Vážení spoluobčané,
dovoluji si jménem Zastupitelstva a pracovníků Obce Ladná popřát Vám všem
do roku 2007 hodně štěstí, pevného zdraví, lásky, vzájemného porozumění, mnoho
úspěchů v osobním i pracovním životě, spokojenosti a rodinné pohody.
Zdeněk Juračka, starosta

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
Upozorňujeme občany, aby si do konce ledna 2007 ověřili listy vlastnictví, zda se po
digitalizaci nezměnila výměra jejich pozemku. Pokud se nic nezměnilo, daňové přiznání nemusí
podávat. Pokud nějaké změny nastaly, je nutné podat nové daňové přiznání.
Informace o případných změnách najdete na: www.katastr-nemovitosti.cz, popř.
z informačního výpisu na Katastrálním úřadu.
Pro starší občany zajistí tuto službu Obecní úřad (je nutné si sebou vzít číslo LV a dostavit se
do konce ledna).

AKTUALITY
1. Dne 20.12.2006 se starosta obce Zdeněk Juračka zúčastnil zasedání Sdružení obcí region
Lednicko-valtický areál, na kterou byl přizván předsedou LVA, starostou Lednice Ing. Kabátem.
Na tomto zasedání se mj. jednalo o přistoupení naší obce do mikroregionu LVA, výši
pravidelných příspěvků obce po vstupu, budoucím rozvoji celého areálu, účasti na veletrhu
Regiontour v lednu 2007 v Brně a také o plánovaných oslavách desetiletého výročí založení
mikroregionu LVA.
2. Dne 13.12.2006 proběhl na Obecním úřadu audit, který provedly pracovnice Krajského úřadu
Jihomoravského kraje. Výsledkem auditu bylo konstatování, že nebyly nalezeny žádné závažné
nedostatky.
3. Ministerstvo kultury ČR zaregistrovalo knihovnu v Ladné do evidence knihoven v ČR.
4. V rámci dělení majetku proběhla inventarizace budovy bývalé základní školy, Mateřské školy a
výdejny obědů pro důchodce. Nadále probíhá přebírání agend z jednotlivých odborů Městského
úřadu v Břeclavi.
5. Pečovatelské služby poskytované Remedií a Charitou pokračují pro všechny klienty v Ladné i
nadále.
6. Ve výdejně obědů pro důchodce je možno odebírat obědy i pro občany – nedůchodce. V případě
zájmu se dostavte toto oznámit na obecní úřad. Cena takového obědu činí 47 nebo 50 Kč za oběd.
7. Anketa – na prvním zasedání zastupitelstva z 3.11.2006 bylo v diskusi občanem navrženo, aby
zastupitelstvo uspořádalo anketu mezi obyvateli obce. Obsahem je stanovení priorit u jednotlivých
cílů a projektů, které hodlá obec provést. Nyní jsme tuto anketu zpracovali a přikládáme Vám ji
společně se zpravodajem k vyplnění a budeme rádi, pokud nám sdělíte jejím prostřednictvím Vaše
představy o budoucnosti naší obce. Vyplněnou anketu vhoďte, prosím, do schránky, kterou
v nejbližších dnech umístíme na budovu obecního úřadu.

VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD V LADNÉ

JAK SE VYBÍRALA FIRMA NA ODPADY?
Dovolte mi, abych Vás na tomto místě informoval o způsobu a důvodech výběru firmy pro zpracování odpadů.
Na výběr jsme měli mezi dvěma firmami:
• Tempos Břeclav, a.s. – tato firma zajišťovala svoz odpadů dosud.
• Hantály, a.s. – firma, která se zabývá problematikou odpadů již více než 15 let a zajišťuje svoz odpadu
pro některé okolní obce
Nejdříve srovnání nabídek jednotlivých firem
1) Hantály svážejí odpady 1x za dva týdny. Pokud je např. rodina a má více odpadu než jednu popelnici,
může přistavit ke svozu více popelnic, popřípadě popelnici a plastové pytle. Není tak omezeno
množství vyvezeného odpadu, ale jen četnost. Což vede k finančním úsporám na dopravě.
2) Za popelnice a nádoby na tříděný odpad od firmy Tempos platila obec pronájem ve výši 95 000 Kč/rok
za všechny nádoby v obci. Za kontejnery činila tato částka 54 000 (3x18 000) Kč/rok. Celkem tedy
obec platila 150 000 Kč/rok jenom za to, že v obci tyto nádoby stály. Hantály používají na svoz
tříděného odpadu plastové pytle v ceně 3 Kč/ks. Obec poskytne tyto pytle občanům zdarma. Náklady na
pytle se pohybují kolem 10 000 Kč/rok, což uhradí obec ze svého rozpočtu.
3) Kontejnery – náklady na kontejnery viz bod 2). Navíc v obci budeme budovat sběrný dvůr, který tyto
kontejnery postupně vytlačí. Hantály poskytnou 3 kontejnery zdarma, platit se bude pouze odvoz, nikoli
pronájem nádob.
4) Množství odpadu – dle podkladů k fakturaci fy Tempos činí 40t/měsíc, toto číslo ovšem nebyl schopen
řádně doložit vážními lístky ani po našich urgencích. Na základě zkušeností okolních obcí
předpokládáme, že skutečný objem odpadu bude v naší obci nižší. Odhad je 30-35 t/měsíc a naše
kalkulace počítala raději s 35 t/měsíc.
5) Hantály přesně evidují objem tříděného odpadu z jednotlivých obcí. Za vytříděný odpad získají Hantály
peníze od Eko-komu, které dále dle objemu tříděného odpadu přerozdělují obcím. Podle zkušeností je
vracená částka 30-90 Kč/obyvatele za rok. V naší kalkulaci jsme počítali s částkou 50 Kč/obyvatele za
rok.
6) Během letošního roku počítáme v obci s vybudováním sběrného dvoru, kam bude možno odvážet a
ukládat veškeré odpady, včetně nebezpečných. Podle předběžné dohody s firmou Hantály nám
poskytnou vybavení sběrného dvoru zdarma.
7) Poslední službou, kterou Hantály nabídly, je zametení obce 4x ročně. Cena této služby už je v základní
sazbě firmy.
Uvedené body jsou shrnuty v následující tabulce
1
2
3
4
5
6
7

Četnost svozů
Tříděný odpad
Kontejnery
Množství odpadu
Eko-kom
Vybavení sběrného dvora
Zametení obce

Tempos
Týdně
Nádoby fy Tempos (95 000 Kč)
Nájem 54 000 Kč/rok
40t/měsíc
Ne
Za úplatu
Za úplatu

Hantály
1x za dva týdny
Plastové pytle
zdarma, postupný útlum
35t/měsíc
Ano
Zdarma
Zdarma

Ekonomické srovnání
Základní sazba
Platba od obyvatel
Obyvatel
Refundace z EkoKomu

Tempos
720
400
1 170
0

Hantály
632
400
1 170
50

Kč/obyv/rok
Kč/obyv/rok
obyvatel
Kč/obyv/rok

Náklady
Obyvatelé
Refundace z EkoKomu
Z obecního rozpočtu

842 400
468 000
0
374 400

739 843
468 000
58 500
213 343

Kč/rok
Kč/rok
Kč/rok
Kč/rok

Z výše uvedené tabulky vyplývá zátěž jednotlivých firem na obecní rozpočet. Rozdíl mezi firmami činí cca 160
tis. Kč/rok.
Na základě finanční výhodnosti a dalších parametrů zvolilo nakonec zastupitelstvo obce firmu Hantály, a.s.
Doufám, že se mi podařilo objasnit Vám důvody pro výběr firmy na zajištění svozu odpadu.
Ing. Vít Černý, místostarosta

