rok 2002

Hospodaření obce
Příjmy

Kč

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti
790 875
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné
195 139
výdělečné činnosti
Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových
výnosů
59 194
Daň z příjmu fyzických osob nespecifikované
303
Daň z příjmu právnických osob
873 378
Daň z přidané hodnoty
1 340 386
Správní poplatky
5 070
Odvody za odnětí zemědělské půdy
4 240
Poplatek za komunální odpad
206 043
Poplatek ze psů
8 450
Poplatek za užívání veřejné ho prostranství
5 200
Daň z nemovitosti
458 700
Splátky půjček od obyvatelstva
7 500
Neinvestiční přijaté dotace z všerob. pokl.
57 000
Neinvestiční přijaté dotace ze SR
245 000
Ostatní neinvestiční přijaté dotace
19 800
Převody z vlastních fondů hospodářské
činnosti
120 764
Příjmy z odv. a čištění odp. vod
27 010
Příjmy z poskytování knihovnické činnosti
1 662
Příjmy z místního rozhlasu, kabel. televize
33 300
Příjmy ze sběru a svozu komunálního
odpadu
6 985

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady CO
Příjmy z poskytování služeb a výrobkůčinnost místní správy
Přijaté sankční platby- činnost místní
správy
Přijaté neinvestiční dary- činnost místní
správy
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady činnost místní správy
Příjmy z úroků
Příjmy z podílů na zisku a dividend
Celkově příjmy

1 200
1 715
5 000
3 740
37 644
49 260
61 726
4 618 785

Příjmy:
Celkově plněny na 112,39 %. Obdrželi jsme dotace
na výkon státní správy, na provoz základní školy,
kterou jsme vyčerpali, dotaci na dávky sociálního
zabezpečení a na volby do Parlamentu a
zastupitelstev obcí a Senátu jsme nevyčerpali.
Celkově byly příjmy roku 2002 o 57,7 tis. vyšší
než v roce 2001.

Výdaje
Vnitřní obchod, služby a turismus
Silnice
Provoz veřejné silniční dopravy
Odvádění a čištění odpadních vod
Základní škola
Činnosti knihovnické
Rozhlas, televize
Ostatní kultura
Tělovýchovná činnost
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a svoz nebezpečné ho odpadu
Sběr a svoz komunálního odpadu
Pé če o vzhled obce a veř. zeleň
Dávky zdravotně postiženým občanům
Soc. pé če a pomoc dětem a mládeži - neinv.
dotace
Civilní obrana
Záležitosti civilního nouzové ho plánování
Požární ochrana
Zastupitelstva obcí
Volby do parlamentu
Volby do územních zastupitelských sborů
Činnost místní správy
Obecné výdaje z fin. operací
Výdaje z finančního vypořádání minulých let
Celkem výdaje
3

Kč
1 200
637 337
54 511
57 385
232 495
24 196
28 004
28 855
14 850
130 388
18 968
31 803
7 705
187 120
84 568
192 000
1 000
1 200
30 000
28 515
559 182
17 071
37 036
890 746
11 565
3 658
345 849

Výdaje
Stavby - silnice v průběhu roku byla provedena
plánovaná oprava komunikace Kočov.
Rozhlas a televize : oprava místní sítě
Doprava : hrazena dopravní obslužnost
Školství : školní potřeby, knihy, pomůcky, tisk a
provozní náklady základní školy
Knihovna : hrazeny výdaje pro knihovnu, nákup
knih, tisku
Kultura : poskytnutí věcných darů starým
občanům
Tělovýchovná činnost : TJ byl poskytnut
příspěvek na činnost ve výši 14,8 tis. Kč
Veřejné osvětlení : hrazena spotřeba el. energie,
opravy a udržování jednotlivých částí obce
Pohřebnictví : spotřeba vody a odvoz hřbitovního
odpadu,
Sociální výpomoc : k výplatě příspěvku na
individuální dopravu postiženým občanům jsme
obdrželi dotaci ve výši 203 tis. Kč, vyčerpali jsme
192 tis. Kč, poskytli finanční příspěvek ve výši 30
tis. obci v Jižních Čechách - povodně.
Civilní ochrana - nevojenská část: odměny
skladníka CO
Správa : hrazeny odměny členům obecního
zastupitelstva, mzdy zaměstnanců, sociální a
zdravotní pojištění, provozní náklady místní
správy.

