Koštický zpravodaj č.3

KOŠTICKÝ ZPRAVODAJ
pro obce Koštice, Vojnice, Vojničky, Želevice – březen 2009
Vážení občané!
Blíží se jaro, ještě jsou sice noci studené, ale den se prodlužuje, občas se objeví slunce! Ke konci
března jsme pro vás během zimních měsíců připravili divadelní pohádku Popelka. Vzpomínáte? Před
nějakými 10 lety ji hrály místní děti. Dnes ji nastudovali dospělí, ale děti jsou také součástí této
klasické pohádky. Přijďte se podívat, podpořte svojí účastí ty, kteří věnovali mnoho času nácviku a
kteří mají trošku obavy, jak se jim představení povede. Bližší informace najdete dále.

Společenská kronika
V březnu významné životní jubileum oslavují: paní Emílie Nápravníková – 89 let
paní Emilie Valinová – 81 let
pan Josef Fryč – 84 let
paní Justina Dubnová – 60 let
paní Libuše Nimsová – 78 let
paní Jiřina Šafaříková – 86 let
paní Marie Matouchová – 80 let

Blahopřejeme!
Manželům Fischerovým se narodil syn Dominik.
Také manželé Povovi měli přírůstek do rodiny – dceru Petru.

Blahopřejeme!
S velkým smutkem oznamujeme, že v uplynulých dnech zemřely paní Soňa Schořová
a paní Jana Kalitová.

Upřímnou soustrast!
Nepřehlédněte…
•

Březnové zasedání zastupitelstva obce se koná 23. března v 17 hodin na OÚ v Košticích.

•

Zájemci o sjíždění řeky na raftech se sejdou na společné schůzce v neděli 15. března v 17 hodin na sále Kulturního domu
v Košticích. Je potřeba se domluvit na termínu a dalších podrobnostech.

•

V sobotu 11. dubna se koná tradiční dětský karneval se soutěžemi a bohatou tombolou, večer následuje velikonoční
taneční zábava, na kterou vás srdečně zveme.

•

V následujících dnech začne sledování statiky kostela v Košticích. Od výsledků se budou odvíjet další stavební a
restaurátorské práce.

•

O následujících sobotách a nedělích bychom měli uklidit ostrov před novou sezónou. Je potřeba vyhrabat staré listí – stačí
dělat hromádky, které potom najednou uklidíme. Moc vás prosíme, udělejte si chvilku času a pomozte. Kdybyste šli s dětmi
nebo pejskem na procházku a několik metrů vyhrabali, úklid ostrova by se zrychlil. Nejbližší společná brigáda tuto sobotu
odpoledne – pokud počasí dovolí. Ale hrabat můžete i sami ! Děkujeme.

Popelka
sobota 28. března 2009
18 hodin
sál Kulturního domu
Koštice
Pro malé i velké hrají občané Koštic a okolí ( p. Kubeš, p. Kredba, pí. Špiclová, pí Hodková,
pí Mužíková, sl. Fryčová, p. Kovařík, p. J. Grunt, p. Vlček a další). Srdečně Vás zveme!!!

Počítačové kurzy
Pro zájemce oznamujeme, že už začaly počítačové kurzy pro začátečníky – v úterý v 18 hodin ve škole. Stále více se ptáte na
kurzy pro práci s programem Microsoft Office Word či Excel, lektora se pokusíme zajistit od října.

Paintball 2009
Pro zájemce jsme objednali paintballové hřiště v Terezíně – neděle 15.3. od 10 hodin. Zájemci kontaktují p. Zelinkovou (bližší
info visí už týden na plakátech v našich obcích). Odjezd v 9.15 od budovy OÚ.

Hospodaření obce
Na následujících stránkách Vám předkládáme výsledky hospodaření za uplynulý rok ( ve zjednodušené podobě). Pokud máte
zájem prohlédnout si závěrečný účet podrobně, podívejte se na webové stránky obce nebo navštivte OÚ. Starosta obce p.
Vlasák vysvětlí podrobnosti. Všimněte si, že k 31. prosinci 2008 bylo ušetřeno přes 4 milióny korun – ty jsou určeny zejména
na opravy silnic a chodníků a na další investiční akce v letošním a příštím roce.
V roce 2008 se nám podařilo získat 5 grantových projektů v celkové výši 710 000,- korun. Mezi největší akce patřilo
vybudování sběrného dvora, oprava chátrající budovy U Zajíčků (jediného prostoru pro zázemí obce), restaurátorské práce na
soše sv. Jana Nepomuckého, vybudování dětského hřiště ve Vojnicích a úprava okolí rybníka.
Také v tomto roce se pokusíme získat nějakou finanční podporu. Podali jsme zatím pět žádostí (v celkové výši 1 250 000,korun) na akce v Košticích a Vojničkách. Doufejme, že nám bude přát štěstí.
Návrhy rozpočtu jsou k dispozici na webových stránkách obce a na OÚ. Pokud máte nějaké dotazy, připomínky…přijďte a
řekněte nám je. Budeme rádi! (Víc hlav – víc rozumu !)