OTÁZKY A ODPOVĚDI NA TÉMA ODPADY
V NAŠÍ OBCI
1) Kdo zajišťuje od 1.1.2007 svoz komunálního odpadu v obci?
Svoz komunálního odpadu pro rok 2007 zajišťuje firma Hantály, a.s., kterou schválilo zastupitelstvo dne
14.12.2006. Bližší informace o průběhu výběrového řízení a rozhodnutí zastupitelstva pro tuto firmu jsou
v jiném článku tohoto zpravodaje.
2) Jak bude probíhat svoz odpadu?
Svoz odpadu bude probíhat dle časového rozvrhu na celý rok, který obdržela každá domácnost koncem
roku. Svozy budou jedenkrát za dva týdny.
Pro objasnění a připomenutí proběhnou lednové svozy ve dnech:
• Čt 4.1.2007
• St 17.1.2007
• St 31.1.2007
3) Je možno pro komunální odpad použít plastové pytle?
Ano, ale pouze jako doplněk k popelnici. Pokud domácnosti mezi svozovými dny naplní popelnici, mohou
další odpad dát do plastových pytlů, které v den svozu připraví vedle popelnice.
Poznámka:
Popelnice je možno zakoupit ve spolupráci s Obecním úřadem v Ladné za snížené ceny na Obecním úřadě:
•
•
•
•

pozink.110 litrů
plast 120 litrů
plast 240 litrů
pozink.1100 litrů

714,-Kč vč. DPH
714,-Kč vč. DPH
1.190,-Kč vč. DPH
11.431,-Kč vč. DPH (kontejner na kolečkách)

4) Svozy jsou jednou za dva týdny. Co mám dělat, když mám více odpadu než jednu popelnici?
V případě, že třídíte odpad, a přesto máte více odpadu, než se vejde do jedné popelnice, můžete ve svozový
den přistavit ke svozu více než jednu popelnici, popřípadě jednu popelnici a libovolný počet plastových
pytlů (nejlépe černé řádně zavázané) s komunálním odpadem. Všechny takto přistavené budou vyvezeny.
5) Jaký je poplatek za odpad? Kde a do kdy je potřeba jej uhradit?
Poplatek za svoz odpadu byl na rok 2007 stanoven ve výši 400 Kč/obyvatele, který je možno zaplatit na
Obecním úřadu do 31.5.2007, nejlépe od druhé poloviny ledna. Skutečné náklady na svoz odpadu jsou
odhadovány ve výši 630 Kč/obyvatele/rok. Rozdíl (230 Kč/obyvatele) doplatí obec z obecního rozpočtu.
Poznámka:
Úlevy a osvobození jsou uvedeny v obecně závazné vyhlášce o místních poplatcích. Ta je k dispozici na
úřední desce, popřípadě část z ní je otištěna v tomto zpravodaji v článku o zastupitelstvech.
6) Jak to bude s tříděným odpadem?
Tříděný odpad (papír, plasty, Tetra-paky) se bude svážet v barevných plastových pytlích. Každý druh odpadu
má svou barvu. Pytle jsou k dispozici na obecním úřadě a jsou zdarma. Svoz těchto pytlů zajišťuje obec
vlastními prostředky, a to ve stejný den, kdy bude probíhat svoz komunálního odpadu. Pytle budou
poskytnuty občanům zdarma v potřebném množství.
Poznámka1:
Standardně poskytované pytle (ks na občana za rok):
• 4x bílý – PET láhve, prázdné, sešlápnuté + obalové igelity (nezašpiněné, např. obaly od balíku
PET lahví)
• 1x červený – tetra-paky (obal od mléka, džusů apod.), plasty ostatní (obaly od jogurtů, ramy
apod)
• 1x modrý – papír (noviny, časopisy apod. nedávat do pytlů, ale svázat provazem do balíku a dát
k popelnici za příznivého počasí)
• Sklo – na sklo budou kontejnery, které zajistí obec. Nejdříve budou kontejnery (1x na bílé a 1x
na barevné sklo) umístěny u obchodu. Termín se předpokládá do konce ledna.
Poznámka2:
Nádoby na separovaný odpad ve formě popelnic a kontejnerů jsou zrušeny a nahrazeny barevnými
plastovými pytli.

