Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 19.02.2016 od 19.00
hod. v místním pohostinství Na Klepandě.
Přítomno:

7 zastupitelů (plný počet), 23 občanů, 3 hosté

Veřejné zasedání zahájil starosta obce Ing. Vlastimil Kraus přivítáním všech přítomných. Konstatoval,
že veřejné zasedání bylo řádně vyhlášeno a svoláno a dále konstatoval přítomnost všech
zastupitelů. Požádal paní R.Hrdličkovou o přečtení zápisu usnesení z minulého veřejného zasedání.
K přečtenému zápisu usnesení nebylo připomínek. Starosta požádal pana B. Holečka a M. Bláhu, aby
ověřili tento zápis. Dále přednesl následující program dnešního veřejného zasedání:
1) Zpráva z inventarizace obecního majetku
2) Zpráva z evidence obyvatelstva za rok 2015
3) Zpráva o hospodaření obce za rok 2015
4) Prodej obecních pozemků
5) Žádost obce Syřenov o poskytnutí dotace na pořízení dopravního automobilu pro JSDH
6) Žádost o poskytnutí příspěvku společnosti Život bez bariér
7) Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti v roce 2016
8) Schválení rozpočtu obce Syřenov na rok 2016
9) Rozpočtový výhled
10) Výběr zhotovitele akce „Oprava jihovýchodní stěny Hlavní věže v areálu hradu Kumburk“

11) Stanovení dalšího postupu provedení terénních úprav hřiště Syřenov
12) Různé informace a diskuse
13) Rekapitulace usnesení
14) Závěr
Výsledek hlasování : Pro 7 členů zastupitelstva

Proti: nikdo

Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.

*

*

*

Ad 1) Zpráva z inventarizace obecního majetku
Předseda inventarizační komise pan Bohumil Holeček přednesl zprávu o inventarizaci obecního
majetku. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o inventarizaci obecního majetku
Výsledek hlasování : Pro 7 členů zastupitelstva
Proti: nikdo
Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Ad 2) Zpráva z evidence obyvatelstva za rok 2015
Místostarostka obce paní Renata Hrdličková přednesla zprávu z evidence obyvatelstva obce
Syřenov za rok 2015:
Stav k 1.1.2015: 205
narození: 3
přistěhování: 0
úmrtí : 2
odstěhování: 0
Stav k 31.12.2015: 206
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu z evidence obyvatelstva obce
Syřenov za rok 2015
Výsledek hlasování: Pro:
7 členů zastupitelstva obce
Proti: nikdo
Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Ad 3) Zpráva o hospodaření obce za rok 2015
Starosta obce přednesl zprávu o hospodaření obce Syřenov v roce 2015. Zpráva je uvedena v
příloze č. 1 tohoto zápisu.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o hospodaření obce Syřenov za rok 2015
.
Výsledek hlasování : Pro: 7 členů zastupitelstva
Proti: nikdo
Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.

*

*

*

Ad 4 Prodej obecního pozemku
Starosta informoval o žádosti pana Miloše Soukupa o odkoupení obecního pozemku st. 72/2 o
výměře 76 m2 v katastrálním území Syřenov. Jedná se o pozemek v těsném sousedství s okolními
pozemky ve vlastnictví pana Soukupa blízko jeho chalupy. Protože bylo provedeno zveřejnění záměru
prodeje tohoto pozemku a to vyvěšením na úřední desce obecního úřadu po dobu delší 15 ti dnů,
starosta navrhuje výše uvedený pozemek pana Soukupovi prodat za symbolickou cenu 1,- Kč/ m2 tj.
celkem za 76,- Kč.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku st.72/2 v katastrálním území Syřenov panu
Miloši Soukupovi a to za kupní cenu 76,-Kč. Starosta obce se pověřuje k vypracování kupní smlouvy
a k provedení vkladu do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování :

Pro: 7 členů zastupitelstva ,

Usnesení bylo schváleno.

