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Hospodaření obce v roce 1999
Úvodem Vám předkládáme nejdůležitější údaje z hospodaření obce v loňském roce.
Nejprve připomeneme, které investiční akce byly v roce 1999 provedeny.
Mezi největší patří :
oprava ústředního topení v budově ZŠ

150 tis. Kč

výměna elektrických rozvodů a osvětlení v ZŠ

160 tis. Kč

vybudování kanalizace v „Zouharově zahradě“ a na Cikánově

1.027 tis. Kč

úprava komunikace na Příhonech

612 tis. Kč

rozšíření veřejného osvětlení u hřbitova a v části Olšanské vinohrady

125 tis. Kč

oprava hřbitovní zídky a vstupní brány

160 tis. Kč

Na tyto akce bylo vynaloženo celkem 2.234.000 Kč. V části obce u hřbitova byl prodloužen vodovodní a plynový
řád – na finanční realizaci se podílely i fyzické osoby. Na vybudování kanalizace a obě investice v ZŠ dostala obec
dotaci z Programu obnovy venkova ve výši 350 tis. Kč.
Ostatní výdaje :
Doprava
Vodní hospodářství

Příjmová část rozpočtu :
747 tis. Kč
1.132 tis. Kč

Daně z příjmu :
fyzických osob ze závislé činnosti

560 tis. Kč

Školství

459 tis. Kč

fyzických osob SVČ

552 tis. Kč

Kultura

115 tis. Kč

právnických osob

993 tis. Kč

Tělovýchovná činnost
Komunální služby
Sociální dávky
Požární ochrana
Výkon státní správy

11 tis. Kč
746 tis. Kč
201 tis. Kč

Daň z nemovitostí
Výnos z hosp. činnosti z roku 1998
Volné zdroje z roku 1998

2 tis. Kč
758 tis. Kč

Nedaňové příjmy
Dotace

313 tis. Kč
96 tis. Kč
683 tis. Kč
269 tis. Kč
899 tis. Kč

______________________________________________

_____________________________________________

Celkové výdaje v roce 1999

Celkové příjmy v roce 1999

4.195 tis. Kč

3.694 tis. Kč

Rozpočet na rok 2000
Pro letošní rok byl rozpočet postaven opět jako vyrovnaný, bez úvěrů. Z přehledu
příjmů a výdajů uvedeme ty největší a nejpodstatnější položky.

Plánované příjmy pro rok 2000 :

Výdajová část rozpočtu :

Daň z příjmu

Silnice

885 tis. Kč

fyzických osob ze závislé činnosti

590 tis. Kč

Územní dopravní obslužnost

fyzických osob SVČ

550 tis. Kč

Odvádění a čištění odpadních vod

právnických osob

900 tis. Kč

Oprava vodních toků

300 tis. Kč

420 tis. Kč

Základní škola

193 tis. Kč

Daň z nemovitostí
Poplatek za znečištění ovzduší

5 tis. Kč

Kultura

Poplatek ze psů

8 tis. Kč

Tělovýchovná činnost

Poplatek za provoz hracích přístrojů

20 tis. Kč

Poplatek za užívání veř. prostranství

4 tis. Kč

65 tis. Kč
20 tis. Kč

188 tis. Kč
50 tis. Kč

Veřejné osvětlení (energie, opravy)

130 tis. Kč

Pohřebnictví

8tis. Kč

Správní poplatky

18 tis. Kč

Bytové hospodářství

Stočné

30 tis. Kč

Sběr a svoz nebezpečného odpadu

Dotace na provoz ZŠ

43 tis. Kč

Sběr a svoz komunálního odpadu 123 tis. Kč

Převod z fondu hospodářské činnosti

100 tis. Kč

100 tis. Kč
10 tis. Kč

Péče o vzhled obce

57 tis. Kč

Dotace na sociální dávky

204 tis. Kč

Sociální dávky

204 tis. Kč

Zůstatek loňského roku

180 tis. Kč

Činost OÚ, zastupitelstvo

437 tis. Kč

Místní správa

435 tis. Kč

Svoz komunálního odpadu

123 tis. Kč

Dotace na provoz místní správy

9 tis. Kč

Komunální služby a územní rozvoj

5 tis.Kč

Příjmy z úroků

5 tis. Kč

Požární ochrana

3 tis. Kč

Poplatek za vyhlášení rozhlasem

4 tis. Kč
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_______________________________________
Celkem příjmy

Celkem výdaje

3.213 tis. Kč

3.213 tis. Kč

Ve výdajové části rozpočtu jsou zahrnuty všechny hlavní investiční akce pro tento rok, které byly naplánovány
takto :
-

oprava chodníku na návsi

-

oprava požární nádrže na návsi

-

výstavba místní komunikace na Cikánově a u hřiště

-

oprava střechy na bytovce, DPS č. 274

-

oprava podlah a výměna podlahových krytin v ZŠ

Většina těchto akcí byla naplánována tak, aby byly ukončeny do oslav výročí obce, tj. do 8.7.2000.