7) Proč třídit odpad?
Firmy a producenti odpadu (výrobků balených v odpadním materiálu) zaplatí systému Eko-kom peníze za
produkci odpadu. Ze systému jsou peníze vyplaceny tomu, kdo tříděný odpad odevzdá. Tzn., že obec jako
subjekt odevzdávající tříděný odpad dostane peníze z Eko-komu. Výše peněz závisí na objemu odevzdaného
odpadu - čím více tříděného odpadu, tím více peněz. Tyto peníze se vracejí obci na konci roku a mohou být
použity pouze na „ekologické“ účely (vytvoření a úprava zeleně, biologické čističky odpadních vod apod.).
Poznámka:
Podle zkušeností fy Hantály se vracená částka pohybuje v rozmezí 30-90 Kč/obyvatele za rok v závislosti na
objemu vytříděného odpadu.
8) Co je to sběrný dvůr?
Sběrný dvůr je vyhrazené místo, na který mohou občané přivést odpady, které nepatří mezi komunální
odpad. Je možno zde složit:
• Tříděný odpad (papír, plast, tetra-paky, sklo bílé, sklo barevné)
• Nebezpečný odpad (viz bod. 10)
• Stavební suť
• Elektrospotřebiče, starý nábytek
Bližší informace o sběrném dvoru poskytneme při vybudování a otevření sběrného dvoru.
9) Bude v naší obci sběrný dvůr?
V naší obci v současné době sběrný dvůr vybudován není. S jeho zbudováním se počítá v letošním roce.
Vzhledem k tomu, že náklady na vybudování sběrného dvoru jsou kolem 4-5 mil. Kč a lze na ně získat až
90% dotaci, budeme se snažit nejdříve nalézt zdroje v dotacích. Pokud se vše podaří, může být sběrný dvůr
zprovozněn na podzim roku 2007.
10) Co s nebezpečným odpadem, když není sběrný dvůr?
Do doby, než bude zřízen sběrný dvůr, bude obec pořádat sběrné dny, aby měli občané možnost odevzdat
nebezpečný odpad. Termín sběrného dne bude vždy předem občanům ohlášen rozhlasem a upozorněním na
úřední desce obecního úřadu. První termín se předpokládá v březnu tohoto roku.
Poznámka:
Za nebezpečný odpad se považuje:
• Staré TV, ledničky, elektrické spotřebiče, baterie – zdarma
• Barvy, laky a pneu na osobní a dodávkové vozy – s poplatkem
11) Budou nadále fungovat kontejnery?
Ano. Kontejnery budou fungovat i nadále a vyváženy budou dle potřeby. Po vybudování sběrného dvoru
dojde ke zrušení kontejnerů, protože už nebudou potřeba.
Umístění kontejnerů:
• 1x u hřbitova – zůstane zachován i po zbudování sběrného dvoru
• 1x u mlýna – menší na lehčí odpad
• 1x u mlýna – větší a na těžší odpad (starý nábytek atd.)
Specifikace odpadu, který patří do jednotlivých kontejnerů, bude umístěna přímo u kontejneru.
12) Co dělat s černými skládkami?
Pokud budete svědkem zakládání černé skládky, popřípadě vývozu na ni, je potřeba učinit následující kroky:
•
•