Celkově
Daňové příjmy
Nedaňové přijmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Stav běžné ho účtu u K.B. k 31.12.2002
Stav běžné ho účtu u Čes. spořitelny k
31.12.2002
Stav účtu cizích prostředků k 31.12.2002
Přijaté dotace:
Školství
Volby- Parlament
Volby- Obecní zastupitelstvo a Senát
Soc. dávky

3 946 978
224 242
5 000
442 564
2 870 309
475 540
2 868 920
3 824
65 280
19
16
41
203

800
000
000
000

Narození
V roce 2002 se narodilo celkem 9 dětí
z toho 4 chlapci a 5 děvčat

Helleportová
Sára
Koudelková
Anežka
Varta
Vojtěch
Němečková
Nikol
Letková
Kristína
Farbiak
Michal
Škrhák
Vilé m
Chelíková
Veronika
Dundálek
Lukáš

20.1.2002
ve Vyškově
19.1.2002
v Brně
23.2.2002
ve Vyškově
1.2.2002
v Brně
26.5.2002
ve Vyškově
28.5.2002
v Brně
4.9.2002
v Brně
17.9.2002
v Brně
10.12.2002
ve Vyškově

Habrovany
č.63
Habrovany
č.189
Habrovany
č.212
Habrovany
č.42
Habrovany
č.285
Habrovany
č.116
Habrovany
č.92
Habrovany
č.255
Habrovany
č.158

Sňatky
V roce 2002 uzavřelo sňatek celkem 6 párů
6.4.2002
Štěpánková Petra
Pešek Jaroslav
Habrovany č.287
20.4.2002
Bednářová Eva
Sklenář Josef
Habrovany č. 309
22.6.2002
Mokrušová Kateřina
Čálkovský Jan
Habrovany č.11
7.9.2002
Němcová Lenka
Ambrož Oldřich
Habrovany č.197
14.9.2002
Mikulincová Miroslava Pospíšil Radek
Habrovany č. 266
12.10.2002
Tůmová Lenka
Dvořáček Radoslav
Habrovany č. 87

Přistěhování
V roce 2002 se do Habrovan přistěhovalo celkem
11osob z toho 8 mužů a 3 ženy
7.1.

Hála Karel

z Olšan

21.1 Hálová Helena

z Děčína

21.1. Kraus Vít ing.

z Brna

25.3. Sonkoly Tibor ing. z Brna
25.3. Sonkoly Tomáš

z Brna

27.3. Máca Zdeněk

z Brna

10.4. Macík Bořivoj

z Brna

10.4. Macíková Lucie ze Sokolnic
28.6. Koutná Petra

ze Suché Loze

28.6. Koutný Jakub

ze Suché Loze

14.8. Navrátilová
Monika

z Rousínova

Habrovany
č. 305
Habrovany
č. 1
Habrovany
č. 289
Habrovany
č. 80
Habrovany
č. 80
Habrovany
č. 203
Habrovany
č. 109
Habrovany
č. 109
Habrovany
č. 281
Habrovany
č. 281
Habrovany
č. 291

