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SLOVO STAROSTKY
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Číslo > 224 <

listopad 2020

NÁVRH ROZPOČTU OBCE PRO
ROK 2021
PŘÍJMY
Sdílené daně

VÝDAJE

17 428 000,00

0,00

Ost.záležitosti pozemních

0,00

409 000,00

Provoz veř.silniční dopra

0,00

46 300,00

Pitná voda

30 500,00

48 000,00

Odvádění a čištění odpad

0,00

40 000,00

Základní školy

0,00

4 700 000,00

Činnosti knihovnické

3 000,00

34 000,00

Ost.záležitosti kultury

0,00

10 000,00

Rozhlas a televize

0,00

10 600,00

Ost. záležitosti kultury,cír

20 000,00

103 000,00

Sportovní zařízení v maje

0,00

2 000 000,00

Ostatní tělovýchovná čin

0,00

220 000,00

Ostatní ambulantní péče

0,00

92 100,00

Bytové hospodářství

173 800,00

63 500,00

Nebytové hospodářství

118 000,00

276 000,00

0,00

251 600,00

10 000,00

34 000,00

Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Komunální služby a úze

90 000,00

10 200,00

Sběr a svoz komunálních

630 000,00

1 005 000,00

Péče o vzhled obcí a veř

0,00

1 766 800,00

Ochrana obyvatelstva

0,00

2 600 000,00

Krizová opatření

0,00

10 000,00

Bezpečnost a veřejný po

0,00

20 000,00

14 000,00

344 000,00

0,00

1 671 500,00

Požární ochranna - dobro
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy

0,00

2 603 500,00

2 000,00

50 000,00

18 519 300,00

18 419 100,00

Splátky dlouh. půjček
Rozpočet je sestaven jako schodkový
se schodkem

2 000 000,00

Obecné příjmy a výdaje
CELKEM

-1 899 800,00

Připomínky k návrhu rozpočtu lze podávat na obecním úřadě do 14. prosince
2020.

končí rok a mně zároveň končí desátý rok ve
funkci starostky obce. Opětovně bych ráda
stručně shrnula práci zastupitelstva v roce
2020.
V průběhu roku jste pravidelně informováni
na webových stránkách obce o zasedání
zastupitelstva a o jednáních a rozhodnutích
obce. Je na vás, abyste vyhodnotili, jak
zastupitelé pracují ve prospěch obce a nás
všech.
Nyní mi dovolte malé zhodnocení roku 2020.
V letošním roce se konečně podařilo díky
získaným dotacím z Ministerstva zemědělství
ČR dokončit výstavbu vodovodu v poslední
místní části obce v Pálečku. Nyní jsme
v procesu předávání stavby a následné
kolaudace. Tato akce nás celkově stála včetně
vodovodních přípojek cca 17,1 milionů Kč.
Dotace činila celkově cca 7 mil. Kč a zbývajících
cca 10 milionů jsme uhradili z vlastních zdrojů.
Zároveň s vodovodem jsme
částečně
zrekonstruovali i krajské a obecní komunikace
v Pálečku.
V současné době probíhají také práce na
výstavbě Přístavby ZŠ v Klobukách, kterou
vyřešíme již nedostatečné prostory pro výuku,
novou jímku odpadních vod a zároveň
rekonstrukci toalet a rozvodů vody a kanalizace
ve stávající budově. Celková cena je cca 20
milionů, obec uhradí ze svého rozpočtu 6,2 mil.
Kč a z Ministerstva financí jsme obdrželi dotaci
ve výši 13,8 milionů Kč.
Byla také zahájena Výstavba školního hřiště a
atletického zázemí pro ZŠ Klobuky za cca 2,5
mil. Kč, která by měla být dokončena do 30. 6.
2021.
V přístím roce začneme s akcí Protipovodňová
opatření v obci Klobuky, díky které budeme mít
kompletně nový a spolehlivý obecní rozhlas ve
všech částech obce. Předmětem celé akce je
instalace
lokálního
varovného
systému
a následná digitalizace povodňového plánu
s cílem napomoci správnému posouzení
povodňového nebezpečí, ochraně zdraví a
majetku občanů. Realizací projektu bude obec

chráněna protipovodňovými opatřeními a
digitálním povodňovým plánem. Tato akce by
měla být dokončena v roce 2022, celkově
budou náklady na realizaci 2,6 mil. Kč a část
nákladů bude uhrazena z dotace Ministerstva
životního prostředí ve výši 1,85 mil. Kč.
Závěrem mi dovolte vám všem popřát pevné
zdraví, pohodu a mnoho úspěchů v roce 2021!
Soňa Ottová, starostka