A je tu další obecní vyhláška
Je v pořadí již osmou. Obecní zastupitelstvo ji schválilo na svém jednání dne 26.4.2000.
Vstoupí v platnost 1.ledna 2001. Od tohoto data pak upravuje koeficient pro výpočet daně
z nemovitosti pouze u staveb pro individuální rekreaci a u rodinných domků využívaných
pro individuální rekreaci. Stručně řečeno – pro chataře a chalupáře. Ještě letos byl koeficient pro výpočet daně k=1.
Od příštího roku bude podle §11 odst. 3 písmene b) zákona ČNR 338/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů
tento koeficient upraven na hodnotu 1,5. Tato úprava neznamená žádné vyplňování dalších papírů. Finanční úřad
ve Vyškově sám provede automaticky úpravu výměru daní.
Jen pro úplnost uvádíme seznam obecních vyhlášek :
Vyhláška č.1 - o poplatcích,

vydaná dne 01.07.1991

zrušena dne 27.11.1995

Vyhláška č.2 - o nakládání s odpady

vydaná dne 22.12.1994

zrušena dne 05.08.1998

Vyhláška č.3 - o místních poplatcích

vydaná dne 27.11.1995

Vyhláška č.4 - o udržování čistoty veřejných prostranství
Vyhláška č.5 - o zakládání, údržbě a ochraně zeleně
Vyhláška č.6 - o místním poplatku za výherní hrací přístroj
Vyhláška č.7 - o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

vydaná dne 27.11.1995
vydaná dne 10.07.1996
vydaná dne 18.02.1998
vydaná dne 05.08.1998

Vyhláška č.8 - úprava koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti vydaná dne 26.04.2000

Na aktuální téma - oslavy 650 let Habrovan
Jelikož oslavy jsou již přede dveřmi, chceme Vás v tomto příspěvku seznámit
s jejich programem tak, jak je nyní připraven.
Neděle 18.6.2000 – na poutní slavnost Nejsvětější Trojice posvětí při slavnostní
bohoslužbě v našem kostele, která začíná v 1000, generální vikář brněnské diecéze naše
obecní symboly – znak a prapor. Slavnosti se zúčastní obecní zastupitelstvo, přípravná komise oslav, symboly
přinesou dívky v habrovanských krojích, jak je znáte z pozvánek. Na tuto společnou slavnost jste srdečně zváni.
Pátek 7.7.2000 – zahájení výstavy ve škole, která nám představí život v naší obci v minulosti. Výstava bude
přístupná v pátek večer, sobotu a neděli od 1000 dopoledne. Pro tuto výstavu stále ještě hledáme fotografie a jiné
předměty, které by tuto výstavu rozšířily. Proto prosíme všechny, kteří by mohli čímkoliv přispět, aby svoje
„příspěvky“ přinesli na OÚ Habrovany.
Sobota 8.7.2000 – ve 1300 začíná hlavní program oslav, který zahájí starosta u školy a společným slavnostním
průvodem půjdeme na hřiště. Tady je připraven přibližně pětihodinový blok vystoupení, ve kterém se nám
představí žáci naší školy, dětské soubory Trnka a Klebetníček (na pozvánce je chybně uveden jen soubor
Klebetníček), herci brněnských divadel a odpolední pořad ukončí svým koncertem kapela Žadovjáci.
Po krátké přestávce začne večerní zábava.

Věříme, že ke zdařilému průběhu oslav přispěje svým dílem i počasí. Všechna vystoupení sobotního odpoledne
a večerní zábava se budou konat na hřišti, kde bude připravena tribuna, židle, stoly, občerstvení, sociální zařízení
a další potřebné vybavení.
V souvislosti s oslavami je konečně zdárně ukončena jedna z náročných prací – vydání publikace o naší obci.
Mnozí z Vás již tuto knihu viděli v obecní knihovně nebo na obecním úřadě. Doufáme, že v ní najdete vše, co by
Vás mohlo zajímat a co se dalo z historických pramenů vyčíst, doložit a napsat. Od začátku měsíce je spolu
s ostatními pamětními předměty prodávána na OÚ Habrovany. Ceny byly stanoveny takto :
publikace

70,- Kč

keramický korbel

100,- Kč

keramický hrneček

80,- Kč

keramický zvoneček

30,- Kč

Obci byla nabídnuta možnost pořízení profesionálního digitálního videozáznamu a následné zhotovení
libovolného počtu kopií na videokazety VHS. Cena - v rozmezí 250 – 350,- Kč, podle počtu zájemců. Délka
záznamu - 90 min. Kdo by měl o tuto videokazetu zájem, ať se přihlásí na OÚ Habrovany.

Jarní sezóna fotbalistů
Pro žáky již zápasy jarní části sezóny skončily. Celkově se umístili na výborném druhém
místě tabulky ve své skupině, za mužstvem Letonic. K takovému úspěchu nezbývá než
pogratulovat. Takže kluci : B l a h o p ř e j e m e ! ! !
Před posledními dvěma zápasy je naše fotbalové mužstvo na 9. místě tabulky. Ve zbývajících
utkáních se potkají s těmito mužstvy : nejprve to budou v domácím prostředí Chvalkovice u Bučovic a na závěr se
utkají s Milonicemi na jejich hřišti. Věříme, že pro poslední zápasy najdou potřebnou motivaci a konečné umístění
bude ještě lepší než teď.

Různé…
- žádáme občany, aby provedli před oslavami úklid v okolí svých domů a zahrad
- od 1.6.2000 bude u prodejny potravin přistaven kontejner na PET láhve (plastové láhve 1,5l a 2l).
Náklady na jeho umístění a odvoz hradí OÚ Habrovany. Bude vyvážen 1x za 14 dnů. Žádáme
všechny, kdo budou tento kontejner využívat, aby plastové láhve před vyhozením mechanicky stlačili na
minimální velikost, aby kontejner stačil svou kapacitou pokrýt potřeby obyvatel.
- upozorňujeme na povinnost posekat travní porosty a plevel na pozemcích, které mají občané ve vlastnictví nebo v
nájmu, aby nedocházelo k šíření plevele na okolní pozemky. Tato povinnost je vyhláškou stanovena 2x ročně,
vždy do posledního května a poloviny srpna. V měsíci květnu proběhne kontrola zaplevelených pozemků.

