Únorový zpravodaj obce Čečelovice
2009
Ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 6. 2. 2009
1.OZ jednomyslně schválilo navržený rozpočet obce na rok 2009 dle předlohy
jako přebytkový s výrokem bez výhrad.
2.OZ odsouhlasilo rozpočtovou změnu č. 4/2008.
3. OZ počtem 8 hlasů odsouhlasilo Rozvojový plán obce dle předlohy
Rozpočet obce na rok 2009- příloha k usnesení OZ
Příjmy rozpočtu
Daňové příjmy
Daň z příjmů fyzic. osob – záv. činnosti
Daň z příjmů - podnikatelé
Daň z příjmů - právnické osoby
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
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/
Celkem
Dotace
Na výkon státní správy
Celkem
Příjmy celkem
Výdaje rozpočtu
Lesní hospodářství
Nákup drobného materiálu
Pohoštění
PHM - benzin, olej
Služby - kácení dřeva + vytahování dřeva
Celkem
Pitná voda - vodovod:
DHM - chlor atd.
Služby - vzorky vody
Celkem
Odpadní vody
Služby - vzorky 4x ročně
Opravy a údržba
Celkem
Obecní rybníky a nádrže
Opravy a údržba
Celkem
Školství
Příspěvek na žáky MŠ
Příspěvek na žáky ZŠ
Celkem
Kultura a zájmová činnost
Věcné dary - Sbor pro obč. záležitosti –celkem
Zájmová činnost a rekreace
Věcné ceny - turnaje – celkem
Opravy
Celkem
Bydlení a bytové hospodářství
DHM –nákup kuchyní 2b.j.
Opravy a udržování-budova čp.62
Budovy a stavby – investice

275.000,236.000,419.000,25.000,80.000,598.000,3.000,114.000,1.750.000,42.000,98.000,14.500,234.000,14.000,36.000,438.500,7.500,7.500,2.196.000,-

38.000,2.000,3.000,41.000,84.000,2.000,16.000,18.000,6.000,47.000,53.000,110.000,110.000,44.000,51.000,95.000,4.000,4.000,10.000,14.000,48.000,215.000,100.000,-

Projektová dokumentace
Celkem

125.000,488.000,-

Odpady
Sběr a svoz komunálních odpadů – celkem
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Nákup služeb – sečení silnic
PHM a mazadla
DHM – sekačka
Nákup materiálu
Celkem

128.000,12.000,3.000,14.000,10.000,39.000,-

Zastupitelské orgány
Odměny zastupitelé /předsedové výborů, starosta,
místostarosta/
Nákup materiálu /volby
Platy zaměstnanců v prac. poměru /volby/
Celkem
Požární ochrana
DHM -nákup uniforem
Celkem
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- územní plán
Konzultační, právní služby, účetnictví
Neinvest. dotace - svazky.
Programové vybavení
Příspěvky neinvestičním sdružením
Úhrada.daní a poplatků
Celkem
Kom. služby + územní rozvoj
Nákup pozemků
Celkem
Výdaje z finančních operací
Služby peněž. ústavům
Úroky
vlastní
celkem
Výdaje celkem
Příjmy – výdaje
Financování – splátky úvěrů

85.000,5.000,9.000,99.000,36.000,36.000,197.000,1.000,8.000,2.000,8.000,11.000,141.000,2.000,20.000,59.000,18.000,16.000,3.000,15.000,3.000,504.000,60.000,60.000,24.000,124.000,148.000,1.880.000,+ 316.000,- 316.000,-

