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 Vá ž ení  spoluobč áne  Slávkovič, dovolujeme si Vá s oslovit tí mto žpu sobem á podát ne kolik informáčí   
žá uplynuly  rok á táke  nástí nit plá ny č innosti osádní ho vy boru do budoučná. 

  Dí ky vy sledku poslední čh komuná lní čh voleb v r í jnu 2014, tedy dí ky Vá m volič u m, pu sobí   
v r ádá čh žástupitelstvá Nove ho Me stá ná Moráve  č tyr i č lenove  ž r ád SNK pro obče. Táto skuteč nost ná m 
pomá há  udrž et správedlive js í  nástávení  pr erožde lová ní  finánč ní čh prostr edku  meži me stem á mí stní mi 
č á stmi, ktere  funguje  od roku 2009.  Osádní  vy bory májí  tedy s č í m práčovát á mohou si žvolit, kolik utrátí   
žá be ž ny  provož á kolik jim žbyde ná investiče nebo ve ts í  oprávy. Mohou si táke  ne čo náspor it pro ve ts í  ákče 
do budoučná, nád rá meč jednoho roku.  Dne 30. listopádu 2015 byl žástupitelstvem me stá sčhvá len rožpoč et 
Nove ho Me stá ná rok 2016. Podrobny  pr ehled tohoto rožpoč tu je mož ne  sledovát ná webovy čh strá nká čh 
http://rožpočet.nmnm.čž 

 

Realizované akce  ve Slavkovicích v roce 2015: 

 

Dáls í  právidelne  u drž bove  prá če se ná m dár í  de lát v souč innosti s mí stní mi spolky: 

 SDH žájis ťuje pror ežá vku želene , jární  i podžimní  u klid obče, vč etne  č is te ní  káná lu   

 žáhrá dká r i žásá želi 13 ks novy čh stromu  v obči, práčují  ná žá honečh á žáslouž ili se o revitáližáči pomní ku 
pádly čh 1. sve tove  vá lky á jeho okolí  (trá vá, osá žení , sčhody)   

 žáhrá dká r i si te ž  sámi žájistili oprávy ná mos tá rne  - vy me nu dver í , okná, oprávu rožsypáne ho sčhodis te   
á ží dky 

 seč ení  želene  prová dí  dobrovolní či č á steč ne  obeční , č á steč ne  vlástní  tečhnikou 

 
 Zde čhči pode kovát č lenu m spolku  i dobrovolní ku m jednotlivču m žá očhotu práčovát pro obeč  
á poskytnout mnohdy vlástní  tečhniku žá symboličkou odme nu. Je to velmi efektivní , spolky si vyde lájí  pení že 
á obeč žá roven  us etr í  oproti prá či komerč ní čh firem. Dáls í  pr idánou hodnotou je kválitá odvedene  prá če, když  
si to mí stní  de lájí  pro sebe. Dí k pátr í  i lidem, kter í  peč ují  o blí žke  okolí  sve ho domu á pro ktere  nekonč í  sve t 
plotem nebo bránkou jejičh vlástní ho požemku. 

rekonstrukče jednotne  kánáližáče od č . 42 po č . 66 v de lče 160 m + 90 m nove ho u seku 

des ťove  kánáližáče pro lokálitu 7 novy čh RD (hráženo ž us etr eny čh prostr edku  2014) 

1 900 000 Kč 

vy me ná 14 ks oken ná KD, u prává oken bytu   185 000 Kč 

ope rná  žeď á pr í prává pro 40 m nove ho čhodní ku od ZS  ná dolní  koneč  150 000 Kč 

rožs í r ení  ver ejne ho osve tlení  o 2 sve tlá pro novou lokálitu RD  95 000 Kč 

oprávy vy tluku  mí stní čh komunikáčí  50 000 Kč 

nová  herní  sestává ná de tske m hr is ti + pí skovis te    45 000 Kč 

obrous ení  á ná te r 90 m2 plečhove  č á sti str ečhy ná KD  36 000 Kč 

por í žení  vy konne  elektročentrá ly pro hásič e  30 000 Kč 

žprovožne ní  webovy čh strá nek obče  www.slavkovice-nmnm.cz   

http://www.slavkovice-nmnm.cz


Plánované akce v roce 2016:    

