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Ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 25. 1. 2008
1. OZ odsouhlasilo rozpočet obce na rok 2008 dle předlohy jako vyrovnaný s výrokem bez
výhrad.
2. OZ odsouhlasilo rozpočtové změny č. 3/2007 , 4/2007
3. OZ odsouhlasilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008 / poplatek za odpady/
4. OZ odsouhlasilo výši hodinové mzdy u dohod o provedení práce v částce 65,-Kč/hod
5. Pověření členů OZ – starosta + správce rozpočtu.
Rozhodování o maximální výši čerpání finančních prostředků:
dodávky + nákup zboží – 15.000,-Kč /starosta/
nákup služeb – 100.000,-Kč /starosta/
stavební práce – 400.000,- Kč /starosta + správce rozpočtu/
-pokud není určeno jinak poskytovatelem financí.
Rozpočet obce na rok 2008- příloha k usnesení OZ
Příjmy rozpočtu
Daňové příjmy
Daň z příjmů fyzic. osob – záv. činnosti
Daň z příjmů - podnikatelé
Daň z příjmů - právnické osoby
Poplatek - komunální odpad
Daň z přidané hodnoty /DPH/
Poplatek ze psů
Daň z nemovitostí
Celkem
Nedaňové příjmy /vlastní příjmy/:
Lesní hospodářství
Voda - prodej
Odpadní vody - stočné
Bytové hospodářství
Příjmy z finan. operací
Místní správa /poskyt. služby/
Komunální odpad
Celkem
Dotace
Na výkon státní správy
Dotace komunikace
Dotace na úroky /POV/
POV-střechy
KÚ –JČ-Dotace územní plán - grant
celkem
Příjmy celkem
Výdaje rozpočtu
Lesní hospodářství
Nákup drobného materiálu
Pohoštění
PHM - benzin, olej
Služby - kácení dřeva + vytahování dřeva
celkem
Pozemní komunikace
Služby- prohrnování sněhu + posyp
Opravy

279.500,112.000,305.000,81.000,429.000,3.000,105.000,1.331.500,-

160.000,86.000,14.500,182.000,9.000,25.000,8.000,484.500,-

7.000,1.426.000,87.000,200.000,70.000,1.790.000,3.606.000,-

3.000,4.000,3.000,37.000,47.000,-

14.000,1.584.000,-

Příprava – žádosti + zaměření
celkem

93.000,1.691.000,-

Pitná voda - vodovod:
DHM - chlor atd.
Služby - vzorky vody
celkem

2.000,16.000,18.000,-

Odpadní vody
Služby - vzorky 2x ročně
Opravy a údržba
celkem

3.000,56.000,59.000,-

Školství
Příspěvek na žáky MŠ
Příspěvek na žáky ZŠ
Celkem

28.000,82.000,110.000,-

Kultura a zájmová činnost
Věcné dary - Sbor pro obč. záležitosti -celkem

3.000,-

Tělovýchova
Věcné ceny - turnaje - celkem
Opravy
Nákup materiálu
Celkem

5.000,5.000,5.000,15.000,-

Bydlení a bytové hospodářství
Pevná paliva –
celkem

50.000,50.000,-

Odpady
Sběr a svoz komunálních odpadů - celkem

105.000,-

Zastupitelské orgány
Odměny zastupitelé /předsedové výborů, starosta,
místostarosta/
Regionální a místní správa
Platy: (pokladní, účetní II., brigády - les, náves,
plánované akce, výpomoce atd.)
Pojištění - sociální
Pojištění- zdravotní
Knihy a tiskoviny
DHM –nákup drobných prostředků
Plyn OÚ
Elektřina
Poštovné - služby
Telefony
Ostatní služby
Konzultační, právní služby, účetnictví
Neinvest. dotace - svazky.
Kolky –nákup
Nákup pozemků
Úhrada.daní a poplatků
celkem

90.000,-

185.000,3.000,1.000,2.000,6.000,12.000,139.000,2.500,14.000,25.000,27.000,16.000,1.000,40.000,2.000,475.500,-

