rok 2006

Hospodaření obce
Příjmy

Kč

Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin.
1 062 110
Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ
165 861
Daň z příjmů fyzických osob z kapit.
výnosů
67 282
Daň z příjmů právnických osob
1 245 239
Daň z příjmů právnických osob za obec
595 920
Daň z přidané hodnoty
2 010 174
Daň za odnětí půdy ze zemědělské ho
půdního fondu
2 938
Poplatek za likvidaci komunálního
odpadu
264 702
Poplatek ze psů
15 970
Poplatek za užívání veřejné ho prostranství
2 550
Správní poplatky
35 640
Daň z nemovitostí
507 533
Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné
pokl. správy
40 405
Neinvestiční přijaté dotace ze SR
305 525
Neinv. přijaté dotace od kraje
156 710
Převody z vlast.fondů
67 606
Investiční přijaté dotace od kraje
478 000
Odvádění a čištění odpadních vod
27 251
Činnosti knihovnické
2 190
Rozhlas a televize
88 550
Sportovní zařízení
3 550
Veřejné osvětlení
22 111

Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj
Pečovatelská služba
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních
operací
Příjmy celkem

764
500640
40 585
1 542 978
166 797
9 429 582

Rekapitulace
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace

5 985 919
363 944
2 031 472
1 048 246

Základní běžný účet u KB
k 31.12.2006 2 342 621
Ostatní běžné účty u KB
k 31.12.2006 129 587

Výdaje
Silnice
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Provoz veřejné silniční dopravy
Odvádění a čištění odpadních vod
Základní škola
Činnosti knihovnické
Rozhlas a televize
Záležitosti kultury, církví a .sděl. prostř
Sportovní zařízení
Tělovýchovná činnost
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Územní plánování
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů
Pé če o vzhled obce a veřejnou zeleň
Příspěvek na individuální dopravu
Pečovatelská služba
Požární ochrana
Zastupitelstvo obce
Volby do Parlamentu ČR
Volby do zastupitelstva obce
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z fin. operací
Ostatní finanční operace
Finanční vypořádání minulých let
Výdaje celkem

Kč
15 470
523 427
43 645
2 516 081
4 047 459
30 328
174 777
30 901
3 304
13 000
877 519
9 668
22 610
263 050
12 052
277 193
750 875
219 800
375 462
152 957
653 687
20 405
20 000
806 655
14 279
578 042
400
12 453 350

Příjmy jsou o 216 tis.Kč nižší než v roce 2005.
Kapitálové příjmy jsou za prodej akcií E-ON
a za prodej pozemku na stavbu RD.
Dotace na výkon státní správy a dávky sociální pé če ve
výši 238 tis.Kč, na projekt kanalizace a čističky
odpadních vod 475 tis.Kč. Na opravu veřejné ho
osvětlení 93 tis.Kč a na vybavení jednotky sboru
dobrovolných hasičů 63 710 Kč.
Z výdajů kromě stavebních prací popsaných dále
můžeme mimo jiné uvé st
-zaměření pro projekt místní komunikace v Habrovci.
- na provoz veřejné siliční dopravy se hradily nedělní
a ztrátové spoje.
-byly připojeni noví odběratelé signálu místní kabelové
televize a zakoupeny 3 další televizní programy.
Hospodářská činnost obce tj. tržby z pronájmů
nemovitostí a pozemků byly 110 800 Kč,
služby 14 400 Kč, výsledek hospodaření obce po
zdanění je 80 600 Kč.
Základní škola dostala od obce 258 700 Kč.
Její běžné provozní náklady byly 287 700 Kč
a výnosy 287 290 Kč.

