Koštický zpravodaj
(pro obce Koštice, Vojnice, Vojničky, Želevice)
3. číslo

13. března 2008

Vážení občané!
Dostává se Vám do rukou březnové číslo Koštického zpravodaje. Zimu jsme přečkali a už se těšíme
na jaro. Den se prodlužuje, začínáme uklízet na zahrádkách, vše se připravuje na příchod Velikonoc.
Přejeme vám, abyste si co nejvíce zkrášlili své okolí, abyste byli spokojeni se svojí prací a aby se
dostalo co nejvíce sluneční pohody až k Vám domů. Hezké velikonoční svátky!

Společenská kronika
V měsíci březnu oslavují: paní Emílie Nápravníková – 88 let
paní Věra Karfíková – 60 let
paní Emílie Valinová – 80 let
pan Josef Fryč – 83 let
paní Libuše Nimsová – 77 let
paní Jiřina Šafaříková – 85 let
paní Marie Matouchová – 79 let

Blahopřejeme!
Závěrečný účet za rok 2007
Nabízíme Vám zjednodušený přehled příjmů a výdajů za rok 2007 – tedy jinak řečeno přehled toho, jak jsme hospodařili.

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE KOŠTICE ZA ROK 2007
Rozpočet obce na rok 2007 byl projednán a schválen Obecním zastupitelstvem dne 31.5.2007 , v souladu s § 84
odst. 2, zák. č. 128/2000 Sb. o obcích.
Rozpočet obce: příjmy ve výši

5.559 tis. Kč

zůstatek k 31.12.2006

1.482 tis. Kč
--------------------------------7.041 tis. Kč

Do výdajů a příjmů byly zapojeny i tyto účelové finanční prostředky:
ÚZ

poskytnuto

čerpáno

+/-

Kč
Kč
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE
13101
66.987,00
66.987,00
0
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV 98074
20 000,00
12.159,00
7.841,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Příjmy obce činily celkem:
6.377.276,22 Kč
z toho
daňové příjmy
4.979.526,68 Kč
nedaňové
1.204.129,54 Kč
kapitálové
35.640,00 Kč
dotace
157.980,00 Kč
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

příjmy celkem po konsolidaci

6.377.276,22 Kč

(Nedaňové příjmy se skládají převážně z nájemného z nebytových prostor a od plynárenské společnosti 681.308,00
Kč, hřbitovní poplatky,úroků,místních poplatků ze psů, TDO 335.508,30 Kč, nájemné z pozemků 91.220,36 Kč.
Kapitálové příjmy se skládají z příjmů z prodeje pozemků 35.640,00 Kč.)
CELKOVÁ REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ za rok 2 0 0 7

příjmy celkem
schválený
upravený
skutečnost
plnění %
tř.1 daňové příjmy
4.420.000,00
4.420.000,00
4.979.526,68
112,7
tř.2 nedaňové příjmy
1.012.000,00
1.012.000,00
1.204.129,54
119,0
tř.3 kapitálové příjmy
80.000,00
80.000,00
35.640,00
44,6
tř.4 přijaté dotace
47.000,00
158.000,00
157.980,00
100,0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------příjmy celkem
5.559.000,00
5.670.000,00
6.377.276,22
112,5%
-------------------------------------------------------------------------------------------------výdaje celkem
7.041.000,00
7.053.160,00
4.406.683,58
62,5 %
__________________________________________________________________________
tř. 5 běžné výdaje
7.041.000,00
7.053.160,00
4.406.682,58
62,5
rozdíl mezi
příjmy a výdaji

-

1.482.000,00

-1.383.160,00

1.970.592,64

Stav běžného účtu

k 31.12.2006

Stav běžného účtu

k 31.12.2007 3.453.428,71 Kč

142,5%

1.482.836,07 Kč

Příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola Koštice
Příjmy v roce 2007 celkem
Výdaje v roce 2007 celkem

2.125.112,39 Kč
2.099.058,08 Kč

Z uvedených čísel vidíte, že se podařilo ušetřit za loňský rok 2 mil. korun. Celkem je tedy na účtu obce
ušetřeno téměř 3,5 mil. korun. Doufejme, že tyto finanční prostředky budou stačit na pokrytí
plánovaných akcí ( rekonstrukce osvětlení ve Vojnicích, stavební dokumentace kanalizace….o
plánovaných akcích jsme už několikrát psali, nebudeme je znovu vyjmenovávat).

Žádosti o finanční podporu
V měsíci únoru jsme podali dvě žádosti o finanční podporu na KÚ Ústeckého kraje. Předmětem naší
žádosti je podpora na vybudování přechodného shromaždiště tříděného odpadu a rekonstrukce
sochy sv. Jana Nepomuckého v koštickém parku. Na opravu sochy jsme zažádali o finanční příspěvek
ve výši 220 000,-Kč, celkový rozpočet rekonstrukce je 350 000,-Kč.
Celkový rozpočet na vybudování přechodného shromaždiště tříděného odpadu je nastaven na 320 000,-Kč,
žádáme o finanční podporu ve výši 200 000,-Kč.
Doufejme, že se nám podaří nějaké finanční prostředky získat J!