Kom. služby + územní rozvoj
Budovy a stavby – střechy
Celkem

413,000,413.000,-

Výdaje z finančních operací
Služby peněž. ústavům
Úroky vlastní

36.000,126.000,-

celkem

162.000,-

Výdaje celkem

3.291.000,-

Příjmy – výdaje

+ 315.000,-

Financování – splátky úvěrů

-

315.000,-

Další informace OÚ :
Upozorňujeme občany, aby si do konce února vytěžili dřevo na svých pozemcích v blízkosti
silnice ke Kaštanu, neboť toto náletové dřevo bude pak odstraněno brigádníky a silnice
bude udržována „omlacováním“.
V polovině února bude vypsán Ministerstvem pro místní rozvoj grant na výstavbu
nájemních bytů. Povolení na stavbu 2 nových bytů již máme, a tak se tato nová situace
jeví jako velmi příznivá a OÚ podá v termínu žádost o přidělení dotace. Pokud uspějeme,
výstavba by se měla rozjet v letošním roce.
______________________
Činnost spolků
V letošním únorovém zpravodaji přinášíme opět ohlédnutí za minulým rokem v práci
místního hasičského sboru a spolku žen.
Místní hasiči zhodnotili loňský rok na výroční valné hromadě, která se konala dne
29.12.2007 v sále místního pohostinství. V současné době čítá hasičský sbor 47 aktivních
členů a 8 členů čestných v důchodovém věku.
Na valné hromadě si členové vyslechli zprávy starosty, jednatele, velitele cvičných
družstev, pokladníka místního sboru a okrskového velitele. V nich byla zhodnocena
činnost během uplynulého roku. První akcí v roce 2007
bylo pořádání tradičního
hasičského bálu, který se konal 3.2.
V rámci hasičského sboru fungují stále 3 cvičná družstva, a to družstvo starších chlapců
(mužů), družstvo chlapců v dorosteneckém věku a družstvo žen. Ta se zúčastnila po
domácí přípravě dvou požárních soutěží. V měsíci květnu to byla okrsková soutěž
v Zadních Zborovicích. Dále jsme se zúčastnili dne 7.7. požární soutěže konané při výročí
založení místního hasičského sboru v obci Třebohostice. Z obou těchto soutěží dosáhlo
nejlepšího umístění družstvo žen, které v Třebohosticích poprvé za svou dobu činnosti
zvítězilo a obsadilo 1. místo.
Na výroční valné hromadě dále byli přítomní seznámeni ve zprávě pokladníka se stavem
finančních prostředků a s jednotlivými příjmy a výdaji během uplynulého roku.
Závěrem byla zhodnocena účast hasičů na dalších akcích pořádaných v naší obci a
v následující diskusi vystoupil se svým příspěvkem okrskový velitel pan Josef Černý.
Nastínil další úkoly v rámci požární ochrany a poděkoval místním hasičům za jejich
dosavadní činnost.
Závěrem následovala konzumace chutného srnčího gulášku, podávaného místním panem
hostinským a děvčaty z cvičného družstva. Zapíjel se pivem, které bylo sponzorským
darem pana Rostislava Krejčího.
Výbor SDH Čečelovice

Čečelovické ženy loni pořádaly 2 kulturní akce. První byl tradiční babský bál
doprovázený kapelou pana Šimsy, který se nám vydařil a druhou, podzimní akcí byla již
tradiční posvícenská zábava.
Čečelovické ženy



Naši jubilanti
 1.1. oslavila své 80. narozeniny paní Milada Stejskalová z č.p. 33. Dodatečně přejeme
hodně optimismu, zdraví a pohody jako má nyní.
12.1. se slavilo na druhém konci vesnice, a to v č.p. 67.
Své 70. narozeniny si tu spolu s rodinou připomněl pan Stanislav Němeček. Připojujeme se
ke všem gratulantům s přáním mnoha dalších let prožitých ve zdraví, štěstí a osobní
spokojenosti.
 V měsíci únoru máme 2 jubilanty. 10. 2. je to pan Jaroslav Balatý z č.p. 4, který se dožívá
krásné sedmdesátky. Přejeme mu do dalších let hodně zdravíčka, štěstí a elánu v práci pro
rodinu i obec.

Dalším oslavencem /20.2./ je pan Josef Skala z č.p. 72. , který si připomene v kruhu
rodinném své 55. narozeniny. Vinšujeme štěstí, pevné zdraví, radost a potěšení z obou
vnoučků a dostatek úspěchů i sil v pracovním nasazení.
 V březnu /23./ se dožívá čtyřicátin pan Ladislav Kohout z č.p. 57. Přejeme hodně zdraví.
 V dubnu máme v Čečelovicích jen jednoho oslavence , a tím je pan Karel Němeček z č.p.
80. Jeho 82. narozeniny/15.4./ si připomene jistě se svou rodinou ve zdraví a spokojenosti. I
my se připojujeme k budoucím gratulantům.

 Sportovní a společenské akce - vzpomínky
-Dne 12. ledna 2008 pořádaly svůj tradiční bál ženy. K tanci a poslechu krásně hrála skupina
Komorous. Škoda, že chřipka a jiné nemoci zabránily našim občanům hojné účasti na této akci.
- Rock zněl hlasitě v našem sále 18. 1. 2008. Skupina Battole předvedla, co umí. Své příznivce jistě
nezklamala.
-2. 2. 2008 pořádali svůj tradiční bál čečelovičtí hasiči. K tanci a poslechu hrála kapela Pozor ,
vizita. Sedm hudebníků se postaralo o dobrou zábavu až do ranních hodin.



Střípky a postřehy z naší vesnice

Kde se o nás píše: V loňském roce poskytl rozhovor náš pan hostinský do novin „Strakonický
dudák“, které vydává Měšťanský pivovar Strakonice. I když má v k uveřejnění článku jisté
výhrady, přinášíme Vám plné znění tohoto příspěvku. Je hezké, že se o nás ví.

