rok 2005

Hospodaření obce
Příjmy

Kč

Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin.
1 052 685
Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ
206 594
Daň z příjmů fyzických osob z kapit.
výnosů
58 183
Daň z příjmů právnických osob
1 189 581
Daň z příjmů právnických osob za obcec
481 600
Daň z přidané hodnoty
1 900 303
Poplatek za likvidaci komunálního
odpadu
247 085
Poplatek ze psů
16 200
Poplatek za užívání veřejné ho prostranství
2 800
Správní poplatky
11 900
Daň z nemovitostí
490 761
Neinvestiční přijaté dotace ze SR v
rámci SDV
250 500
Neinv. přijaté dotace od kraje
101 830
Převody z vlast.fondů
75 628
Investiční přijaté dotace od kraje
130 000
Odvádění a čištění odpadních vod
27 504
Činnosti knihovnické
1 727
Rozhlas a televize
41 740
Sportovní zařízení v majetku obce
5 650
Pohřebnictví
1 614
Komunální služby a územní rozvoj
3 013 836
Sběr a svoz komunálních odpadů
25 753
Pečovatelská služba
35 578
Činnost místní správy
116 594

Obecné příjmy a výdaje z finančních
operací
Finanční vypořádání minulých let
Příjmy celkem

Výdaje
Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch
Silnice
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Provoz veřejné silniční dopravy
Odvádění a čištění odpadních vod
Základní škola
Činnosti knihovnické
Rozhlas a televize
Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.
prostředků
Ostatní tělovýchovná činnost
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj j.n
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů
Pé če o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Příspěvek na individuální dopravu
Pečovatelská služba

160 178
300
9 646 126

Kč
4 000
2 988
309 586
35 564
28 618
319 886
28 556
82 007
24 937
215 000
372 223
9 767
286 621
12 232
282 001
610 785
191 300
139 819

Požární ochrana
Zastupitelstvo obce
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních
operací
Ostatní finanční operace
Finanční vypořádání minulých let
Výdaje celkem

87 700
628 739
1 004 949
13 710
462 336
300
5 153 630

Příjmy
Celkově jsou příjmy roku 2005 o 250 tis. Kč vyšší
než v roce 2004, Ke zvýšení došlo u daně z přidané
hodnoty, u daně z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti, u
daně z příjmu právn. osob, Naopak u daně z př. fyz.
osob ze samostatné výdělečné činnosti a daně z
nemovitostí došlo ke snížení
Příjmy za pozemky pro stavbu rodinných domů
dosáhly částky 3,013 tis. Kč
Obdrželi jsme dotaci na výkon státní správy, na dávky
sociální pé če (na dopravu) ve výši 192,0 tis. Kč
dotaci 100 tis.Kč na opravu zámecké ho parku a
dotaci 130 tis. Kč na výstavbu VO a chodníku
dotaci ze SR pro JSDH ve výši 1,83 tis. Kč.
Dotace jsme vyčerpali v plné výši.

Výdaje
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch - cyklomapy
Stavby - silnice : dopravní značení
Ostatní záležitosti pozemních komunikací: prodloužení
chodníku od č.p. 217 k č.p. 301
Provoz veř. silniční dopravy: hrazeny výdaje na
územní dopravní obslužnost - nedělní a ztrátové spoje
Odvádění a čištění odpadních vod : za rozbor
odpadních vod
Rozhlas a televize : bylo provedeno připojení nových
účastníků a zakoupen program Galaxie sport
Knihovna : hrazeny běžné výdaje knihovny, nákup
knih, tisku,
Kultura : poskytnutí věcných darů při dovršení
životního jubilea a sponzorské dary kulturních akcí v
obci
Tělovýchovná činnost : TJ byl poskytnut příspěvek na
výstavbu kabin ve výši 200 000,- Kč
Veřejné osvětlení : hrazena spotřeba el. energie, opravy
a udržování jednotlivých částí obce, prodloužení VO od
č.p. 217 k. č.p. 301 a od č.p. 4 k č.p. 163
Pohřebnictví : spotřeba vody a odvoz hřbitovního
odpadu,
Sběr a svoz nebezp. odpadů : hrazen svoz a likvidace
nebezpečných odpadů
Sběr a svoz kom. odpadů : hrazen svoz a likvidace
komunálního odpadu
Pé če o vzhled obce a veř. zeleň : náklady spojené s
udržováním veřejné ho prostranství a zeleně