Úmrtí

V roce 2002 zemřeli 4 muži a 9 žen

Podsedníková
Anna
Meitnerová
Ludmila
Obroučková
Milada
Dordová
Karla Mgr.
Krásenská
Silvia
Šarochová
Marie
Šturma
Josef
Jurásková
Ludmila
Krásenský
František
Snášel
František
Gottwaldová
Božena
Adamová
Marie
Šaroch
Jaroslav

zem.14.1.2002
nar.19.9.1921
zem.1.4.2002
nar.15.9.1923
zem.6.4.2002
nar.19.7.1908
zem.25.3.2002
nar.17.9.1946
zem.31.5.2002
nar.24.9.1932
zem.1.6.2002
nar.26.8.1920
zem.5.7.2002
nar.4.9.1936
zem.22.7.2002
nar.12.8.1947
zem.23.7.2002
nar.20.8.1924
zem.4.9.2002
nar.6.8.1932
zem.12.10.2002
nar.10.4.1928
zem. 1.11.2002
nar.12.8.1934
zem.6.11.2002
nar.26.3.1920

Habrovany
č.185
Habrovany
č.55
Habrovany
č.147
Habrovany
č.1
Habrovany
č.207
Habrovany
č.261
Habrovany
č.274
Habrovany
č.1
Habrovany
č.207
Habrovany
č.138
Habrovany
č.106
Habrovany
č.206
Habrovany
č.261

Volby
První víkend v listopadu proběhly v naší obci
komunální volby. Celkový počet voličů v obci byl
603. Z toho přišlo k volbám 403 občanů.
Platných hlasů bylo ale jen 386.
Výsledky
Sdružení nezávislých kandidátů pro obec
Habrovany
celkem
946 hlasů
1. Bohuslav Jandl
124
2. Ludmila Růžičková
159
3. Jiří Pořízek
152
4. Petr Trávníček ml.
183
5. Pavel Trnavský
90
6. Mgr. Miroslava Pospíšilová 191
7. Petr Trávníček st.
47
Křesťanská a demokratická unie-Československá
strana lidová
celkem
1037 hlasů
1. Jan Krček
285
2. František Nejtek
181
3. Jan Kranich
161
4. Jan Klíma
118
5. Václav Čalkovský
71
6. JUDr.Ing. Martin Flora Dr. 158
7. Miroslav Kolejka
63
Nezávislý kandidát
1. Radoslav Dvořáček
celkem 348 hlasů

Členové nové ho zastupitelstva
Nové zastupitelstvo obce se sešlo na své ustavující
schůzi ve středu 6. listopadu 2002 a dohodlo se
na následujícím rozdělení kompetencí:
Radoslav Dvořáček
- starosta, nezávislý kandidát
Jan Krček
- místostarosta, KDU-ČSL
Petr Trávníček ml.
- kontrolní komise, sdružení nezávislých
kandidátů
Jan Kranich
- finanční komise,
příslušnosti

KDU-ČSL - bez polit.

Ludmila Růžičková
- sociální komise, sdružení nezávislých
kandidátů
František Nejtek
- zemědělská komise, KDU-ČSL
Mgr. Miroslava Pospíšilová
- kultura a školství, sdružení nezávislých
kandidátů

Kultura
Letos poprvé se v naší obci uskutečnila
Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Česká katolická
charita. Dík patří všem kteří přispěli částkou
5100,50 Kč, ale i koledníkům za jejich obětavost.
V neděli 3.března se konal v sále hospody Pod
zrcadlem tradiční maškarní karneval pro děti se
spoustou her, soutěží a bohatou tombolou.
Zúčastnilo se celkem 78 dětí. Jelikož tento jediný
sál v obci se stává svým technickým stavem a
nezájmem majitelů o jeho údržbu pro kulturní
akce nevhodným, proběhlo ostatní dění v letních
měsících.
Začátkem prázdnin uspořádali hasiči a starosta
obce dětem sportovní odpoledne Pod lipami.
Vzhledem k průměrné mu věku místního sboru
většinou už pro vnoučata. Hry a sportovní klání o
sladké ceny vystřídal táborák, špekáčky, později
pro pořadatele i bečka piva.
20.července byla na fotbalové m hřišti letní noc s
dechovkou. Tentokrát hráli Vacenovjáci. Na
úspěchu těchto akcí začíná mít už tradičně zásluhu
zastupitelstvo obce s pomocí sboru dobrovolných
hasičů, o občerstvení se zase starají fotbalisti.
Účast byla kolem 200 lidí.