Slovo starosty:
Vážení a milí spoluobčané,
v krátkosti bych Vás chtěl informovat o akcích naplánovaných pro tento rok a podaných žádostech
o granty.
V měsíci březnu dojde k dokončení 2 nájemních bytů včetně namontování kuchyňských
linek se sporáky a digestořemi. Bude uspořádán den otevřených dveří v těchto nových bytech a
komise složená ze zastupitelů obce vybere 2 rodiny, kterým budou byty na 1 rok pronajmuty.
Pokud nájemníci dodrží nájemní podmínky pro přidělení bytu a budou dbát veřejného pořádku a
soužití občanů v obci, bude jim nájemní smlouva po roce obnovena opět na 1 rok. Dodávám, že
zájemců je k dnešnímu dni 5.
Každým měsícem do naší obce bude zajíždět pověřený policista, který má naši obec ve
svém okrsku. Bude zajišťovat dané úkoly své agendy, pomáhat řešit naše problémy a nabádat
k ostražitosti občanů k negativním vlivům např. nezaměstnanosti a z ní vyplývající trestné činnosti.
Naplánované akce pro rok 2009 jsou patrné z odsouhlaseného rozpočtu obce. Bude nutno
provést opravu stávajícího septiku ve sklepních prostorách pohostinství a jeho napojení na
veřejnou kanalizační síť – zamezit vytékání odpadních vod do otevřené stoky podél komunikace
pod hospodou. Dále opravit stávající požární nádrže / na Rybníčku je prasklý čap, na Pasece
provést úpravu dna a opravit tarasy/.
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Další finanční prostředky jsou určeny k rekonstrukci bytů v bývalé budově MŠ. Jedná se o
výměnu oken v přízemních bytech a úpravu topení a následnou přípravu přípojek sítí pro
plánovanou výstavbu bytů v dalších podlažích. Pro tuto novou výstavbu je třeba zpracovat
projektovou dokumentaci potřebnou pro žádost o dotace.
Bude podána žádost o grant na zvelebení místní sakrální architektury / boží muka a křížky
umístěných v katastru obce/. Jedná se o jejich opískování, renovaci nápisů a případnou úpravu
okolí těchto drobných staveb.
Dále budou probíhat běžné práce jako každý rok – úprava veřejných prostranství +
případné doplnění zeleně, údržba obecních lesů, sečení krajnic podél místních komunikací + další
nutné opravy obecního majetku.
Chtěli bychom být stejně úspěšní jako v minulém roce, kdy se nám povedlo realizovat řadu
akcí / výstavba 2bj., zhotovení nového povrchu na hřišti, rekonstrukce střech OÚ a požární
zbrojnice, výsadba stromků v obecních lesích/, na které se nám podařilo získat prostředky z dotací
v celkové hodnotě 1.993.000,- Kč.
Milan Stejskal, starosta obce
Další informace OÚ :
Naše paní kronikářka Alena Šourková by ráda o velikonočních svátcích uspořádala výstavku
starých dobových fotografií z naší vesnice umístěnou v místnosti bývalé knihovny v prostorách OÚ.
Prosí tímto občany o zapůjčení rodinných fotografií na tuto akci, jež by se tedy uskutečnila o
Velikonocích v měsíci dubnu – čas a konání se včas dovíte z hlášení a z vývěsky.
______________________
Činnost hasičů
V letošním únorovém zpravodaji přinášíme opět ohlédnutí za minulým rokem v práci
místního hasičského sboru.Místní hasiči zhodnotili loňský rok na výroční valné hromadě, která se
konala dne 29. 12. 2008 v sále místního pohostinství. V současné době čítá hasičský sbor 50
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 2008 bylo pořádání tradičního hasičského bálu.
V rámci hasičského sboru fungují stále 3 cvičná družstva, a to 2 družstva mužů a 1
družstvo žen. Ta se zúčastnila po domácí přípravě dvou požárních soutěží. V měsíci květnu to byla
okrsková soutěž v Záboří. Dále jsme se zúčastnili dne 5. 7. požární soutěže v Lažánkách –
memoriál pana Václava Křivance.
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.
Starosta obce poděkoval všem hasičům, kteří se v hojné míře podíleli na sázení stromků v obecních
lesích.
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