Stavební práce v obci
- hned v jarních měsících se budovala kanalizace
v přední části Habrovce a za rybníčkem před
prodejnou Pronachem. Stavbu provedla firma
Insta v celkové částce 1 883433 Kč.
- největší stavební akcí tohoto roku je celková
oprava školy. V celé budově jsou vyměněny okna.
Ve třídách 1. patra jsou nové podlahy a zateplené
stropy. Rekonstrukcí prošla tělocvična, kde je
nová litá podlaha a lezecká stěna. Tyto práce
prováděla firma Lawstav přes letní prázdniny.
Celková částka za práce v interié rech byla
1 710 757 Kč.
Po prázdninách dostala škola ještě zateplení
zvenku a novou okrovou fasádu. Cena dosáhla
1 773 605 Kč.
- firma Elektro Novotný v letních měsících
udělala celkovou rekonstrukci veřejné ho osvětlení.
Výbojkové tělesa vyměnili za nové , úspornější.
Vybudovali nové rozvodné skříně a opravili
poškozené elektrické vedení. Náklady představují
687 106 Kč. Dotace z Programu rozvoje
venkova 93 tisíc Kč.
- firma Miko Neslovice vybudovala chodníky
v části Příhony. Celková částka 508 552 Kč.

Narození
V roce 2006 se narodilo celkem 5 dětí
z toho 2 chlapci a 3 děvčata
Korčianová Kamila 4.5.2006

Habrovany č.291

Konečná Marie

2.10.2006

Habrovany č.35

Mrázek Daniel

6.12.2006

Habrovany č.133

Fló rová Antonie

11.12.2006

Habrovany č.118

Pospíšil Lukáš

15.12.2006

Habrovany č.128

Úmrtí
V roce 2006 zemřeli 2 muži a 4 ženy.
Štěpánek Rudolf

9.1.2006

Habrovany č.65

Milisová Jiřina

31.1.2006

Habrovany č.78

Gründelová Marie

30.4.2006

Habrovany č.227

Daněk Alois

28.5.2006

Habrovany č.5

Kolejková Marie

4.10.2006

Habrovany č.18

Kostelková Zdeňka

29.11.2006

Habrovany č.27

Počet obyvatel k 31.12.2006
celkem
muži
ženy
děti do 15 let

767
322
319
126

Sňatky
V roce 2006 z naší obce uzavřelo sňatek
celkem 5 obyvatel
8.4.2006 Drnovská Jitka

Habrovany č.60

24.6.2006 Kalová Ivana

Habrovany č.268

1.7.2006

Habrovany č.203

Mašová Dagmar

22.7.2006 Doležel Radim

Habrovany č.99

16.9.2006 Skřivánková Simona Habrovany č.172

Přistěhovaní
V roce 2006 se do Habrovan
přistěhovalo celkem 28 osob
z toho 15 mužů a 13 žen
2.1.2006

Suchánek Jan

Habrovany č. 119

4.1.2006

Hoždora Zdeněk

Habrovany č. 196

4.1.2006

Hoždora Jakub

Habrovany č. 196

4.1.2006

Hoždora Jan

Habrovany č. 196

4.1.2006

Hoždora Matěj

Habrovany č. 196

4.1.2006

Hoždorová Iva

Habrovany č. 196

11.1.2006 Burger Vít

Habrovany č. 225

11.1.2006 Burgerová Jana

Habrovany č. 225

11.1.2006 Burgerová Michaela Habrovany č. 225
27.2.2006 Herda Josef

Habrovany č. 133

22.3.2006 Ambrož Pavel

Habrovany č. 320

22.3.2006 Ambrožová Eliška

Habrovany č. 320

29.3.2006 Mazura Václav

Habrovany č. 222

29.3.2006 Mazurová Kristýna Habrovany č. 222

1.6.2006

Tůma Stanislav

Habrovany č. 275

1.6.2006

Tůmová Magdalé na Habrovany č. 275

31.7.2006

Kotoušová Milena

Habrovany č. 139

1.8.2006

Sojaková Simona

Habrovany č. 284

1.8.2006

Sojak Miroslav

Habrovany č. 284

1.8.2006

Sojak Dominik

Habrovany č. 284

3.8..2006

Doleželová Petra

Habrovany č. 99

6.9.2006

Šmerdová Veronika

Habrovany č. 192

18.10.2006 Suchánek Martin

Habrovany č. 81

22.11.2006 Jelínek Miroslav

Habrovany č. 75

22.11.2006 Jelínková Milada

Habrovany č. 75

22.11.2006 Jelínková Iveta

Habrovany č. 75

22.11.2006 Jelínek Martin

Habrovany č. 75

4.12.2006

Habrovany č. 128

Slavíčková Petra

Odstěhovaní
V roce 2006 se z Habrovan odstěhovalo
celkem 16 osob,
12.4.2006 Burda Filip