SLOVO MÍSTOSTAROSTY
Vážení spoluobčané,
v srpnovém Zpravodaji z loňského roku
jsem poukazoval na nešvar některých občanů,
kteří nedodržují třídění komodit do určených
kontejnerů. Nejen, že se tak děje dále, ale nyní
jsme už na tuto skutečnost písemně
upozorňováni
svozovou
společností
s dovětkem, že kontejnery s nepatřičným
obsahem nebudou vyváženy. I my na OÚ
máme fotodokumentaci, že se problematika
nepatřičného obsahu netýká pouze kontejnerů
v Klobukách, ale zmíněný nešvar se ve větší či
menší míře vyskytuje ve všech místních
částech obce. Původní záměr instalace
kamerového systému by byl pro všechna
stanoviště kontejnerů na separovaný odpad
dost nákladný, proto se nabízí daleko levnější
a legálnější řešení. Všechny kontejnery na
separovaný odpad budou přemístěny na
„Shromaždiště odpadů“, které bude přístupné
jen v určenou dobu daný den (dané dny)
v týdnu včetně třetí soboty v měsíci dopoledne
a vždy s obsluhou, která bude kontrolovat,
zda-li odložený odpad odpovídá obsahem dané
tříděné komoditě. Zároveň tímto opatřením
částečně vyřešíme problém minimalizace
odpadů a také zmizí nepořádek kolem
původních stanovišť kontejnerů. Je nám
(zastupitelům a zaměstnancům obce) jasné, že
toto opatření se setká s kritikou, protože těch,
kteří dodržují nastavená pravidla je výrazná
většina, ale v současné chvíli nemáme
k dispozici vhodnější opatření, jak uhlídat
neukázněné jednotlivce. Kdy přesně bychom
k tomuto opatření přistoupili, zatím není jasné,
jelikož je v Poslanecké sněmovně těsně před
schválením novela Zákona o odpadech, která

může spolu s Prováděcí vyhláškou povolit
i další řešení.
Václav Henzl, místostarosta obce

ZMĚNY TERMÍNŮ PRO
PLÁNOVANÉ ZÁJEZDY DO
DIVADLA
Oznamujeme všem, kteří mají stále
objednané vstupenky do Divadla Palace na
představení „V Paříži bych Tě nečekala tatínku“
a do Divadla Brodway na představení „Kat
Mydlář“, že tyto zájezdy budou přeloženy a
uskuteční se v roce 2021. Obecní úřad bude
včas informovat všechny zájemce po zajištění
termínu.
Obecní úřad

ZRUŠENÍ PLÁNOVANÝCH
KULTURNÍCH AKCÍ 2020
S odvoláním na nouzový stav OZNAMUJEME,
že plánované kulturní akce, které se měly
konat do konce tohoto kalendářního roku,
tj. Vánoční jarmark s rozsvěcením vánočního
stromu, Vánoční výstava Klubu zdravotně
postižených občanů a Odpolední setkání u
vánočního stromu při „svařáku“ na Štědrý den,
se ruší.
Obecní úřad

PŘÁNÍ DO NOVÉHO ROKU
2021
Obecní zastupitelstvo
a pracovníci obecního
úřadu
přejí
všem
občanům Klobuk, Kokovic, Kobylník, Čeradic a Pálečku do
nového
roku
2021
hodně zdraví, štěstí,
osobních
i pracovních úspěchů.
PŘEJEME VŠECHNO NEJLEPŠÍ

