazuje v řešené ploše ve schváleném rozsahu územní
rozhodnutí a je závazný pro rozhodování v území. Nenahrazuje územní rozhodnutí v nezastavěném
území, s výjimkou plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav. Regulační plán může
pořizovat krajský úřad, pokud s tím dotčené obce souhlasí, ale nejčastěji jej bude pořizovat a vydávat
obec. Stavební zákon rozlišuje regulační plán vydaný z podnětu nebo na žádost.
V případě, že záměr žadatele o regulační plán vyžaduje vybudování nové nebo úpravu stávající
veřejné infrastruktury, obec nebo kraj mohou podmínit vydání regulačního plánu podle § 66 odst. 2
stavebního zákona uzavřením plánovací smlouvy. Ta zakládá spoluúčast žadatele na realizaci veřejné
infrastruktury. Žadatel o vydání regulačního plánu může podle stavebního zákona uzavřít smlouvu
s vlastníky pozemků a staveb, které jsou dotčeny navrhovaným záměrem. Tato smlouva se nazývá
dohoda o parcelaci a jejím obsahem musí být souhlas s navrhovaným záměrem a souhlas
s rozdělením nákladů a prospěchů spojených s realizací záměru.
Podle ustanovení § 188 zákona č. 191/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, lze územní plán obce schválený před 1. lednem 2007 do 31. prosince
2015 podle tohoto zákona upravit, v rozsahu provedené úpravy projednat a vydat, jinak pozbývá
platnosti. Územně plánovací dokumentace města Vítkova byla schválena 27. dubna 2005. V příštím
roce budou zahájeny práce na úpravě územního plánu a jeho vydání podle zákona č. 183/2006 Sb.
*Materiál je čerpán z publikace „Občan a územní plánování“ – práva a povinnosti občanů v oblasti
územního plánování, kterou vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor územního plánování.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V OBECNÍCH LESÍCH K 1.3.2011
V lednu a únoru 2011 se vytěžilo 126 m3 kůrovcového a polomového dříví. Veškeré dříví je odvezeno
a prodáno, takže zásoby dřevní hmoty nejsou vůbec žádné. Dále se uklidilo a spálilo 1,10 ha ploch
určených k jarnímu zalesňování.
Náklady na lesní provoz činily 50.450,- Kč (těžba, přibližování, klest, dočištění). Příjmy z prodeje dříví
činily 162.249,- Kč. Stav k 28.2.2011: +111.799,- Kč.
Zdeněk Svoboda, lesník
ZŠ A MŠ VĚŘKOVICE
DĚTSKÁ SCÉNA 2011
Ve středu 23. února jsme se zúčastnili divadelní přehlídky „Dětská scéna 2011“. I když bylo venku
mrazivo, my jsme se velmi těšili. Dopravu do Opavy zajistili pan Kostera, pan Hellebrand a pan
starosta.
Loutkové divadlo Střediska volného času v Opavě nám zajistilo pěkné zázemí, měli jsme svou šatnu,
mohli jsme se na některá představení podívat, využili jsme také nápojového automatu. Když na nás
přišla řada, nachystali jsme kulisy a začali jsme hrát. Petr Černín v roli technika zajistil veškerý
hudební doprovod. V divadelním představení „Jak šlo vejce do světa“ se představili herci:
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Vejce – Klára Kubesová,
Slepice – Sandra Gálová,
Kohout – Míša Grodová,
Husa – Adélka Šamárková,
Pes – Matěj Kostera,
Koza – Verča Hellebrandová,
Ježek – Venda Vaculová,
Kočka – Erika Vladařová,
Panímáma – Hanka Přibylová, Loupežníci – Tomáš Lorek, Tereza Vaculová a Lukáš Mička,
Vypravěč a flétnista – Matyáš Mička.
Podle hodnocení paní vychovatelky a paní ředitelky jsme sehráli divadlo na výbornou, obecenstvo nás
odměnilo bouřlivým potleskem, dostali jsme drobné dárky a vydali se na cestu domů. Už se těšíme na
zítřek, to začneme ve školní družině nacvičovat nové divadlo „O Budulínkovi“.

