Březnový zpravodaj obce Čečelovice
2010
PŘIJATÁ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OZ ČEČELOVICE
ze dne 26. 2. 2010
1. OZ jednomyslně schválilo průjezd po naší komunikaci organizaci RALLY
AGROPA Pačejov v AČR.
2. OZ jednomyslně schválilo provozní řád veřejného vodovodu.
3. OZ schválilo plným počtem hlasů navržený rozpočet obce pro rok 2010
dle předlohy jako přebytkový s výrokem bez výhrad.
4. Připomínka pí. Fišerové ohledně jízdních řádů na některé autobusové spoje
bude řešena v nejbližší době s ředitelstvím ČSAD Strakonice.
Usnesení bylo schváleno 9 hlasy OZ.
Rozpočet obce na rok 2010
příloha k usnesení OZ ze dne 26. 2. 2010
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
Správní poplatky
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
Dotace ze státního rozpočtu-oprava komunikace
celkem

Příjmy celkem

265.000,60.000,290.000,24.000,82.000,590.000,3.500,265.000,3.000,1.582.500,-

45.000,140.000,15.000,260.000,20.000,252.000,732.000,-

80.000,1,375.000,1,455.000,-

3.769.500,-

Výdaje rozpočtu
Lesní hospodářství
Nákup drobného materiálu
Pohoštění
PHM - benzin, olej
Služby - kácení dřeva + vytahování dřeva
celkem

Pitná voda - vodovod:
DHM - chlor atd.
Elektrická energie
Úhrada daně
Služby - vzorky vody
celkem

35.000,2.000,3.000,25.000,65.000,-

1.000,155.000,40.000,30.000,226.000,-

Odpadní vody
Služby - vzorky 4x ročně
celkem

4.000,4.000,-

Školství
Příspěvek na žáky MŠ
Příspěvek na žáky ZŠ
Celkem

25.000,75.000,100.000,-

Kultura a zájmová činnost
Věcné dary - Sbor pro obč. záležitosti -celkem
Zájmová činnost a rekreace
Věcné ceny - turnaje - celkem
Celkem

6.000,-

7.000,7.000,-

Bydlení a bytové hospodářství
Opravy a udržování-budova čp.62
Nákup služeb
Budovy a stavby – investice
Projektová dokumentace
celkem

220.000,10.000,120.000,180.000,530.000,-

Odpady
Sběr a svoz komunálních odpadů - celkem

122.000,-

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Nákup služeb – sečení silnic
PHM a mazadla
DHM – sekačka
Nákup materiálu
Celkem

10.000,6.000,13.000,10.000,39.000,-

Silnice- místní komunikace
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Nákup služeb
Opravy a udržování / U Bráha/
Silnice celkem

25.000,1,719.000,1,744.000,-

Zastupitelské orgány
Odměny zastupitelé /předsedové výborů, starosta,
místostarosta/
Nákup materiálu /volby
Zdravotní pojištění
Ostatní osobní výdaje
Celkem
Požární ochrana
DHM
Celkem

106.000,10.000,8.000,5.000,129.000,-

8.000,8.000,-

Regionální a místní správa
OOV: (pokladní, účetní II., brigády - les, náves,
plánované akce, výpomoce atd.)
Knihy a tiskoviny
DHM –nákup drobných prostředků
Plyn OÚ
Elektřina
Poštovné - služby
Telefony
Ostatní služby
Konzultační, právní služby, účetnictví
Pohoštění
Programové vybavení
Příspěvky neinvestičním sdružením
Úhrada.daní a poplatků
celkem
Kom. služby + územní rozvoj
Nákup pozemků
Celkem

155.000,3.000,15.000,18.000,45.000,3.000,17.000,15.000,17.500,1.000,3.000,15.000,3.000,310.500,-