Nepřehlédněte…
 Zasedání zastupitelstva se koná v pondělí 17. března od 17 hodin v budově OÚ.
 V době vichřice Emma, která prolétla naším krajem, se zřítil stožár s elektrickým vedením na
dům pana Landy v Želevicích. Po dobu opravy byla přerušena dodávka el. proudu.
 V jednání je vybudování silničního obchvatu, který by začínal u Koštic ( křižovatka u hřbitova) a
končil za Budyní. Cílem je, aby nákladní auta nejezdila přes obce, jejichž trasu by nová silnice
nahradila. Tato investice by nebyla hrazena z rozpočtu obce.
 V uplynulých dnech byly osloveny tři elektrofirmy, aby připravily návrhy na rekonstrukci veřejného
osvětlení ve Vojnicích.
 Firma Likor upozorňuje, že bude od tohoto týdne vyvážet pouze ty popelnice, na nichž bude
vylepena známka o zaplacení poplatku za likvidaci komunál. odpadu na rok 2008.
 Slečna Veronika Chaloupková dostala dopis od paní Součkové, která si koupila jednu z panenek
vyráběných pro UNICEF ( o akci jsme informovali už dříve). Panenka Erika má novou maminku a
jedno dítě v Africe získalo očkování proti nebezpečným nemocem.
 Místostarosta pan Jaroš se účastnil porady, která byla zaměřena na vybudování cyklostezky.
Zatím je stanovena trasa, ale řeší se financování. Všechny zúčastněné obce se totiž dohodly, že
se nechtějí spolupodílet na nákladech spojených s vybudováním cyklostezky.
 Tři králové – tedy P.Kubáč, P. Kovařík ml. a M. Bozděch ml. – navštívili útulek pro opuštěná
zvířata v Jimlíně a předali zde různé pochoutky pro pejsky a kočky, které nakoupili za peníze
vybrané při Tříkrálové sbírce.
 Pokud počasí dovolí, sešli bychom se týden po Velikonocích na malou brigádu na ostrově u
Ohře. Vyhrabeme staré listí, natřeme, co je potřeba natřít…prostě připravíme vše na novou
sezónu. Prosíme vás, přijďte nám pomoci.

Měsíc březen
K Měsíci knihy a internetu pořádá Kulturní komise Obecního
úřadu Koštice ve spolupráci s knihovnicí paní Štýbrovou tyto akce:
Měsíc březen je měsícem knihy, internetu a informací.

1. Pro děti předškolního věku je ve spolupráci s místní MŠ připravena ve středu 19. března 08 návštěva knihovny. Zde budou
děti na podkladě přečteného příběhu vytvářet různé ilustrace. Práce dětí budou zveřejněny na výstavě v budově OÚ v Košticích.
Odměnou bude pro všechny zúčastněné děti nějaká sladkost a několik videokazet s pohádkami.
2. Školáci mají svou akci připravenu na web stránkách obce www.mesta.obce.cz/kostice – tam najdou zadání soutěžních otázek.
Vypracované odpovědi pošlou e-mailem na adresu a.skalska@seznam.cz.. Každý, kdo správně vypracuje odpovědi, bude mít
slevu na květnovém výletě do botanické zahrady a planetária v Teplicích. Soutěžící jsou rozděleni do dvou kategorií. Uzávěrka
soutěže je 31.března.

3. Pro dospělé připravujeme přednášky o zdraví, zdravém stravování (bude i s ochutnávkou!), plánujeme
také setkání s vizážistkou, která kromě jiného poradí, jak pečovat o pleť. Akce se uskuteční v zasedací
místnosti na obecním úřadě. Termín bude vždy upřesněn plakáty a místním rozhlasem.
Pokud máte zájem o seznámení s prací na internetu, neostýchejte se a přijďte do knihovny, paní
Štýbrová Vás ochotně do tajů internetového připojení zasvětí.

Dětské hřiště ve Vojnicích
Od 1. dubna začneme intenzívně pracovat na dokončení dětského hřiště ve Vojnicích. Ještě nás čeká hodně práce: zabudovat
lavičky, vytvořit ohniště, na rozvezenou hlínu zasít trávu, zabetonovat tyče na volejbal, stůl na stolní tenis je připraven již od
podzimu, dětská prolézačka bude zabudována asi v červnu….prostě práce je dost a dost, a tak doufáme, že až bude potřeba,
přijdete pomoci J!

Bitva o Divočinu
Dne 21.3. se na ostrově v Košticích a přilehlých plochách odehraje dřevárenská bitva. Jedná se o zábavně-sportovní akci, jíž
se zúčastní kolem třiceti bojovníků ze širokého okolí.

Hra spočívá v šermování bezpečnými maketami zbraní a plnění nejrůznějších úkolů. To vše ve stylovém fantasy oblečení a
vystrojení! ( Je to vlastně jakási historická bitva, kdy spolu nebojují rytíři, ale tlupy elfů a skřetů…)
Zveme všechny, kdo mají zájem, aby se přišli podívat na zajímavou akci, kterou jen tak někde neuvidí. Začátek bitvy je
naplánován na 11 hodin, předpokládaný konec okolo 17 hod.
Prosíme Vás, abyste v době konání akce dbali zvýšené pozornosti na bezpečnost svých dětí a na průjezd kolem místa
konání.
Bližší informace na webových stránkách www.bitvyodivocinu.wz.cz
Případní zájemci o účast v akci nechť se ozvou dopředu tamtéž.

Zodpovídá: Jaroslav Vlasák
Vytvořeno / změněno: 24.3.2008 / 24.3.2008

