razítko obce

PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE
VESNICE ROKU 2012
Název obce:

Jméno, příjmení a titul starosty/tky:

obec Chvalovice

Zdeněk Karpinski

Adresa obecního úřadu:

tel.:

+420 515230129

Chvalovice 80
66902

mob.:

+420 605707459

e-mail:

ou.chvalovice@seznam.cz

www stránky:

http://www.chvalovice.cz/

Zapojení obce do regionálních forem spolupráce (mikroregiony, partnerství, MAS, atd.):
DSO MIKROREGION HATĚ, Svazek znojemských vinařských obcí Daníž, MAS Znojemské vinařství, Zájmové sdružení
Vodovody a kanalizace Znojemsko, Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka,
Kraj: Jihomoravský kraj

Okres: Znojmo

Počet obyvatel k 1.1.2012:

548

Katastr obce:

884

Přehled účasti a ocenění získaných v historii soutěže Vesnice roku
2011: účast

2006: - - - - -

2010: účast

2005: - - - - -

2009: účast

2004: - - - - -

2008: - - - - -

2003: - - - - -

2007: - - - - -

2002: - - - - -

Datum poslední aktualizace vlastního programu obnovy venkova (schváleného zastupitelstvem): 8.3.2012
Zpracovatel programu obnovy vesnice: Jaromíra Vaculová

Bilance hospodaření (v tis. Kč)
skutečnost 2011

předpoklad 2012

35279

44318

z toho daňové 21069

40176

26997

55489

celkové příjmy obce

celkové výdaje obce

z toho na akce POV 0

2293

Přehled přidělených dotací z programů národních (krajských), EU a dalších zahraničních od roku 2001

rok

program

Celkové náklady na

Přidělená dotace

realizaci akce (v tis. Kč)

(v tis. Kč)

název akce

2005

Program výstavby technické infrastruktury

Výstavba TI pro 20 RD

8544

1600

2006

Akce financované z rozhodnutí Poslanecké

Veřejné osvětlení vinařské cyklistické stezky

4261

3200

Akce financované z rozhodnutí Poslanecké

Zpracování projektové dokumentace pro řešení 5866

5000

sněmovny Parlamentu a Vlády ČR

problému zásobování vodou obce Chvalovice -

sněmovny Parlamentu a Vlády ČR
2008

místní části Hatě
2009

Program rozvoje venkova Jihomoravského

Rekonstrukce skladu na kulturně společenský

409

kraje

objekt s klubovnou a knihovnou

2009

Rozpočet Jihomoravského kraje

Soutěž - Jihomoravský krajáč, oprava dětských 43

2009

Realizace místní rozvojové strategie, SZIF

160

40

hřišť, informační tabule
Bezdrátový rozhlas v obci Chvalovices

499

378

177

120

225

150

4875

4287

napojením na zadávací pracoviště složek IZS
2010

Podpora obnovy kulturních památek

Obnova nemovité kulturní památky Mariánský sloup

2010

Prevence a požární ochrana - program

Výstroj a výzbroj zásahové jednotky požární

Jihomoravského kraje

ochrany - SDH

2010

Operační program životního prostředí

Rybník Chvalovice - oprava a odbahnění

2010

MPSV - Obec přátelská rodině 2009

Obec přátelská rodině 2009 - 2.místo v kategorii 100

2010

Integrovaný operační program - Ministerstvo

Typový projekt - CzechPOINT - kontaktní

vnitra ČR

místi (Upgrade)

Prevence a požární ochrana - program

100

do 500 obyvatel

2011

49

49

Oprava a údržba techniky

53

37

Jihomoravského kraje
2011

Rozpočet Jihomoravského kraje

1.místo v soutěži Jihomovavský krajáč

25

25

2012

Operační program obnovy venkova

Biokoridor u Potoka

1220

1098
CELKEM 16244

Přehled připravovaných projektů
rok

program

název akce

Předběžné náklady v tis.

2012

Operační program životního prostředí

Větrolam nad hřištěm

1000

2012

------

Světelné přechody - zúžení hl. komunikace

200

2012

OPŽP - 2 - zlepšování kvality ovzduší a

Pravidelná údržba komunikací v obci Chvalovice

1800

omezování emisí
2012

----

Inženýrské sítě pro výstavbu RD

1200

2012

MMR - Podpora obnovy a rozvoje venkova -

Mámo, táto, pojď si hrát

571

Obnova Kaple U studánky

523

Biocentrum u rybníka C101

600

Podpora zapojení dětí a mládeže do
komunitního života v obci
2012

MMR - Podpora obnovy drobných sakrálních
staveb v obci

2012

Operační program životního prostředí

20122

dotační program

Rekonstrukce veřejného osvětlení

1100

013

Poznámky:
4. místo v soutěži Obec přátelská rodině v kat. do 500 obyvatel za rok 2008
2. místo v soutěži Obec přátelská rodině v kat. do 500 obyvatel za rok 2009
3. místo v soutěži Jihomoravský krajáč za rok 2009
Diplom za vzorné vedení kroniky v roce 2009
1. místo v soutěži Jihomoravský krajáč za rok 2011

Prohlašuji, že jsem se seznámil s podmínkami soutěže a že všechny údaje uvedené v této přihlášce a jejích přílohách jsou pravdivé.

Zavazuji se, že pokud obec, kterou zastupuji, získá některé z ocenění uvedených v bodě 8 Podmínek soutěže, bude obec v následujícím roce spolupracovat s
vyhlašovateli soutěže a bude postupovat v souladu s jejich pokyny především při propagaci této soutěže.

Souhlasím s využitím poskytnutých informací a fotografií pro účely propagace soutěže.

Datum

Podpis starosty/tky a razítko obce