z Habrovan č. 60

12.4.2006 Burdová Jitka

z Habrovan č. 60

3.4.2006

Masařík Miroslav

z Habrovan č. 8

3.4.2006

Masaříková Bronislava z Habrovan č. 8

3.5.2006

Němec Roman

z Habrovan č. 280

10.5.2006 Součková Marta

z Habrovan č. 10

10.5.2006 Součková Kristýna

z Habrovan č. 10

10.5.2006 Součková Leona

z Habrovan č. 10

10.5.2006 Souček Milan

z Habrovan č. 10

23.6.2006 Bříštěla Lubomír

z Habrovan č. 281

3.7.2006

Letková Kristýna

z Habrovan č. 285

3.7.2006

Letková Tereza

z Habrovan č. 285

3.7.2006

Letková Veronika

z Habrovan č. 285

14.7.2006 Škarvada Zdeněk

z Habrovan č. 67

7.8.2006

z Habrovan č. 63

Pěčková Hana

11.8.2006 Huska René

z Habrovan č. 1

Výsledky voleb do zastupitelstva obce
konané 21. října 2006
počet voličů 616
účast v % 66,4

přišlo k volbám 409
platných lístků 405

Sdružení nezávislých kandidátů
- pro obec Habrovany :
1
2
3
4
5
6
7

Radoslav Dvořáček
Jan Čalkovský
Marie Kachlíková
Petr Rozčínský
Vlastimil Slezák
Milan Pospíšil
Jana Slezáková

321
120
125
141
151
85
108

Sdružení nezávislých kandidátů
- TJ Habrovany:
1
2
3
4
5
6
7

Jiří Pořízek
Petr Trávníček
Pavel Trnavský
Miroslava Pospíšilová
Jaroslav Vašína
Jiří Souček
Josef Adam

125
169
63
171
101
64
39

Křesťanská a demokratická unie
- Československá strana lidová
1
2
3
4
5
6
7

Jan Krček
František Nejtek
Jan Kranich
JUDr.Ing.Martin Flora Dr.
Václav Čalkovský
Jan Klíma
Miroslav Kolejka

282
198
148
151
36
55
40

Starosta obce

Radoslav Dvořáček

Místostarosta

Jan Krček

Finanční výbor

Jan Čalkovský

Kontrolní výbor

Petr Trávníček

Kultura, školství

Mgr.Miroslava Pospíšilová

Sociální komise

Marie Kachlíková

Zeměd. komise

František Nejtek

Kostel Nejsvětější Trojice
Opravy kostela Nejsvětější Trojice v Habrovanech
zahájené před dvěma roky stále pokračují.
Po loňské m úspěšné m statické m zajištění stavby
kostela a kompletní rekonstrukci střechy (nová
vazba i s krytinou), letos pokračovaly opravy
dokončením klempířských prací a pracemi
v interié ru kostela.
Původním předpokladem bylo provedení oprav
omítek a vymalování kostela. Jenže při
vystěhování lavic se zjistilo, že dlažba kostela je
úplně zničená a většinou také tvořená cihlami
položenými do navážky bez jaké hokoliv zpevnění.
Proto se na mnoha místech propadala. Kostel byl
tedy úplně vystěhován včetně všech oltářů, které
jsou také ve velmi špatné m stavu. Dlažba se
odstranila a stejně tak cca 40cm vrstva hliněné
navážky. Místo té to se do kostela navozila vrstva
štěrku - jen pro představu se jedná asi o 40m3.
Při těchto pracech velmi ochotně pomohli
habrovanští občané .