Sociální výpomoc : k výplatě příspěvku na
individuální dopravu postiženým občanům jsme obdrželi
dotaci
Činnost místní správy : mzdy zaměstnanců, běžné
provozní náklady

Tržby z pronájmů 12 bytů v DPS č. 274, bytu v
ZŠ a pozemků ZD Rousínov a ZD Rostěnice
činily 111,1 tis. Kč, náklady činily 25,6 tis. Kč,
výsledek hospodaření po zdanění činil 67,6 tis. Kč.
Základní škola obdržela dotaci od JmK, odbor
školství 1 614 tis. Kč od obce 210,4 tis. Kč na běžné
provozní náklady školy. Náklady celkem činily 1 834
a výnosy 1 825 tis. Kč, výsledek hospodaření základní
školy za rok 2005 skončil se ztrátou 8,732 tis. Kč.

Stavby v letošním roce
- vybudování chodníku na začátku obce spolu
s prodloužením veřejné ho osvětlení díky dotaci
z Programu rozvoje venkova ve výši 130 tisíc Kč.
Celkové náklady dosáhly částky 475 tisíc Kč.
- nejdůležitější akcí byla letos revitalizace
zámecké ho parku. Kácení nemocných, přerostlých a
náletových stromů, ozdravné řezy dřevin a
odfré zování velkých pařezů. Celková částka byla
235 250 Kč z čehož dotace činila 100 tisíc
korun.
- z důvodu přehlednějšího výhledu a záměru
výstavby nově komunikace v zatáčce u
transformátoru vykoupila a odstranila obec
bývalý Pilátův mlat.
- ve dvoře obecního úřadu se opravil mlat na
parkování traktoru a s pomocí TJ se opravily
střechy hospodářských budov.

Narození
V roce 2005 se narodilo celkem 10 dětí
z toho 3 chlapci a 7 děvčat

Hladká Barbora

25.3.2005

Habrovany č.213

Letková Tereza

15.4.2005

Habrovany č.285

Knotková Lucie

19.4.2005

Habrovany č.181

Čálkovský Jan

19.5.2005

Habrovany č.318

Chelík Andreas

11.6.2005

Habrovany č.255

Pospíšilová Eliška

21.6.2005

Habrovany č.266

Zouharová Eva

30.8.2005

Habrovany č.141

Rozčinská Natálie

19.9.2005

Habrovany č.149

Burda Filip

25.9.2005

Habrovany č.60

Blaháková Eliška

14.10.2005

Habrovany č.138

Přistěhovaní
V roce 2005 se do Habrovan
přistěhovalo celkem 16 osob z toho 8 mužů a 8 žen
3.1.2005

Pleva Oldřich

Habrovany č. 140

12.1.2005

Neubauer David

Habrovany č. 248

25.1.2005

Grycová Marta

Habrovany č. 1

4.2.2005

Václavek Vladimír

Habrovany č. 157

29.3.2005

Chromá Jana

Habrovany č. 1

1.6.2005

Doleželová Iveta

Habrovany č. 138

1.6.2005

Doleželová Iveta

Habrovany č. 138

27.6.2005

Křap Patrik

Habrovany č. 247

1.7.2005

Trávník Antonín

Habrovany č. 281

1.7.2005

Trávníková Daniela Habrovany č. 281

1.7.2005

Trávníková Leona

Habrovany č. 281

4.7.2005

Křivánek Marek

Habrovany č. 36

4.7.2005

Křivánek Marek

Habrovany č. 36

4.7.2005

Křivánková Iveta

Habrovany č. 36

7.9.2005

Michálková Adé la Habrovany č. 280

19.10.2005 Zvinger Vítězslav

Habrovany č. 72

Odstěhovaní
V roce 2005 se z Habrovan odstěhovalo
celkem 17 osob,
9.2.2005

Kala Ladislav

z Habrovan č. 268

9.2.2005

Gründelová Petra

z Habrovan č. 278

7.4.2005

Reich Zdeněk

z Habrovan č. 196

27.6.2005

Rousek Radim

z Habrovan č. 4

30.6.2005

Bujáček David

z Habrovan č. 281

30.6.2005

Bujáček Jiří

z Habrovan č. 281

30.6.2005

Bujáčková Dana

z Habrovan č. 281

17.8.2005

Líbánek Patrik

z Habrovan č. 263

17.8.2005

Šmakalová Tereza

z Habrovan č. 281

17.8.2005

Zelená Radana

z Habrovan č. 281

17.8.2005

Zelený Luděk

z Habrovan č. 281

3.10.2005

Hucovič Vladimír

z Habrovan č. 192

5.10.2005

Černý Miroslav

z Habrovan č. 50

19.9.2005

Obroučka Milan

z Habrovanč. 284

10.10.2005 Juráčková Gabriela z Habrovan č. 206
13.10.2005 Grošková Daniela

z Habrovan č. 268

31.10.2005 Meitner Radek

z Habrovan č. 129

Úmrtí
V roce 2005 zemřeli 2 muži a 4 ženy.

