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PŘIJATÁ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OZ ČEČELOVICE
ze dne 17 . 2. 2012
OZ schválilo prodej obecního pozemku parc. č. 2177/4 o výměře 10 m2 manželům Fišerovým,
Čečelovice čp. 10 za cenu 5,- Kč/m2. Kupní smlouva bude provedena na náklady kupujících.
OZ jednomyslně schválilo rozpočet DOS Radina na rok 2012.
OZ jednomyslně schválilo rozpočet obce pro rok 2012 jako přebytkový.
OZ schválilo žádost automotoklubu Pačejov o pořádání a vymezení trasy RALLY AGROPA
v termínu 11. 8. 2012.
OZ schválilo vlastní finanční prostředky na dofinancování dotačních akcí – na vybavení SDH,
oprava kaple sv. Josefa, opravu požární nádrže č. parc. 2008, prodloužení kanalizace a
bezpečnostní prvky na komunikacích.

Rozpočet obce na rok 2012- příloha k usnesení OZ Čečelovice ze dne 17. 2. 2012
Příjmy rozpočtu
Daňové příjmy
Daň z příjmů fyzic. osob – záv. činnosti
Daň z příjmů - podnikatelé
Daň z příjmů - právnické osoby
Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů
Správní poplatky
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/
Pronájem majetku movitého a nemovitého
Celkem
Dotace
Na výkon státní správy
celkem
Příjmy celkem

280.000,15.000,290.000,27.000,1.000,89.000,700.000,4.000,210.000,1.616.000,50.000,230.000,19.000,515.000,10.000,35.000,30.000,889.000,60.100,60.100,2.565.100,-

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

0,1.000,18.000,19.000,-

Služby- prohrnování sněhu + posyp
Opravy
celkem

32.000,15.000,47.000,-

Pozemní komunikace

Pitná voda - vodovod:
DHM - chlor atd.
Elektrické energie
Opravy a udržování
Úhrada daně
Služby - vzorky vody
celkem

0,140.000,30.000,40.000,30.000,240.000,-

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

4.000,150.000,154.000,-

Školství
Příspěvek na žáky MŠ
Příspěvek na žáky ZŠ
Celkem

43.000,75.000,118.000,-

Kultura - SPOZ
Věcné dary - Sbor pro obč. záležitosti -celkem

6.000,-

Tělovýchova – zájmová činnost – děti a mládež
Věcné ceny - turnaje - celkem
Dětské hřiště
Nákup materiálu
Celkem
Bydlení a bytové hospodářství
Elektrická energie
Nákup služeb
Celkem
Odpady
Sběr a svoz komunálních odpadů - celkem
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
DHM
Nákup mat. j. n.
PHM
Nákup služeb
Celkem
Zastupitelské orgány
Odměny zastupitelé /předsedové výborů, starosta,
místostarostové/
Pojistné na ZP
Celkem
Regionální a místní správa
Ostatní osobní výdaje
DHM –nákup drobných prostředků a materiálu j.n.
Plyn OÚ
Elektřina včetně VO
Poštovné - služby
Telefony
Ostatní služby
Konzultační, právní služby, účetnictví
Neinvest. dotace - svazky
Programové vybavení
Úhrada daní a poplatků
Celkem
Kom. služby + územní rozvoj
Nákup pozemků
Úprava vodoteče do požární nádrže č. 1
Celkem
Požární ochrana
Elektrická energie
Nákup materiálu j. n.
Celkem
Obecní rybníky a nádrže
Oprava požární nádrže č. 1
Celkem
Výdaje z finančních operací
Služby peněž. ústavům
Úroky vlastní
celkem
Výdaje celkem
Příjmy – výdaje
Financování – splátky úvěrů
Změna stavu na bankovním účtu

6.000,130.100,3.000,139.100,1.000,10.000,11.000,121.000,25.000,5.000,13.000,8.000,51.000,-

128.000,10.000,138.000,135.000,20.000,13.000,60.000,2.000,14.000,45.000,40.000,16.000,3.000,0,348.000,65.000,137.000,202.000,2.000,27.000,29.000,320,000,320.000,34.000,113.000,147.000,2.090.100,+ 475.000,- 575.000,+ 100.000,-

