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Hospodaření obce za leden – září 1999
Celkové příjmy obce za uplynulé období jsou 2.658 tis. Kč. Jejich hlavní část představují daňové
příjmy, které jsou :
-

daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

340 tis. Kč

-

daň z příjmu fyzických osob SVČ

509 tis. Kč

-

daň z příjmu právnických osob

720 tis. Kč

-

daň z nemovitostí

243 tis. Kč

Další příjmy obce jsou tvořeny nedaňovými příjmy, které tvoří :
-

správní, místní poplatky, stočné, atd.

224 tis. Kč

-

dotace ze státního rozpočtu

252 tis. Kč

-

dotace od okresního úřadu

200 tis. Kč

Výdaje za uplynulé období ve výši 1.759 tis. Kč byly čerpány v následujících položkách :
- Silnice (zimní údržba, projekty na opravu komunikací,…)

31 tis. Kč

- Veřejná silniční doprava (dotace autobusové dopravě)

46 tis. Kč

- Pitná voda (prodloužení vodovodního řádu)

96 tis. Kč

- Odpadní vody (příprava výstavby kanalizace)

15 tis. Kč

- Základní škola (provoz, rekonstrukce elektroinstalace a výměna těles ÚT)
377 tis. Kč
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- Kultura :

knihovna

10 tis. Kč

místní rozhlas (oprava)

18 tis. Kč

ostatní kultura (přípravné práce na vydání publikace k výročí obce)
34 tis. Kč
tělovýchova (příspěvek na činnost TJ)

11 tis. Kč

- Místní služby :
veřejné osvětlení (oprava, prodloužení,údržba)

150 tis. Kč

pohřebnictví (oprava zídky –164tis., kontejner)

175 tis. Kč

územní plánování (urbanistická studie obce)

60 tis. Kč

zaměření pozemků, nájem za pozemky

37 tis. Kč

odpady (nebezpečné odpady, příspěvek na sběrný dvůr)

57 tis. Kč

sběr a svoz popelnic - komunálního odpadu

92 tis. Kč

péče o vzhled obce

24 tis. Kč

- Sociální dávky :
příspěvek na dopravu tělesně postiženým občanům

96 tis. Kč

- Místní zastupitelské orgány

280 tis. Kč

- Činnost místní správy

223 tis. Kč

Obec se zabývá i hospodářskou činností, která zahrnuje pronájem nemovitostí, pozemků, provozování
vodovodu Ostrá. Na tuto činnost bylo vynaloženo 25 tis. Kč z rozpočtu obce a tržby jsou 73 tis. Kč.

Stavební práce od počátku roku


Výstavba nové zídky na hřbitově



Výstavba vodovodu a plynovodu za hřbitovem



Rekonstrukce elektrických rozvodů a osvětlení v základní škole



Výměna těles ÚT ve škole a vymalování



Osazení nových dopravních značek v obci, instalace nových odpadkových košů

Ještě do konce roku


Probíhá výstavba kanalizace na Cikánově.



Po zbudování kanalizace bude v uličce na Cikánově vystavěna i nová cesta.
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Výstavba osvětlení u hřbitova – přípravné práce byly již provedeny (položení kabelu).



Rozšíření komunikace na Příhonech a výstavba nové vozovky v uličkách Kočov – Příhony



a Příhony – Nová ulice.



Vydání nových pohlednic obce.



Ukončení prací na opravě dřevěné vazby na kostele.

Salzburgerová Marie

95 roků

Moudrá Anna

94 roků

Hrdinková Božena

92 roků

Obroučková Milada

91 rok

Gronych Emanuel
Chalupová Marie

90 roků
90 roků

Obroučka Karel
Gronychová Anna
Vartová Božena

88 roků
88 roků
88 roků

Chládková Marie

87 roků

Pešina František

86 roků

Režný Tomáš
Kostelka František

85 roků
85 roků

Drážďanská Marie
Dundálková Růžena
Skřivánková Anna
Černá Marie
Pernicová Anežka

80 roků
80 roků
80 roků
80 roků
80 roků

Chromá Františka
Vitanová Zdeňka
Štěpánková Aurelie
Režná Anna
Hůlková Štěpánka
Krásenský František

75 roků
75 roků
75 roků
75 roků
75 roků
75 roků
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Informace ze základní školy
Letošní školní rok začal ve středu 1. září. Naši školu navštěvuje celkem 35 žáků :
1. ročník

9 žáků

2. ročník

8 žáků

3. ročník

10 žáků

4. ročník

8 žáků

Žáci naší školy mohou navštěvovat tyto nepovinné předměty – každé pondělí (1x týdně) :
Přípravka anglického jazyka - vyučuje Vlasta Krejčířová, počet dětí 17.
Vyučování římskokatolického náboženství - vyučuje katechetka Jana Zehnalová - 9 dětí.
Mimoškolní činnost :
Jezdecký kroužek - vede Magda Závodská, 10 dětí – 2x týdně.
V nedávno postavené školní jídelně se pravidelně stravuje asi 20 dětí, proti loňskému roku je to
přibližně 3x více.

Různé


Obec požádala o bezúplatný převod zámeckého parku



Vodovod Ostrá byl předán do provozování VaK Vyškov



Ještě v měsíci říjnu bude přistaven kontejner na velkoobjemový odpad



V Rousínově byl otevřen sběrný dvůr odpadů – Krejčířova ulice 28 (směr koupaliště, areál
bývalé cihelny). Provozní doba :
Středa

13 – 18 hod.

Sobota

8 – 12 hod.

Poplatek za uložení odpadu se platí podle ceníku sběrného dvora.


Opět musíme upozornit některé občany, že je zakázáno pobíhání psů po obci.



Do konce října je nutno zaplatit na OÚ stočné za rok 1999.



Upozorňujeme některé občany (zejména chalupáře a chataře), že kontejner u hřbitova je určen
pouze pro uložení hřbitovního odpadu (květin, věnců,...). Není tedy veřejnou popelnicí.
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