Viktorin
Stanislav

zem. 20.1.2005

Habrovany
č. 268

Dundálková
Růžena

zem. 7.2.2005

Habrovany
č. 224

Švestková
Jarmila

zem. 10.2.2005

Habrovany
č. 202

Gründel
Jan

zem. 28.3.2005

Habrovany
č. 227

Pavlicová
Božena

zem. 27.7.2005

Habrovany
č. 75

Slavotínková
Naděžda

zem. 22.12.2005

Habrovany
č. 200

Kultura
Obec začala po několikaleté stagnaci opět naplno
žít, každým rokem přibývá víc akcí.
19. února v hospodě U zámečku se koštovalo
celkem 43 výpalků na
2. slivoviciádě. 1.Bujok René
2.ing.Kostelka Tomáš
3.Masařík Antonín
Po slavnostním vyhodnocení pokračovala při
reprodukované hudbě volná zábava.
19.-20.března byla putovní výstava mikroregionu
Drahanská vrchovina s názvem – Příroda a
sakrální stavby.
8. května na návsi Otevírání šoupátek. Tady se
každoročně předvedou majitelé historických vozidel
se svými nablýskanými miláčky.
4.června na Panské m rybníku byly již tradiční
rybářské závody s opé káním selete a odpoledne
v Panské skale dětský den.

V areálu Pod lipami bylo letos 5 letních nocí.
Dvě pořádal obecní úřad s kapelou Modul a to
17. června a30.črvence.
Hasiči 30.července s brněnskou skupinou
Hitmakers a 26. srpna legenda zdejších zábav
Sonet.
Další dvě diskoté kové noci udělala místní mládež.
19.srpna na návsi již tradiční Sraz přátel
historiských vozidel spojený s mnoha soutěžemi o
putovní pohár Zlomená řidítka.
15.října obec společně s rybáři a hasiči udělala
výlov požární nádrže- rybníčka na návsi.
Vylovilo se 12 kaprů, 40 Koi Koi kaprů a asi
60 plevelnatých ryb. Podávala se rybí polé vka,
smažená ryba, burčák.
Ukončením kulturní sezony byl zájezd do
Templářských sklepů v Čejkovicích.

Sbor dobrovolných hasičů
Na výroční členské schůzi v dubnu byl zvolen
nový výbor ve složení starosta ing. Kostelka
Tomáš, místostarosta Bečička Jan, jednatel
Kadaňka Vladimír.
S příchodem jara se podařilo omladit kolektiv,
čímž se zvýšil počet členů na 43. Od té doby
začala znovu pravidelná činnost sboru. Nejprve
přišel na řadu úklid požární zbrojnice, pak
teoretické školení a nácviky s požární technikou na
návsi a hřišti.
1.července v zámecké m parku si vše hasiči
vyzkoušeli při námětové m cvičení.
Úspěšně vypomáhali 8.7. při nočním hledání
v lese ztracené paní Navrátilové z Olšan. Druhý
den ráno cestou k pokračování hledání ji našli.
20.srpna zasahovali s nově pořízenou Avií při
zahoření slámy na poli za Novou ulicí.
Sportovní družstva se zúčastnila závodů
v požárním útoku v Olšanech, Dražovicích a
Tučapech a netradiční hasičské soutěže v Kanicích.
Přes velký handicap v mnohem menším výkonu
požární stříkačky se umístili na pěkných místech.

V lé tě hasiči po několikaleté odmlce uspořádali 2
letní noci. Vypomáhali také při zabezpečení
kulturních akcí pořádaných obecním úřadem a
výlovu požární nádrže na návsi.
Velký kus práce udělala organizace také na
hasičské zbrojnici, kde je do podzimu nová
podlaha, jsou přezděná vrata a je udělaná nová
elektroinstalace.
V letošním roce byla založena konečně s nemalou
finanční podporou obce fungující zásahová
jednotka, které je velí pan Zdeněk Slavotínek.
Základní organizace má svůj nový znak a
internetovou stránku.
Po mnohaleté stagnaci způsobené vysokým
věkovým průměrem jsou hasiči opět jednou
z fungujících organizací v naší obci.