Kontakty na obecní úřad: uo-kostice@cmail.cz, 415 693541, 415 693540, www.mesta.obce.cz/kostice
Mailujte: ( a.skalska@seznam.cz), volejte (777 842882, 415 674996) nebo nás navštivte!

Návrh Závěrečného účtu – rok 2008
Rozpočet obce na rok 2008 byl projednán a schválen Obecním zastupitelstvem
dne 21.4.2008 , v souladu s § 84 odst. 2, zák. č. 128/2000 Sb. o obcích.
Rozpočet obce
příjmy ve výši 5.303,60 tis. Kč
zůstatek k 31.12.2007 3.453,00 tis. Kč
--------------------------------8.756,60 tis. Kč

Do výdajů a příjmů byly zapojeny i tyto účelové finanční prostředky:
ÚZ poskytnuto čerpáno +/Kč Kč
Veřejně prospěšné práce 13101 112.000,00 112.000,00 0
Volby do zastupitelstev krajů, senátu 98193 60.000,00 38.729,70 21.270,30
Neinvestiční dotace (pro hasiče) 14004 43.232,00 43.232,00 0
ÚND-rozvoj inf.sítě v knihov. 34053 26.000,00 26.000,00 0
Práce restaurátorské 34296 220.000,00 220.000,00 0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Příjmy obce činily celkem: 7.259.868,61 Kč
z toho
daňové příjmy 5.848.455,89 Kč
nedaňové 687.616,72 Kč
kapitálové 99.964,00 Kč
přijaté transfery 623.832,00 Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------příjmy celkem po konsolidaci 7.259.868,61 Kč
Výdaje obce činily celkem 6.079.244,74 Kč
běžné výdaje 5.671.097,74 Kč
Kapitálové výdaje 408.147,00 Kč
Kapitálové výdaje se skládají:
Nákup zahradního traktoru, kontejnerů, Studie - kanalizace a ČOV pro Koštice
Stav běžného účtu k 31.12.2008 4.634.052,58 Kč

Příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola Koštice

Příjmy v roce 2008 celkem 2.177.261,53 Kč
Výdaje v roce 2008 celkem 2.153.886,74 Kč
Výsledek hospodaření: + 23.374,79 Kč

Návrh rozpočtu pro rok 2009
PŘÍJMY:
Výnos daní - daně sdílené
pol. 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závisl. čin. 900.000 Kč
pol. 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výděleč. čin. 30.000 Kč
pol. 1113 Daň z příjmu fyz. osob -vybíraná srážkou 55.000 Kč
pol. 1121 Daň z příjmu právnických osob 1. 000.000 Kč
pol. 1211 Daň z přidané hodnoty 2. 050.000 Kč
...............................................................
Celkem 4.035.000 Kč

pol. 1122 Daň z příjmů práv. osob za obce 130.000 Kč
Daně z majetku:
pol. 1511 Daň z nemovitostí 900.000 Kč
Správní a soudní poplatky:
pol. 1361 Správní poplatky 5.000 Kč
Ostatní daně a poplatky :
pol. 1341 Poplatek za psů 7.000 Kč
Neinvestiční dotace
pol. 4112 Neinvest. přijatá dotace ze SR 54.900 Kč Nedaňové příjmy-příjmy z vl. činnosti, poskytování
služeb
pohřebnictví 10.000 Kč
příjmy z pronájmů 172.000 Kč
příjmy z prodeje pozemků 20.000 Kč
příjmy z úroky a ost. služeb 50.000 Kč
příjmy z poskyt. služeb 312.000 Kč .............................................
5.695.900 Kč
Zůstatek k 31.12.2008 4.634.000 Kč
Rozpočtované příjmy na rok 2009 celkem 10.329.900 Kč
Výdaje
kap. 37- životní prostředí ....................... 914.000 Kč
kap. 22- doprava (komunikace, chodníky-opravy)............... 2.689.000 Kč
kap. 10-37 celospol. funkce lesů
(přísp. myslivec. sdružením) ....................... 20.000 Kč
kap. 23- vodní hospodářství ....................... 770.000 Kč
kap. 31- školství ....................... 1.012.000 Kč
kap. 33- kultura ....................... 1.112.000 Kč
příspěvek církvi ....................... 200.000 Kč
kap. 34- tělovýchova /TJ Sokol/ ....................... 30.000 Kč
dětská hřiště 110.000 Kč
kap. 61- správa
zastupitelstvo ........................ 786.000 Kč
činnost místní správy ........................ 1.417.000 Kč
kap. 36- komunální služby a rozvoj obce ....................... 912.000 Kč
kap. 63- fin. operace - platby daní ....................... 130.000 Kč
kap. 64- Ost. činnosti (Mikroregion Perucko) ........................ 17.000 Kč
kap. 55- požární ochrana ....................... 124.000 Kč
-----------------------------------------------------------C e l k e m výdaje 10.243.000 Kč
REZERVA 86.900 Kč
-----------------------------------------------------------CELKEM 10.329.900 Kč

Zodpovídá: Jaroslav Vlasák
Vytvořeno / změněno: 24.3.2009 / 24.3.2009