35.000,35.000,-

Výdaje z finančních operací
Služby peněž. ústavům
Úroky vlastní
celkem

31.000,98.000,129.000,-

Výdaje celkem

3.454.500,-

Příjmy – výdaje
Financování – splátky úvěrů

+ 315.000,- 315.000,-

Slovo starosty:
Vážení spoluobčané,
v krátkosti bych Vás chtěl informovat o akcích naplánovaných pro tento rok a podaných žádostech
o granty.
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Naplánované akce pro rok 2010 jsou částečně patrné z odsouhlaseného rozpočtu obce.
Vzhledem ke špatnému stavu a možnosti získání dotací na opravu místních komunikací po loňských
přívalových deštích je požádáno o finanční prostředky na opravu těchto komunikací: Čečelovice – U
Braha – celkové náklady 1,720 mil. Kč, Čečelovice – Mečichov – 8,200 mil. Kč, Čečelovice – Na
Strhancích – 4,280 mil Kč a nyní se zpracovává žádost na cestu k Míchovce. Na první dvě akce nám
peníze byly přislíbeny /jsme v seznamu podpořených akcích/. O dalších bude rozhodnuto
v následujících měsících. Proběhla soutěž na výběr dodavatelské firmy, ale před započetím
stavebních prací bude nutno vlastními silami provést prořezání náletových křovin na krajnicích
zmiňovaných cest.
Další finanční prostředky / přibližně 400 tisíc Kč/ včetně případné 50% dotace z krajského
programu obnovy venkova jsou určeny k výstavbě venkovního schodiště umožňujícímu přístup do
plánovaných bytových jednotek v budově bývalé MŠ čp. 62. Zde by mělo podle nově zhotovené
projektové dokumentace vzniknout 9 nájemních bytů, na jejichž výstavbu byla podána taktéž
žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj /vyhodnocení žádostí proběhne v měsíci dubnu/.
V případě přidělení financí by výstavba měla být zahájena v květnu letošního roku a dokončena
v roce následujícím. Dotace činí 4,5 milionu Kč. Další prostředky ve stejné výši musíme vložit my.
Byla podána opět 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. V loňském roce naše žádost podpořena nebyla.
Dále budou probíhat běžné práce jako každý rok – úprava veřejných prostranství +
případné doplnění zeleně, údržba obecních lesů včetně výsadby nových stromků ve zbudované
oplocence za Míchovkou, sečení krajnic podél místních komunikací + další nutné opravy obecního
majetku.
Práce je tedy pro letošní rok opravdu dost.
Milan Stejskal, starosta obce
______________________

 Naši jubilanti
Únor
Kůtová Marie

60 let

Březen
Roubalová Anna
Němeček Václav
Stejskal Milan

70 let
81 let
50 let

Duben
Horynová Eva
Skolková Jaroslava
Němeček Karel
Horyna Ladislav

40
70
84
40

l et
l et
l et
l et

Červen
Braun Bohumil
50 let
Červená Růžena
80 let
V měsíci květnu nemáme v naší obci žádného jubilanta s kulatým výročím. /zdroj dat KEO-registr
obyvatel/.
Přejeme všem výše jmenovaným občanům hodně lásky, pevného zdraví a životního optimismu.



Nová provozní doba v místním obchodě:

pondělí 7:00 – 12:00
12:30 – 14:00
úterý
7:00 – 12:00
12:30 - 14:00
středa
zavřeno
čtvrtek 7:00 – 12:00
12:30 – 16:30
pátek
7:00 – 12:00
12:30 - 14:30
sobota
7:00 – 11:00
Novou vedoucí místního obchodu je paní Jaroslava Větrovcová ze Svéradic.

 Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s obecním
úřadem
VYHLÁSILA
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
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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 uskutečňovala každé úterý měsíce března, nyní naposledy v
úterý 16. 3. nebo po domluvě s paní Zachovou o tomto víkendu.
Čas a místo:

od 18 do 19 hodin na OÚ

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily
transportem.

 Czech POINT - informace
Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je
projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan –
veřejná správa.
V současnosti kontaktní místa Czech POINT (tedy i Obecní úřad Čečelovice)
poskytují tyto služby:
Výpisy z veřejných evidencí:
•
•
•
•
•

Obchodní rejstřík
Živnostenský rejstřík
Katastr nemovitostí
Seznam kvalifikovaných dodavatelů
Insolvenční rejstřík

Výpisy z neveřejných evidencí:
•
•

Rejstřík trestů
Centrální registr řidičů

Ceník
Cena za další,
Cena za 1. stranu /
Kč
Obchodní rejstřík
Živnostenský rejstřík
Katastr nemovitostí
Seznam kvalifikovaných
dodavatelů
Insolvenční rejstřík

100
100
100

Centrální registr řidičů
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i započatou
stranu / Kč
50
50
50

100

50

100

50

100

50

Cena za další,
Cena za 1. stranu /
Kč
Rejstřík trestů

i započatou
stranu / Kč

50

-

Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit?
Ověřené výpisy z veřejných evidencí:
U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je
pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

Obchodní rejstřík
Živnostenský
rejstřík
Katastr nemovitostí

IČ subjektu
IČ podnikatele / fyzické osoby
Název katastrálního území a číslo listu
vlastnictví

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí
Rejstřík trestů:
Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a
doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti
přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je
možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo
trvalému
pobytu
a
bylo
jim
přiděleno
rodné
číslo.
Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně
ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.
Výpis bodového hodnocení řidiče:
Pro vydání je požadována vyplněná a podepsaná žádost o výpis
z evidenční karty řidiče nebo o výpis z bodového hodnocení . Žadatel
předkládá občanský průkaz a stávající řidičský průkaz.
 Střípky a postřehy
- Upozornění občanům – každý majitel motorového vozidla by měl dbát
na jeho řádný technický stav, aby nedocházelo při parkování na místních
komunikacích k úniku oleje a dalších kapalin – skvrny na silnici před
bytovkou nad požární zbrojnicí.
- Dále opět dochází k volnému pobíhání psů po návsi, čímž majitel
porušuje místní vyhlášku. Na tento problém je upozorňováno již
několikráte. Domluva nejspíše nestačí, a proto bude nutno řešit
finančním postihem majitele dle předpisu v obecní vyhlášce, případně
bude majitel při opakovaném porušování předvolán k projednání
přestupku na MěÚ Blatná.
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