Naši jubilanti
Březnoví oslavenci:
15. 3. se dožívá 50 let paní Dana Stejskalová z čp. 54, 22. 3. 70 let pan Štefan Motyčák z čp.
19 a 29. 3. pak oslaví 80tiny v čp. 59 pan Václav Němeček . Výše jmenovaným přejeme hodně
optimismu, zdraví a pohody.
Dubnoví oslavenci:
7. 4. oslaví své 45. narozeniny paní Jaroslava Vachlová z čp. 39 a v čp. 80 pak 15. 4. pan Karel
Němeček 83. narozeniny. Připojujeme se ke všem gratulantům s přáním mnoha dalších let
prožitých ve zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.
Květnovým oslavencem /24. 5./ bude pan Bohumil Vaněček z čp. 27, který spolu s rodinou si
připomene 70. narozeniny. Vinšujeme štěstí, pevné zdraví, radost a potěšení z vnučky a dostatek
úspěchů i sil v pracovním nasazení pro rodinu.

Narození občánka
27. 12. 2008 se rodičům Štěpánce a Tomáši Lavičkových narodila druhorozená dcera Eliška
Lávičková.
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Smutné události
Na závěr měsíce prosince odešel mimo tento pozemský svět ve věku 94 let náš nejstarší občan
vážený pan Šlapák Vladislav .
V měsíci lednu umíráček zazvonil ještě dvakrát. Zemřela vážená paní Emilie Němečková ve věku
nedožitých 77 let a dále vážená paní Emilie Surá ve věku nedožitých 65 let.
Čest jejich památce a upřímnou soustrast zarmouceným rodinám.

Společenské akce
- 28. 12. 2008 se uskutečnil vánoční turnaj ve stolním tenise. Absolutním vítězem čtyřher a
dvojher se stal pan Malý Josef z Horažďovic. Bohužel smutnou dohrou jeho krátkého života bylo
osudné nové ráno, kdy sportovní srdce dotlouklo. Čest jeho památce.
-Dne 17. ledna 2009 pořádaly svůj tradiční bál ženy. K tanci a poslechu krásně hrála skupina
Jenda - band.
-21. 2. 2009 pořádají svůj tradiční bál čečelovičtí hasiči. K tanci a poslechu bude hrát tak jako loni
kapela Pozor, vizita. Předem prosíme občany o přispění cen do tomboly a pomoc místních žen při
výrobě tradičních jednohubek - v sobotu od 13,30 hodin na OÚ.

Střípky a postřehy z naší vesnice
1.Jeden postesk -Jsou mezi námi tací, kteří neumějí slisovat či jinak zdeformovat papírové
krabice a často jimi znečišťují okolí u kontejneru na papír. Pak nezbývá nic jiného, než aby dotyčný
nepořádník požádal na OÚ o nůž /rádi zakoupíme/, kterým si doma v klidu a pohodě krabici
rozřeže, a pak velice jednoduchým způsobem následně vhodí do modrého kontejneru podlouhlým
otvorem. Jak jednoduché, že? Když to dokáže naprostá většina obyvatel naší obce včetně malých
dětí, pracovníků na stavbě bytů, návštěvníků a podnikatelů, proč to neumí ten jeden? Proto
dotyčného prosíme, aby se nad svým způsobem třídění odpadu zamyslel a bude-li to v jeho
možnostech nápravy, takto si již nepočínal. Mnohokrát mu za ty ostatní děkujeme.
2.Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s Vaším obecním úřadem
VYHLAŠUJE
HUMANITÁRNÍ
SBÍRKU

Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/

Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek

Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše jen funkční

Peří,péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek

knihy
VĚCI, KTERÉ NÁM PROSÍME NEDÁVEJTE:
obnošené boty, obnošené svetry,
elektrospotřebiče, ledničky, televize,
nábytek, počítače, jízdní kola, lyže
dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
Sbírka se uskuteční v obci Čečelovice
dne: úterky a to 17. 3. , 24. 3. , 31. 3.
a naposledy v pátek 3. 4.
čas:

od 18 do 19 hodin

místo: Obecní úřad Čečelovice
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
Děkujeme za Vaši pomoc./dispečink Diakonie Broumov – 224 316 800, 224 317 203/.
Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje materiální pomoc
potřebným občanům a dává práci lidem, kteří jsou těžko umístitelní na trhu práce. Více na www:
diakoniebroumov.org
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