Proti: nikdo

Zdrželi se: nikdo

Starosta přečetl žádost pana Jana Lukáče o odkoupení části p.p.č. 3047 v katastrálním území
Žďár u Kumburku, který přímo sousedí s p.p.č. 3020 a p.p.č. 3021, jež jsou v jeho vlastnictví. Pan
Lukáč má v záměru na uvedených pozemcích provést stavbu rodinného domu. Starosta upozorňuje na
to, že nyní bude zastupitelstvo obce rozhodovat o provedení zveřejnění záměru obce prodat uvedenou
část pozemku. Starosta provedení zveřejnění prodeje části tohoto pozemku doporučuje, protože
přístup na sousední pozemky ostatních vlastníků bude zajištěn z druhé strany obecní cesty. V diskusi
převládl názor provést zveřejnění takové části p.p.č. 3047, aby byl zachován přístup k p.p.č. 3015
v k.ú. Žďár u Kumburku
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce
schvaluje zveřejněním záměru obce Syřenov prodat část p.p.č. 3047
v katastrálním území Žďár u Kumburku dle přiloženého snímku.
Výsledek hlasování: Pro: 7 členů zastupitelstva obce Proti: nikdo
Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Ad 5) Žádost obce Syřenov o poskytnutí dotace na pořízení dopravního automobilu pro JSDH
Starosta informoval o vyhlášení programu Libereckého kraje k podpoře jednotek požární
ochrany obcí, kde lze žádat v termínu do 29.2.2016 i o dotace na pořízení dopravního automobilu –
dotace max. 250 tis. Kč do výše 60% způsobilých výdajů.
Zároveň byl vyhlášen program ministerstva vnitra GŘ HZS ČR pro jednotky požární ochrany
obcí na dopravní automobily a požární zbrojnice, kde lze žádat v termínu do 29.2.2016 – dotace na
automobil max. 450 tis. Kč.. Starosta navrhuje vyčkat s žádostí o poskytnutí dotace do doby pořízení
nové požární zbrojnice v Syřenově, kde bude dopravní automobil garážován.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce se usneslo posečkat s podáním žádostí o poskytnutí dotace na pořízení dopravního
automobilu pro JSDH
Výsledek hlasování: Pro: 7 členů zastupitelstva obce
Proti: nikdo
Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Ad. 6) Žádost o poskytnutí příspěvku společnosti Život bez bariér
Starosta přednesl žádost občanského sdružení Život bez bariér, o.s, z Nové Paky o
poskytnutí příspěvku na rok 2016. Jedná se o příspěvek k úhradě provozních nákladů sociální služby
denní stacionář. Starosta navrhuje žádosti vyhovět a příspěvek ve výši 15tis. Kč poskytnout. Tato
částka bude začleněna do rozpočtu obce tohoto roku.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve výši 15 tis. Kč občanskému sdružení Život bez bariér.
Výsledek hlasování : Pro: 7 členů zastupitelstva
Proti: nikdo
Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Ad7) Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti v roce 2016
Starosta obce informoval o návrhu smlouvy, který byl naší obci zaslán z Krajského úřadu
Libereckého kraje ve věci zajištění dopravní obslužnosti v roce 2015 za srovnatelných podmínek
(18.540,-Kč tj. 90 Kč na obyvatele obce) jako v roce 2015. Navrhuje proto zastupitelstvu obce
schválit předloženou smlouvu.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy s Krajským úřadem Libereckého
kraje o zajištění dopravní obslužnosti na rok 2016 a starostu obce pověřuje k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování : Pro 7 členů zastupitelstva

Proti: nikdo

Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Ad 8) Schválení rozpočtu obce Syřenov na rok 2016
Starosta obce přednesl návrh rozpočtu obce na rok 2016 v celkových příjmech 2750.000,-Kč a
v celkových výdajích 2910.000-Kč . Rozpočet je navržen jako schodkový se zapojením přebytku
hospodaření z minulých let ve výši 160 tis. Kč. Návrh rozpočtu obce na rok 2016 byl na úřední desce
obce Syřenov i v elektronické podobě na internetových stránkách obce vyvěšen 27.1.2016 tj. více než
15 dnů před jeho projednáním a schválením . Schválený rozpočet bude uveden v příloze č.2 tohoto
zápisu.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo .

