Dubnový zpravodaj obce Čečelovice
2011

PŘIJATÁ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OZ ČEČELOVICE
ze dne 4 . 2. 2011
1. OZ projednalo a jednomyslně schválilo rozpočet obce pro rok 2011 dle
předlohy s výrokem bez výhrad
2. OZ schválilo žádost automotoklubu Pačejov o průjezd po naší komunikaci
organizací RALLY AGROPA a to 6. 8. 2011.
3. OZ schválilo jednomyslně spolufinancování „Opravy požární nádrže parc.
č. 1008“.
PŘIJATÁ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OZ ČEČELOVICE
ze dne 31 . 3. 2011
1. OZ jednomyslně schválilo závěrečný účet DSO Radina .
2. OZ projednalo a schválilo zprávu o přezkumu hospodaření DSO Radina.
3. OZ projednalo a schválilo závěrečný účet obce Čečelovice a to s výrokem
bez
výhrad.
4. OZ jednomyslně schválilo zprávu o přezkumu hospodaření obce Čečelovice
opět s výrokem bez výhrad.
5. OZ schválilo a pověřilo po posouzení nabídek starostu obce podepsáním
úvěrové smlouvy s finančním úřadem KB a to vy výši 2 500 000,- Kč na
dostavbu 9 b.j. v č.p. 62.

Rozpočet obce na rok 2011
příloha k usnesení OZ ze dne 4. 2. 2011
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

265.000,60.000,300.000,23.000,84.000,600.000,3.000,230.000,2.000,1.567.000,-

Nedaňové příjmy /vlastní příjmy/:
Lesní hospodářství
Voda - prodej
Odpadní vody - stočné
Bytové hospodářství
Příjmy z finan. operací
Místní správa /poskyt. služby/
Celkem

55.000,145.000,16.000,316.000,5.000,64.000,601.000,-

Dotace
Na výkon státní správy
celkem

60.000,60.000,2.228.000,-

Příjmy celkem
Výdaje rozpočtu
Lesní hospodářství
Nákup drobného materiálu
PHM - benzin, olej
Služby - kácení dřeva + vytahování dřeva
celkem
Pitná voda - vodovod:
DHM - chlor atd.
Elektrická energie
Úhrada daně
Služby - vzorky vody
celkem

20.000,2.000,30.000,52.000,-

1.000,160.000,40.000,15.000,216.000,-

Odpadní vody
Opravy a udržování
Služby - vzorky 4x ročně
celkem

25.000,3.000,28.000,-

Školství
Příspěvek na žáky MŠ

50.000,-
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Příspěvek na žáky ZŠ
Celkem

60.000,110.000,-

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

6.000,-

120.000,7.000,127.000,-

Bydlení a bytové hospodářství
Plyn-budova čp.62
Budovy a stavby – investice
Elektrická energie
celkem
Odpady
Sběr a svoz komunálních odpadů - celkem
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Nákup služeb – sečení silnic
PHM a mazadla
DHM – sekačka
Pohoštění
Nákup materiálu
Celkem

15.000,4.750.000,8.000,4.773.000,116.000,-

20.000,12.000,15.000,2.000,5.000,54.000,-

Silnice- místní komunikace
Nákup služeb
Opravy a udržování
Silnice celkem

40.000,20.000,60.000,-

Zastupitelské orgány
Odměny zastupitelé /předsedové výborů, starosta,
místostarosta/
Zdravotní pojištění
Celkem
Požární ochrana
Elektrická energie
DHM
Celkem

115.000,7.000,122.000,-

2.000,35.000,37.000,-

Regionální a místní správa
OOV: (pokladní, účetní II., brigády - les, náves,
plánované akce, výpomoce atd.)
DHM –nákup drobných prostředků
Plyn OÚ
Elektřina –kancelář a VO
Poštovné - služby
Telefony
Ostatní služby
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150.000,10.000,23.000,33.000,2.000,13.000,20.000,-

Konzultační, právní služby, účetnictví
Pohoštění
Příspěvky neinvestičním sdružením
Úhrada.daní a poplatků
celkem

20.000,1.000,16.000,2.000,290.000,-

Kom. služby + územní rozvoj
Nákup – splátka budovy čp.62
Nákup pozemků
Celkem

120.000,35.000,155.000,-

Výdaje z finančních operací
Služby peněž. ústavům
Úroky vlastní
celkem

32.000,140.000,172.000,-

Výdaje celkem
Příjmy – výdaje
Financování – splátky úvěrů
Převod prostředků z bankovního účtu z minulého roku
Dlouhodobý úvěr

6.318.000,- 4.090.000,- 310.000,+ 1.900.000,+ 2.500.000,-

Slovo starosty:
Vážení spoluobčané,
v krátkosti bych Vás chtěl informovat o akcích naplánovaných pro tento rok a
podaných žádostech o granty.
Naplánované akce pro rok 2011 jsou tyto:
Největší investicí je dokončení 9 Bj. v budově čp. 62 ve výši 4,5 milionu Kč.
Další finanční prostředky / přibližně 400 tisíc Kč/ včetně případné 50% dotace
z krajského programu obnovy venkova jsou určeny k výstavbě venkovního
parkoviště pro obyvatele těchto bytů.
Dále bylo požádáno letos o granty na provedení dopravního značení na místních
komunikacích v naší obci, na opravu požární nádrže na Pasece /žádost byla
převzata, ale neuspokojena/ a na zbudování dětského hřiště na Pasece a na
návsi v parčíku u obecního úřadu a hasičské zbrojnice, nyní se zpracovává žádost
o grant na dokončení veřejného osvětlení v okrajových částech obce a výměnu
za úsporná svítidla.
V jarních měsících proběhly práce na úklidu návsi, úprava dřevin v obci, sázení
stromků v obecních lesích.
Největší společenskou událostí tohoto roku je sraz rodáků a 110. let
výročí založení SDH. Toto proběhne, jak už jste byli informováni pozvánkou, 21.
5. 2011. Doufáme, že se vše vydaří a počasí nám bude přát.
Milan Stejskal, starosta obce
 Naši jubilanti
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Únor
Švec Pavel
Císař Eduard

Květen
Fišer Václav

50
let
55
let

Březen
Švecová
Růžena
Šourek
František
Němeček
Václav

80
let
60
let
82
let

Duben
Němeček Karel
Skalová Jiřina

85 let
55 let

60
let

/zdroj dat KEO-registr obyvatel/.
Přejeme všem výše jmenovaným občanům hodně lásky, pevného zdraví a
životního optimismu.

 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
 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:
Čas a místo: 24.5. a 31.5. od 19 do 20 hodin na OÚ
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily
transportem.

5