Klárka, Verča, Lukáš a Matyáš
SPOLKY A ORGANIZACE
TJ DUBINA VĚTŘKOVICE
V sobotu 26. 3. byla zahájena jarní část fotbalové sezóny 2010/2011, jejíž rozlosování přinášíme
v níže uvedených tabulkách. Naše mužstvo „mužů“ zvítězilo na hřišti posledního týmu tabulky
Palhance 2:0 a posunulo se na průběžné třetí místo tabulky. Zveme tímto všechny fotbalové fanoušky
na domácí zápasy našich týmů.

MUŽI – Rozlosování jarní části soutěže III. třídy
Den

Datum

Utkání

Začátek

Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle

26. 3. 2011
3. 4. 2011
9. 4. 2011
17. 4. 2011
23. 4. 2011
30. 4. 2011
8. 5. 2011
14. 5. 2011
22. 5. 2011
28. 5. 2011
5. 6. 2011
11. 6 .2011
19. 6. 2011

Palhanec - Větřkovice
Větřkovice – Otice „B“
Hlavnice - Větřkovice
Větřkovice – Budišov nad Bud. „B“
Vávrovice – Větřkovice
Skřipov - Větřkovice
Větřkovice – Březová
Chvalíkovice – Větřkovice
Větřkovice – Nové Sedlice
Komárov – Větřkovice
Větřkovice – Brumovice
Pustá Polom „B“ – Větřkovice
Větřkovice - Holasovice

15:00
15:30
15:30
16:00
16:00
16:30
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
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ŽÁCI – Rozlosování jarní části okresního přeboru
Den

Datum

Utkání

Začátek

Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle

9. 4. 2011
17. 4. 2011
23. 4. 2011
1. 5. 2011
8. 5. 2011
15. 5. 2011
22. 5. 2011
29. 5. 2011
5. 6. 2011

Bolatice - Větřkovice
Větřkovice – Litultovice
Oldřišov – Větřkovice
Slavkov - Větřkovice
Větřkovice – Kobeřice
Kozmice – Větřkovice
Větřkovice – Vávrovice
Darkovičky – Větřkovice
Větřkovice – Strahovice

13:45
14:00
14:15
10:00
14:30
10:00
15:00
9:30
17:00

Pavel Černoch,TJ DUBINAVětřkovice
ŽIVOTNÍ JUBILEA V MĚSÍCÍ DUBNU OSLAVÍ
65 let paní Buchwaldová Marie
75 let pan Malý František
KALENDÁŘ AKCÍ
DUBEN 2011


Úterý 5. 4. 2011 – 19:00 hod.
Zájezd do Slezského divadla v Opavě na divadelní představení operety Franze Lehára „Giuditta“
Pořádá ČSČK Větřkovice



Čtvrtek 14. 4. 2011 – 13.30
Jarní posezení s divadelním představením pro důchodce – pořádá ZŠ a MŠ
Tělocvična ZŠ Větřkovice



Neděle 17. 4. 2011 – 10:00 hod.
Vítání občánků – OÚ Větřkovice



Neděle 24. 4. 2011 – 20:00 hod.
Tradiční Velikonoční taneční zábava – pořádá SDH Větřkovice – hraje kapela RELAX
KD Větřkovice



Sobota 30. 4. 2011 – 17:00 hod.
IX. Slet čarodějnic – tradiční akce pro děti i dospělé proběhne na louce „Za Klapetkama“.
Pro děti je připraven program, který opět připravila slečna Markéta Stixová, a pro všechny
návštěvníky bohaté občerstvení.
Ceník inzerce ve Větřkovském zpravodaji
Propagace činnosti místních složek a zájmových organizací:
ZDARMA
Komerční sdělení ve formátu A4:
1.200,-Kč
Komerční sdělení ve formátu A5:
800,-Kč
Komerční sdělení ve formátu A6:
300,-Kč
Název:
Vydavatel:
Periodicita / Náklad:
Měsíc vydání:
Kontakt pro příjem příspěvků:
Příjem inzerce:

Větřkovský zpravodaj
Obecní úřad Větřkovice, Větřkovice 197, 747 43
Měsíčník / 250 výtisků - NEPRODEJNÉ
Duben 2011
cernoch.m@centrum.cz
starosta@vetrkovice.cz
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