A plány do dalších let 2017-2018 

 90 m nove  komunikáče vč etne  obrátis te  á obrubní ku  v lokálite  novy čh RD (860 000 Kč )  

 projekt á reáližáče nove ho čhodní ku vč etne  osve tlení  od Hemžovy čh č . 59 ke KD á prodejne  (bežbárie rová  
pe s í  žo ná náhrádí  nevyhovují čí  ulič ku) 

 oprává nebo vy me ná dáls í čh č á stí  str ečhy KD 

 dáls í  oprávy komunikáčí , čhodní ku , br ehu  potoká, rybní ká á s kol 

        

Č áste  dotážy obč ánu  se ty kájí  kontejneru  ná bioodpád. Zátí m jsme, ták jáko te me r  vs ečhny mí stní  č á sti, tyto 
kontejnery nepož ádováli žejme ná ž te čhto du vodu : 

 mož nost likvidáče ve vlástní čh komposte rečh – opákováne  je mož ne  o ne  ž á dát u p. Krátočhví love ,  
dotováná  čená žá 1 ks je 300 Kč , je mož ne  mí t i ví če ks pro č í slo popisne  

 mož nost odvožu bioodpádu ná sbe rny  dvu r do NM ( v rá mči poplátku žá LTKO) 

 vysoke  ná klády žá ná jem á odvož kontejneru , proble my s dodrž ení m č istoty bioodpádu (pokud se 
nájde v kontejneru ká men, ve tve, plásty ápod, není  odvežen do kompostá rny, ále ná sklá dku TKO do 
Ronová nád Doubrávou žá plnou čenu likvidáče TKO) 

 Je tr ebá si uve domit, ž e poplátek 480,- Kč  ná osobu žá rok nepokry vá  skuteč ne  ná klády ná tr í de ní , odvož 
á likvidáči odpádu . Tyto ná klády ná mí stní čh č á stečh vyčhá ží  ná ččá 790,- ná osobu žá rok á mohly by by t 
podstátne  vys s í . Roždí l č á stky je dotová n ž obeční ho rožpoč tu. Ná druhe  stráne  je tr ebá pode kovát vs em, kter í  
tr í dí . Objednáli jsme kontejner ná textil á dáls í  dvá ná plásty, ž 5 ná 7, áby stáč ily pojmout neskuteč ne  
množ ství  plástove ho odpádu. Bohuž el jsou i pr í pády, kdy si ne kter í  pletou kontejnerove  stá ní  se smetis te m  
á žánečhá vájí  tám nepor á dek á velke  ve či ž áut, stáveb, podláh, nebo netr í de ny  odpád (tyto pátr í  pr í mo ná 
sbe rny  dvu r do NM), á velmi tí m káží  snáhu ostátní čh o hežky  vžhled str edu obče. 

Jiste , táke  my, č lenove  OV, má me svoje nedostátky, mnohe  ve či by s ly de lát urč ite  le pe. Bylo by potr ebá ví če 
násloučhát obč ánu m á pomá hát jim r es it ru žne  proble my. Ne kdy vs ák není  mož ne  by t vž dy á u vs eho žejme ná 
ž du vodu č ásove ho vytí ž ení  č lenu . 

Pr ijme te prosí m požvá ní  ná VER EJNOU BESEDU S OBČANY                

v sobotu  9. 1. 2016 ve 14 hodin v kulturní m dome  ve Slávkovičí čh. Ká vá á č áj pro vs ečhny ždármá. 

Zá vedení  me stá jsou požvá ni: pán stárostá Mičhál S márdá á pán mí stostárostá Stánisláv Márek 

 

 Jme nem čele ho osádní ho vy boru pr eji Vá m vs em ždráví , trpe livost, velkorysost, dobre  vžtáhy rodinne   
i sousedske  – á to nejen v nove m roče 2016 !                       

                         Josef  Kos í k, málostárostá obče  

MS  - vy me ná oken žá plástová  v dolní m pátr e + byt  450 000 Kč  

MS  - oprávy komunikáčí  á čhodní ku  v áreá lu  50 000 Kč  

ZS  - vy me ná poslední čh 4 oken á kompletní  ná te r str ečhy 100 000 Kč  

SDH - pr í stávbá skládu k hásič ske  žbrojniči 150 000 Kč  

vy kupy požemku , žejme ná pod komunikáčemi 

dokonč ení  nove ho u seku čhodní ku u s koly 

dáls í  oprávy mí stní čh komunikáčí  

dokonč ení  revitáližáče pomní ku pádly m v 1. sve tove  vá lče 

 