Sbor dobrovolných hasičů
Organizace čítá 25 členů, z toho 1 žena s
průměrným věkem 52 roků. Nejmladšímu je 38 a
nejstaršímu 78 let. Dále eviduje 15 důchodců.
Členové se podíleli na zabezpečení letní kulturní
akce pořádané obecním úřadem. V jarních měsících
uskutečnili sběr železné ho šrotu. Rovněž pomohli
při likvidaci staré pošty a domu paní Obroučkové .
Na zahájení prázdnin udělali dětem sportovní
odpoledne s opé káním špekáčků v areálu Pod
lipami, kde se pobavili děti i rodiče.
29.října došlo v ranních hodinách k požáru v
domě u Zachrlů, kde od žhavé ho popelu hořela
garáž a chodba.
Na jeho likvidaci se podíleli spolu s hasičským
sborem Vyškov a Rousínov.
Vybavení hasební technikou je pro naší obec
celkem dostačující. K dopravě je užíváno vozidlo
T 805 značné ho věku. I když je toto vozidlo
zachovalé , nemá několik roků technickou prohlídku.
Přestože věková hranice členů je již vyšší,
organizace na rozdíl od mnoha jiných na našem
okrese úplně nestagnuje. Její členové si vždy
najdou kousek volné ho času na práci pro obec i
kulturní vyžití. Škoda, že pro nezájem mladší
generace skončili s již tradičními ostatky.

Myslivost
V roce 2002 mělo M.S. celkem 27 členů,
z toho 7 členů bydlících v Habrovanech.
Předseda M.S. byl p.Baláč Jaroslav,
Habrovany
Myslivecký hospodář p.Ševčík Antonín,
Kr. Vážany
Celkový úlovek za rok byl 61 zajíců
28 kohoutů
5 lišek
10 kusů vysoké
45 kusů divokých prasat
Ze čtyř honů se uskutečnil jen jeden v Habrovanech, a to na Štěpána. Byl na něm uloven
1 zajíc a 4 kohouti.
V tomto roce byl zaznamenán vysoký nárust
divokých prasat.
Myslivci se brigádnicky zúčastnili na demolici
dvou domů v obci.
Ke konci roku došlo k rozdělení stávající M.S.
Vznikla nová honitba Habrovany. Habrovanští
myslivci obcházeli vlastníky polností. Každý kdo
podepsal souhlas se vstupem do honebního
společenstva bude mít jeden hlas za každý započatý hektar pole.
Celková výměra honebních pozemků v
Habrovanech je cca 460 ha.

Záplavy
Naší obci se naštěstí vyhnuly. Na pomoc
záplavám v Čechách rozhodlo zastupitelstvo o
poskytnutí finanční pomoci ve výši 30 000 Kč
jihočeské obci Plavy, která má 254 obyvatel.
Spadly zde tři domy a další čtyři musely být
zbourány.
Mikroregion Drahanská vrchovina
Vyšla informační brožura v ceně 30 Kč, která
představuje všechny obce tohoto sdružení, tedy i
naší vesnici.
Prodejny
V naší vesnici jsou celkem 3 obchody a to
Smíšené zboží Vartová, Hospodářské potřeby a
Smíšené zboží Irena Kalousková. Dvě hospody
U zámečku a Pod zrcadlem.
Nehody
Podnapilý místní řidič z povolání v neděli pozdě
večer přímo na návsi nastartoval nákladní vozidlo
značky Avie, o 100 metrů dál rozbil dvě osobní
auta. Policie si pro něho přišla do hospody v
Rousínově, před kterou parkoval.
Rybáři
Již tradičně na začátku lé ta pořádali soutěž
v chytání ryb u zámecké ho rybníka.