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje schodkový rozpočet obce Syřenov na rok 2016 v celkových příjmech
2750.000,-Kč a v celkových výdajích 2910.000,-Kč se zapojením přebytku hospodaření z minulých let
ve výši 160 tis. Kč
Výsledek hlasování: Pro: 7 členů zastupitelstva obce
Proti: nikdo
Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Ad 9) Rozpočtový výhled
Starosta přednesl ke schválení rozpočtový výhled hospodaření obce v letech 2016 až 2020.
Rozpočtový výhled je v příloze č. 3 tohoto zápisu.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo .

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled hospodaření obce v letech 2016 až 20
Výsledek hlasování: Pro: 7 členů zastupitelstva obce
Proti: nikdo
Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Ad 10) Výběr zhotovitele akce „Oprava jihovýchodní stěny Hlavní věže v areálu hradu
Kumburk“

Starosta informoval o obeslání 3 firem se žádostí o zaslání cenových nabídek na akci
„Oprava jihovýchodní zdi Velké věže“ v areálu hradu Kumburk, která by se měla v případě
poskytnutí příspěvku ministerstva kultury v tomto roce uskutečnit. Starosta navrhuje vybrat za
dodavatele akce „Oprava jihovýchodní zdi Velké věže“ v areálu hradu Kumburk jako
veřejné zakázky malého rozsahu firmu OMICRON stavitelství CZ s.r.o. se sídlem
T.G.Masaryka 536, 570 01 Litomyšl, IČ: 03228274, kde pracuje pan Tomáš Šimůnek, který
jako fyzická osoba na hradě Kumburk opravy prováděl v minulých letech a jsou s ním velmi
dobré zkušenosti. Za výše uvedenou firmu bude mít pan Šimůnek opravu hradu Kumburk
v roce 2016 na starosti. Nabídnutá cena provedení akce je 450.000 Kč včetně DPH. Zbylé
dvě oslovené firmy v odpovědi uvedly, že se akce nemohou z důvodu pracovní vytíženosti
zúčastnit. Akce bude provedena v případě poskytnutí příspěvku z Programu záchrany
architektonického dědictví v roce 2016
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje za dodavatele akce „Oprava jihovýchodní zdi Velké věže“
v areálu hradu Kumburk v roce 2016 firmu OMICRON stavitelství CZ s.r.o. se sídlem
T.G.Masaryka 536, 570 01 Litomyšl, IČ: 03228274.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo, kde bude mimo jiná ustanovení i
podmínka obce Syřenov, že realizace této akce bude v případě poskytnutí příspěvku z programu
záchrany architektonického dědictví.
Výsledek hlasování :
nikdo

Pro 7 členů zastupitelstva

Proti: nikdo

Zdrželi se:

Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Ad 11) Stanovení dalšího postupu provedení terénních úprav hřiště Syřenov
Starosta informoval o nutnosti provedení terénních úprav na pozemku vedle hřiště v
Syřenové, kde bude vybudována požární zbrojnice. Jedná se především o zatrubnění části
pozemku v celkové délce 48 m betonovými trubkami – protéká zde voda při jarním tání a
vytrvalých deštích z okolních pozemků. V diskuzi převládl názor počkat s rozhodnutím o
dalším postupu a s výběrem dodavatele na příští veřejné zasedání zastupitelstva. O tomto
bodu jednání proto zastupitelstvo nebude hlasovat

*

*

*

Ad 12) Různé informace a diskuse
Starosta informoval o:
- Stav účtů obce Syřenov
- 20.2.2016 hasičský bál na Klepandě
- Okresní soud – přísedící
- Kotlíkové dotace
- 12.3.2016 – opékání bramboráků v hasičárně Žďár
- Zajištění potřebné kvality vody dodávané do domácností
*

*

*

Ad 13) Rekapitulace USNESENÍ z veřejného zasedání zastupitelstva obce dne
19.02.2016:
-

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o inventarizaci obecního majetku.

-

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu z evidence obyvatelstva obce Syřenov za rok
2015

-

Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o hospodaření obce Syřenov za rok 2015.

-

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku st.72/2 v katastrálním území Syřenov panu
Miloši Soukupovi a to za kupní cenu
,-Kč. Starosta obce se pověřuje k vypracování kupní
smlouvy a k provedení vkladu do katastru nemovitostí.