Nahlásit toto na Obecní úřad
Pokud možno přiložit důkazní materiály – fotky, videozáznam apod. Musí se týkat zakládání
skládky –„chycení při činu“
• Pokud možno zajistit další svědky
Podle zkušeností z okolních obcí černé skládky nezmizí ani po vybudování sběrného dvoru, ale výrazně
těchto skládek ubude.
Tímto bychom ještě jednou rádi připomněli základní pravidla pro úsporu peněz za odpady:
• třiďte odpad – obec z toho získá zpět peníze na ekologické aktivity (zkrášlení obce a zkvalitnění života
pro obyvatele)
• využívejte kontejnery pouze v nejnutnějším případě
• nahlaste, pokud zjistíte, že někdo zakládá černou skládku
• buďte trpěliví a vydržte s likvidací nebezpečného odpadu do března, kdy bude první sběrný den
• buďte tolerantní při začátku rozběhu tohoto systému, jako většinu věcí jsme jej museli stihnout
zrealizovat ve velmi krátkém čase, a proto se jistě vyskytnou zpočátku nějaké problémy
Ing. Vít Černý, místostarosta

VÝPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
LADNÁ
V následujícím článku Vám představíme shrnutí práce vedení obce a zastupitelstva a předložíme Vám
programy všech zastupitelstev, které se v naší obci konaly od podzimních komunálních voleb v loňském roce.
Získáte tak představu, co všechno muselo zastupitelstvo řešit, jakými problémy se zabývalo.
Z jednotlivých zastupitelstev jsou zde předloženy body, které se dotýkají života obce a jejich obyvatel.
Základní body jako například schválení programu, zahájení a ukončení zastupitelstva a diskuse jsou vynechány.
Jednotlivé body jsou ještě dle potřeby okomentovány a upřesněny.
Ještě mi dovolte nastínit program práce pro letošní rok:
• Rozdělení majetku s Břeclaví
• Zpracování programu dotací
• Vybudování sběrného dvoru
• Zpracování „ostrého“ rozpočtu obce
• Dopracování obecně závazných vyhlášek a nařízení
Tohle je jen velmi stručný výčet těch nejzákladnějších úkolů pro příští rok.

1. zastupitelstvo: 3.11.2006 v hostinci „U Zemčíků“
1.
2.
3.

Volba starosty - uvolněným starostou byl zvolen: Zdeněk Juračka
Stanovení funkcí místní samosprávy - byly zvoleni dva neuvolnění místostarostové :
• Ing. Vít Černý
• Mgr. Bohumila Tesaříková
Volba předsedů finančního a kontrolního výboru
• předseda finančního výboru: Mgr. Renáta Priesterrathová
• předseda kontrolního výboru: Stanislav Krůtil

2. zastupitelstvo: 24.11.2006 v ZŠ Ladná
1.

2.
3.

Jmenování členů finančního a kontrolního výboru
Finanční výbor byl ustanoven jako tříčlenný:
• předseda: Mgr. Renáta Priesterrathová
• členové: Nataša Málková a Ondřej Černý
Kontrolní výbor byl ustanoven jako tříčlenný:
• předseda: Stanislav Krůtil
• členové: Ing.Věra Šúňová a Ing. Jan Janda
Schválení finančního příspěvku na opravu fasády místního kostela - zastupitelstvo schválilo finanční
příspěvek ve výši 100.000,-Kč na opravu fasády kostela
Zplnomocnění starosty obce k úpravám rozpočtu - starosta byl zplnomocněn k úpravám rozpočtu.
Důvodem bylo, že v současné době nemáme k dispozici přesná čísla o velikosti jednotlivých položek
rozpočtu. Úpravy může provádět v rámci jednotlivých kapitol rozpočtu mezi položkami této kapitoly.
Tzn., že může přesunout peníze určené na údržbu chodníků na údržbu silnic apod.