Tělovýchovná jednota
V tomto roce se fotbalisti věnovali především
stavbě nových kabin na hřišti. Dokončili vnitřní
příčky, elektro a vodo instalace, ze dvou třetin
omítky a obklady stěn záchodů i koupelen. Do
zimy zvládli ještě přípojku vodovodního řádu.
Fotbalové družstvo žáků dohrálo sezonu
2004/2005 a novou již pro nedostatek žáků
nezačalo.
Družstvo mužů v uplynulé sezoně skončilo ve
III. třídě na 11.místě s 24 body.
O prázdninách uspořádali pohárový turnaj, jehož
vítězem se stalo po penaltové m rozstřelu mužstvo
Framoz Rousínov před naším týmem.
Po podzimní části sezony je mužstvo na 6.
místě. Nejlepší střelec mužstva je Lukáš Pořízek
se sedmi gó ly.

Šachový oddíl
Hodonín u Kunštátu hostil ve dnech 2.- 9.7.
účastníky Přeboru AMD ČR v šachu a
závěsné m kuželníku, kde se dařilo účastníkům
z Habrovan.
Šachy: 1. místo - Šandera Jiří,
3. místo - Drápal Vojtěch
Závěsný kuželník: 1. místo Zdeněk Baldík
3. místo Jiří Šandera.
Ve městě Pvone de Verzi v Portugalsku se ve
dnech 11.- 19.6.2005 konalo Mistrovství Evropy
ve hře zvané Boccia. Mezi účastníky z 22 států
Evropy reprezentovali ČR i dva hráči z ÚSP
Habrovany, Štefan Pekara a Martin Fajkus.
Při jejich premié rové účasti se v soutěži jednotlivců
umístili Martin Fajkus na 8. místě a Štefan
Pekara na 16. místě. V soutěži párů získali
Štefan Pekara s reprezentačním kolegou Radkem
Křenkem bronzové medaile za 3. místo, když po
porážce od domácího Portugalska porazili silný
tým Řecka. Martin Fajkus v soutěži tříčlenných
družstev obsadil 5. místo.

Myslivost
V roce 2005 myslivci odpracovali 366,5
brigádnických hodin. Ve spolupráci s MS
Komořany vypustili 100 ks bažantů. Skrmili 42q
sena, 115q obilí a 85q řepy. Přibylo hodně střetů
zvěře s dopravními prostředky. Pořádaly se celkem
4 hony. Z pohledu myslivecké ho hospodaření lze
rok hodnotit jako úspěšný.
Uloveno bylo celkem:
srnčí-5 srnců, 4 srny a 4 srnčata
černá-8 kusů z toho 4 lončáci a 4 selata
jelení-7 kusů z toho 2 jelínci 3 laně a 2 koloušci
drobná- 48 zajíců, 52 bažantů kohoutů,
1 bažantí slepice a 6 kachen
lišek 7, jezevec 1 a 2 kočky
Nejlepší lovci- Marian Luska
7 kusů
Libor Korčian
7 kusů
Radoslav Dvořáček 5 kusů
dále- J. Kadlec a A.Trávník po 4 kusech
J. Otevřel 3 kusy
J. Baláč a A. Ševčík po 2 kusech
M. Bezrouk 1 kus

Bezpečnostní situace v obci dle zprávy policie ČR
V Habrovanech došlo k pěti trestným činům
-2x odcizení lešení z novostaveb
-1x vloupání do RD
-1x vloupání do restaurace
-1x odcizení a poškození věcí v neobydlené m RD
byly evidovány čtyři přestupky
-2x na úseku občanské ho soužití
-1x řízení vozidla po požití alkoholických nápojů
-1x podezření z přestupku na ochranu životního
prostředí
Na úseku dopravy nebyly žádné vážné problé my a
závady. Obec stále trpí průjezdem nákladních aut
z kamenolomu a to hlavně prachem a štěrkem
vysypaným na vozovku. Pro místní je také
obtěžující a nebezpečný provoz k farmě Bolka
Polívky v Olšanech protože vede přes místní
komunikaci Příhony.
Při kulturní a společenských akcích nebylo nutné ze
strany policie přijímat žádná opatření.