PŘIJATÁ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OZ ČEČELOVICE
ze dne 6 . 4. 2012
1. OZ projednalo a schválilo závěrečný účet obce Čečelovice za rok 2011 včetně
příloh a zprávu o přezkumu hospodaření s výrokem bez výhrad.
2. OZ projednalo a schválilo opatření k nápravě chyb v inventarizaci majetku
s termínem odstranění od 6. 4. 2012 do 13. 4. 2012.
3. OZ projednalo a schválilo výsledky ukončených veřej. soutěžích dle výběru
hodnotící komise a pověřilo starostu obce k podpisu smluv s vybranými vítěznými
formami.
4. Žádost p. Červeného o pronájem je evidována.
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 Naši jubilanti

/zdroj dat KEO-registr obyvatel/.

leden

únor

Stejskalová Milada

84 let

Švecová Milena

55 let

duben

březen

Vyžralová Milada

60let

květen

Švecová Růžena

81 let

Malý Josef

80 let

Hrášková Helena

80 let

Němeček Václav

83 let

červen

Němeček Karel

86 let

Skolek Václav

75 let

Krejčová Květa

55 let

Kalbáčová Marie

45 let

Kalbáčová Drahuše

45 let

Červená Růžena

82 let

Přejeme všem výše jmenovaným občanům hodně lásky, pevného zdraví a životního optimismu.

 Nově narození občánci:


27. 12. 2011 se narodil rodičům Kateřině Karasové a Ondřeji Braunovi syn Ondřej Braun.

13. 3 2012 se narodil paní Jitce Dagucové a panu Radku Ševčíkovi syn Štěpán Ševčík.

2. 3. 2012 se narodil manželům Ireně a Milanu Zachovým syn Šimon Zach.
Přejeme všem třem rodinám nově narozených občánků hodně radosti z malých čiperků.

 Oznámení

Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s obecním úřadem vyhlásila
HUMANITÁRNÍ
SBÍRKU
 Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
 Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
 Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
 Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
 Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
 Obuv – veškerou nepoškozenou
 Hračky – nepoškozené a kompletní
VĚCI, KTERÉ NÁM PROSÍME NEDÁVEJTE:
 ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce –
z ekologických důvodů
 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
 znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční dne: 24. 4., 15. 5., 22. 5., 29. 5. /nebo po domluvě s p. Zachovou či
Stejskalovou/
čas: vždy od 19 do 20 hodin
místo: OÚ Čečelovice
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
 Střípky a postřehy z naší vesnice
Veřejné poděkování:
Děkuji všem občanům, kteří přišli pomoci při hašení požáru v neděli 18. 3. 2012 na vrchu
Strhance. Rovněž chci poděkovat panu ing. Martinu Skalovi za psychologickou podporu. Jsem
pyšná, že v mé blízkosti bydlí mladý člověk s lidským přístupem k životu.
Dana Poklopová

Záchranář byl oceněn na Pražském hradě
Prezident Václav Klaus 17. 4. 2012 předal přímo na Pražském hradě Zlaté záchranářské kříže
za rok 2011. Cenu mediálních partnerů, ke kterým patří i Radiožurnál, dostal i jedenáctiletý
Ruda Duraj ze Slivonic na Klatovsku. Ten zachránil loni kamarádku, pod kterou se prolomil
led. Tento jeho čin popsali spolužáci a příběh poslali do ankety „čin roku“ v září loňského roku.
A i když už Ruda ve Slivovicích nebydlí, udržují s ním kontakty alespoň po internetu.
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Letošní čečelovické křístání

Foto Irena Zachová

Nová tradice:
26. 2. 2012 se konal v naší obci po dlouhých letech odmlčení dětský maškarní bál. Naše ženy se
zhostily příprav a byly nápomocny p. Jolaně Hrubešové, která si vzala vše pod svá mateřská
křídla. Zapojila také místní starší děvčata k výzdobě i pomoci při soutěžích, svou dceru posadila
za zvukovou aparaturu a mohlo se začít. Sál se plnil a plnil, pohádkových postaviček přibývalo.
Princezny, dráčci, rytíři, čarodějky, berušky, broučci a všelijaká moderní strašidýlka od nás i
blízkých vesnic se začali hemžit na sále. Když už se vše rozbíhalo příliš divoce, taktně naše paní
Jolanka zastavila rej a na řadu přišly soutěže, za které vítězové dostávali odměny. Určitě se na
všechny dostalo, ať byl velký nebo jen maličký diblík. Dortová housenka pak udělala sladkou
tečku nakonec. K páté hodině odpolední se pomalu strašidýlka začala vytrácet, zbylé maminky
pomohly uklidit sál a všichni si oddechli. Je to hezký začátek v nové tradici. A díky, paní Jolano!

Z maškarního reje:

Fota dodali Hrubeš J., Král P., Zachová I.
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