3. zastupitelstvo: 14.12.2006 v ZŠ Ladná
Program:
1. Schválení zřízení knihovny jako součásti obce, schválení knihovního řádu a polovičního úvazku pro
knihovnici
2. Zrušení stávajících městských obecně závazných vyhlášek
3. Schválení obecně závazných vyhlášek obce Ladná
• Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích
• Obecně závazná vyhláška o pohybu zvířat na veřejných prostranstvích
• Obecně závazná vyhláška o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti
4. Schválení Řádu veřejného pohřebiště v Ladné
5. Potvrzení ředitelky Mateřské školy v Ladné ve funkci
6. Schválení dodavatele služeb odpadového hospodářství
7. Schválení provizorního rozpočtu na rok 2007
8. Schválení Zřizovací listiny Jednotky sboru dobrovolných hasičů
9. Schválení náhrad za použití soukromého vozidla pro potřeby obce
10. Schválení platu místostarostů
11. Záměr pronájmu nemovitosti, objektu občanské vybavenosti čp.416

Komentář:
Ad 1) Knihovna jako součást obce má výhodu v tom, že je to jakoby detašované pracoviště obecního úřadu. Je
tedy možno využít případné rezervy v personálních zdrojích pro knihovnu i pro Obecní úřad.
Ad 3) Schváleny byly tyto obecně závazné vyhlášky:
• Obecně závazná vyhláška č.1 o místních poplatcích
o Poplatek za psa
Nová sazba (Ladná)
Původní sazba (Břeclav)
Plný poplatek 1. pes
350 Kč
500/1000 Kč
každý další pes
500 Kč
950/1750 Kč
Snížený poplatek
150 Kč
200 Kč
každý další pes
350 Kč
300 Kč
Pozn. Snížený poplatek = sazby poplatků pro občany, kteří pobírají invalidní, starobní,
vdovský nebo vdovecký důchod, který je jediným zdrojem jejich příjmu a pro občany,
kteří pobírají sirotčí důchod
Od poplatku ze psů jsou osvobozeny:
a) osoby nevidomé a bezmocné, osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl
přiznán III.stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu
b) osoby provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob uvedených v písm. a)
c) osoby provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy
d) osoby, kterým stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní
předpis(např. státní policie ČR, záchranáři, myslivci.
Pozn. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která
odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.
o

•
•

Poplatek za odvoz komunálního odpadu:
Sazba poplatku za rok činí 400,-Kč, v Břeclavi byla výše poplatku stanovena na rok 2007 ve
výši 480,- Kč.
Osvobození a úlevy:
a) děti do 6 let a občané nad 65 let věku mají slevu ve výši 40%. Po započtení slevy
činí poplatek 240,-Kč
b) osvobozeni jsou poplatníci dlouhodobě (nejméně 12 měsíců) pobývající
v sociálních zařízeních (např. domov důchodců, léčebna dlouhodobě nemocných)
c) osvobozeni jsou též poplatníci s dlouhodobým pobytem v cizině v minimální délce
7 měsíců

Obecně závazná vyhláška č.2 o chování zvířat na veřejných prostranstvích
Obecně závazná vyhláška č.3 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti
Koeficienty jsou následující:
• 2,5 původní dle Břeclavi, platí do 31.7.2007
• 1,4 nově platný pro Ladnou, platí od 1.8.2007
Poznámka: při výpočtu daně z nemovitostí se vychází z koeficientu z výměry nemovitostí. Vzhledem
k tomu, že se od loňského roku přechází na digitálně zpracované výměry, je potřeba ověřit novou
výměru nemovitostí. Jinak se občan vystavuje riziku, že zaplatí daň z nemovitostí z nesprávné
výměry. Za což může být penalizován finančním úřadem.