Na tomto podloží byla vytvořena betonová
podlaha s vrstvou betonu asi 10cm. Současně také
probíhají práce na nové elektroinstalaci. Teprve
následně se přistoupilo k opravám omítek, které
pokračovaly díky mimořádně teplé zimě i
v průběhu měsíce prosince.
Aktuálním té matem se také stává nová podoba
liturgické ho prostoru. Řešení není jednoduché ,
hledá se kompromisní řešení, přijatelné i pro
„památkáře“, kteří vykonávají pravidelný dohled
nad stavbou a průběhem prací. Společně s nimi se
také musí farnost dohodnout na finančně
přijatelné m materiálu dlažby kostela. I tak situace
s podlahou opravy velmi zdržela a představuje
nemalou finanční ránu do původně zajištěných
prostředků.
Na konci roku 2006 byla také povolena veřejná
sbírka v různých formách na dobu 2 roků.

Kultura

V pořadí 3. Habrovanská slivoviciáda byla 18.
února v hospodě U zámečku. Koštování domácích
výpalků bylo spojeno s ochutnávkou uzenářských
specialit a večer se Svatovalentýnskou zábavou.
Hodnotilo se celkem 45 vzorků.
Celkové pořadí
1. Adam Tomáš
2. ing.Kostelka Tomáš
3. Kranich Jan
18.března zastupitelstvo udělalo obecní zabíjačku.
Protože se už doma nezabíjí prasata jak dříve,
každý kdo přišel si mohl pochutnat na klasických
specialitách.
8. května na návsi Otevírání šoupátek. Sraz
přátel historických vozidel.
V červnu na Panské m rybníku byly již tradiční
rybářské závody spojené s opé káním selete.
5.červenec dětský den v areálu Pod lipami, kde
děti bavili moderátoři brněnské ho rádia Petrov,
Bolek Polívka s Ladislavem Skřivánkem
povozili děti na koních a místní hasiči udělali
ukázku požárního útoku.

V areálu Pod lipami byly letos 3 letní noci.
První propršela, ale dalším dvěma už počasí
přálo.
20.srpna na návsi již tradiční Sraz přátel
historických vozidel se spanilou jízdou po okolních
vesnicích.
14.října obec udělala výlov požární nádržerybníčka na návsi. Hasiči pomáhali s vyčerpáním
vody, ale pro velkou vrstvu bahna mnoho
nechybělo,aby zavařili stříkačku. Vypilo se hodně
burčáku a snědlo hodně předem připravených ryb.
Na ukončení sezony byl zájezd obecního úřadu do
Templářských sklepů v Čejkovicích.
26.prosince Myslivecké sdružení pořádalo
Štěpánskou zábavu, s bohatou zvěřinovou
tombolou. Hrála skupina Sonet.

Sbor dobrovolných hasičů
Organizace má celkem 52 registrovaných členů ve
věkové m složení od 15 až do 68 roků. Dále ještě
eviduje 10členů-důchodců.
Hlavní pozitiva v roce 2006
- nákup nové sportovní stříkačky, na kterou
přispěli dva sponzoři a to firma Kohlschein
a Nadace pro zaměstnance skupiny Velux.
- obecní úřad zakoupil novou savici, vybavil
zásahové vozidlo Avia ženijním nářadím, zajistil
pro zásahové družstvo boty a dva zásahové obleky.
- na začátku prázdnin se dalo dohromady také
sportovní družstvo děvčat.
10.března proběhlo školení první pomoci pod
vedením pracovnic Červené ho kříže z Vyškova.
8.března pomáhali hasiči vyčerpat znečištěnou
pitnou vody ze zásobníku vodojemu a studny,
který využívá místní část obce Vinohrádky.
V květnu byl nácvik zásahové jednotky Pod
lipami.
22.6.2006 při společné m cvičení se záchranným
systé mem kraje v ÚSP (zámek) evakuovali
tělesně postižené osoby z ubytovacích prostor
ve 2 podlaží.
Z kultury –ukázka zásahu na dnu dětí, letní noc
Pod lipami, čerpání vody při výlovu nádrže na
návsi, vánoční posezení.

Družstvo mužů se v loňské m roce přihlásilo do
soutěže Velké ceny okresu Vyškov v požárním
útoku. Během roku se zúčastnili 12. ze 14.
okresních kol, což je přibližně 86%, z toho
čtyřikrát se zásahovou a osmkrát se sportovní
mašinou s nejlepším časem 20,74 vteřin. V té to
soutěži se umístili na celkové m 12. místě z 20.
bodovaných družstev s celkovým počtem bodů 39.
V roce 2006 se ženy zúčastnily 4. z dříve
zmiňovaných 14. okresních kol soutěže. Na těchto
soutěžích se jim dařilo velice dobře a dovezly i
pohár za 2. místo v Hodějicích a 3. místo
v Tučapech. Docílily nejlepšího času 22,85 vteřin.
Mimo okresní soutěže se také hasiči účastnili
závodů v požárním útoku 12. srpna v Olšanech
ke 110. výročí založení SDH Olšany, kde muži
i ženy dosáhli až na 1. místo.
Dále 2. září v Račicích ke 115. výročí založení
SDH Račice. Soutěžili pouze muži a to v
požárním útoku a běhu přes překážky.
Poté 15. září na nočních závodech, které byly v
Hostěrádkách-Rešově, muži skončili na 11. místě
a ženy nedokončily útok.
A nakonec 28. října v Brně Bohunicích, kde
pořádali místní hasiči závod o Bohunický ovar,
ve které m se muži umístili na 8. místě a ženy
v kategorii muži na 3. místě.

Myslivost
Myslivecké sdružení Habrovany má celkem 14
členů, jako nový byl letos přijat Arnošt Konečný.
Na celkem čtyřech honech bylo uloveno 34
zajíců, 38 bažantů kohoutů, 2 bažantí slepice a 3
kachny. Hony se stávají v naší obci oblíbenými.
Zúčastní se jich i hodně pozvaných myslivců, a
místních honců. Letos poprvé byla Poslední leč na
Sv. Štěpána spojená s taneční zábavou.
Plán odlovu srnčí zvěře ve výši 5 srnců, 4 srny
a 4 srnčata byl splněn i když na úkor střetů té to
zvěře s dopravními prostředky. Z černé zvěře byli
uloveni 2 lončáci, z jelení 1 laň a jeden kolouch.
Dále 3 lišky, 3 kočky a 1 psík mývalovitý.
V letošním roce myslivci odpracovali 547
brigádnických hodin, což je o 200h. více jak loni.
V biokoridoru Komorský vybudovali napajedlo
pro zvěř. Ve spolupráci s MS Komořany
vypustili 50 ks bažantů. Pro mírnou zimu zkrmili
jen 10q sena, 25q obilí a 12q řepy.
Nejlepší lovci - Marian Luska
Libor Korčian
Jaromír Otevřel

5 kusů
5 kusů
4 kusy

Situace v obci dle zprávy policie ČR
Na úseku trestné činnosti byly v Habrovanech
zaznamenány dva trestné činy. Vloupání do
motorové ho vozidla a krádež dřeva. U těchto
nebyl zjištěn pachatel a případy byly odloženy.
Také byl řešen jeden přestupek, krádež mobilního
telefonu.
Z hlediska rizikových faktorů policie uvádí, že
Habrovany protíná silnice 3.třídy, spojující okolní
obce, ale ze strany nehodovosti není nutné
poukazovat na kritická místa. V katastru obce se
také nachází několik chat, ale do žádné v tomto
roce nedošlo ke vloupání.
Celkově ze zprávy vypracované obvodním
oddělením v Rousínově vyplívá, že na úseku
klidu, veřejné ho pořádku a bezpečnosti silničního
provozu nebylo v obci v průběhu roku 2006
zjištěno žádných narušení, které by bylo potřeba ze
strany policie řešit.