Ad 4)

Byl přepracován Řád veřejného pohřebiště platný pro město Břeclav a upraven na podmínky naší obce.
K zásadním změnám nedošlo.
Ad 5) Paní Karla Důbravová byla potvrzena ve funkci ředitelky MŠ Ladná
Ad 6) Dodavatelem odpadového hospodářství byla schválena firma Hantály, a.s., bližší informace o důvodech
rozhodnutí a novém fungování svozu odpadů viz článek v tomto zpravodaji.
Ad 7) Byl schválen provizorní rozpočet obce na rok 2007. Některé položky byly určeny dle klíče oddělení od
Břeclavi, jiné byly zpracovány na základě odborného odhadu. Rozpočet bude v této formě prozatím
fungovat a po vyhodnocení prvních dvou měsíců roku 2007 dojde k jeho upřesnění. V návaznosti na
rozpočet obce byl stanoven i rozpočet pro MŠ jako provizorní a bude doladěn zároveň s obecním.
Ad 9) Použití soukromého vozidla pro potřeby obce – vzhledem k tomu, že vedení obce nemá zájem na tom,
aby se zbytečně utrácely peníze za nové auto pro obec, bylo navrženo (a schváleno), že starosta může
použít své soukromé vozidlo pro potřeby obce. Za toto použití mu náleží náhrada dle platných zákonů.
Ad 11) Odměny zastupitelů, členů a předsedů výborů byly stanoveny takto:
• Odměna zastupitele: 300,-Kč/měsíc
• Odměna člena výboru: 300,-Kč/měsíc
• Odměna předsedy výboru (který je zároveň i zastupitelem): 700,-Kč/měsíc
Ad 13) Byly schváleny mzdy pro každého místostarostu ve výši 9.130,-Kč
Ad 14) Pronájem nemovitosti č. 416 – v hostinci u parku končila nájemní smlouva k 31.12.2006. Bylo potřeba
uzavřít smlouvu novou. Proto byl schválen a zveřejněn záměr pronajmout tuto nemovitost. Poté běžela

14 denní lhůta pro přihlášení potenciálních zájemců. Po uplynutí této lhůty byl vybrán a na následujícím
zastupitelstvu schválen nájemce této nemovitosti. Viz dále.

4. zastupitelstvo: 30.12.2006 v ZŠ Ladná
Program:
1. Schválení pronájmu nemovitosti, objektu občanské vybavenosti č.p.416
2. Schválení zřízení Komise k projednávání přestupků
Komentář:
Ad 1) Objekt občanské vybavenosti č.p. 416, ve kterém je pohostinství s hernou (Rasovna), byl pronajat
slečně Světlaně Bartošové na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Ad 2) Bylo schváleno zřízení Komise pro k projednávání přestupků.
Navrženi:
• 2 členové (nejlépe občané obce) +
• odborný dozor – nezaujatý člověk z jiné obce bez vazeb na naši obec.
Mgr. B. Tesaříková, místostarostka

POZVÁNKA NA PLES
Krojová chasa Ladná Vás zve na
KROJOVÝ PLES V LADNÉ,
který se koná dne
3.2.2007 v sále hospody U Zemčíků.
K tanci a poslechu hraje DH Ištvánci.

SDRUŽENÍ OBČANŮ LADNÉ
Poděkování
Dne 5.prosince 2006 uspořádalo Sdružení občanů Ladné Mikulášskou nadílku
u kostela. Rádi bychom poděkovali všem, kteří se na akci podíleli, zejména pak našim
sponzorům: panu Kubátovi z ul. Svobody a firmě HORTIM, paní Šmídové z firmy MIBAG a
manželům Hrabcovým.
Novinky
Sdružení občanů Ladné ve spolupráci s p. Křivým z Římskokatolické farnosti Podivín
připravilo žádost na grant Krajského úřadu Jihomoravského kraje, který se týká opravy
fasády kostela v Ladné. Zda naše žádost uspěla, budeme vědět do konce února.
Sdružení občanů Ladné ve spolupráci s Ing. Vratislavem Čechem připravuje žádost na
grant Nadace Partnerství v Brně. Tento grant se týká výsadby a úprav zeleně na Rasovni.
O výsledku Vás budeme informovat.

OZNÁMENÍ
Základní škola v Hlohovci pořádá
dne 15.1.2007 od 8.00hodin
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
(možnost vidět výuku ve spojených třídách)
Registrováno u MK ČR E14585, odpovědný redaktor B. Tesaříková