-

Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejněním záměru obce Syřenov prodat část p.p.č. 3047
v katastrálním území Žďár u Kumburku dle přiloženého snímku.

-

Zastupitelstvo obce se usneslo posečkat s podáním žádostí o poskytnutí dotace na pořízení
dopravního automobilu pro JSDH

-

Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve výši 15 tis. Kč občanskému sdružení Život bez
bariér.

-

Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy s Krajským úřadem Libereckého kraje o
zajištění dopravní obslužnosti na rok 2016 a starostu obce pověřuje k jejímu podpisu.

-

Zastupitelstvo obce schvaluje schodkový rozpočet obce Syřenov na rok 2016 v celkových
příjmech 2750.000,-Kč a v celkových výdajích 2910.000,-Kč se zapojením přebytku
hospodaření z minulých let ve výši 160 tis. Kč

-

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled na rok 2016 – 2020 přednesený starostou
obce.

-

Zastupitelstvo obce schvaluje za dodavatele akce „Oprava jihovýchodní zdi Velké věže“
v areálu hradu Kumburk v roce 2016 firmu OMICRON stavitelství CZ s.r.o. se sídlem
T.G.Masaryka 536, 570 01 Litomyšl, IČ: 03228274.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo, kde bude mimo jiná
ustanovení i podmínka obce Syřenov, že realizace této akce bude v případě poskytnutí
příspěvku z programu záchrany architektonického dědictví.

*

*

*

Starosta obce poděkoval přítomným za účast a veřejné zasedání zastupitelstva obce ve 21:30 hod.
ukončil.

Přílohy zápisu:
- č. 2 ….přehled hospodaření obce za rok 2015
- č. 3 … schválený rozpočet obce Syřenov na rok 2016
- č. 4…. rozpočtový výhled 2016 - 2020

Zápis byl vyhotoven dne 19.02.2016
Zapisovatel: Ing. Vlastimil Kraus

Ověřovatelé:

Bohumil Holeček…..................................
Milan Bláha ……………………………

Starosta:

Ing. Vlastimil Kraus……………………

Místostarostka:

Renata Hrdličková ……………………

Razítko obce

Příloha č. 1
Přehled hospodaření obce Syřenov za rok 2015
Stav účtu k 1.1.2015: 369.410,-Kč
(rozpočet po
(rozpočet po
Příjmy z daní
(rozpočet)
změnách) (skutečnost)
Výdaje běžné
(rozpočet): změnách): (skutečnost):
Daň FO – kap. výnos ….……… 50.000
50.000
53.608
Cestovné………………….. 10.000
7 .000
6.844
Daň FO – z podnikání ………
5.000
5.000
13.720
Nákup služeb……………….. 80.000 101.000
100.499
Dan FO – záv. činnost……
430.000
450.000 452.439
Protah cest……… ……….. 30.000
15.000
14.3 99
DPH……………………….
980.000
980.000 983.803
Dopravní obslužnost…. ……..18.450,- 18.450
18.450
Daň PO…………………….
480.000
480.000 497.683
Jubilea + narození, děti……… 10.000
7.000
6.449
Daň z nemovitostí………….. 200.000
200.000 208.442
El.energie………………… 100.000
121.000
120.623
Odvod z loterií a her………….. 7.000
7.000
8.413
Drobný hm. dlouh. maj………
0
41.400
41.009
Odvody za odnění ze ZPF……..
0
0
13.146
Pojištění majetku…………..…10.000
10.000
9.753
Mezisoučet……………. 2152.000 2172.000 2231.254
Oprava veřejného osvětlení .. 81.000
77.000
76.384
-Poplatek za komunální odpady… 85.000
85.000
86.726 ----- Odvoz a uložení odpadů…. 200.000 216.000
215.841
-Poplatek ze psů……………….. 3.000
3. 000
2.610
Nákup materiálu (toner,)… … 50.000
44.000
43.471
-Správní poplatky(trvalý pobyt)
1.000
1.000
2.500
Platby daní……………….…… 1.594
1.594
0
Daňové příjmy celkem: 2241.000,- 2261.000 2323.090
Poštovné……………………… 5.000
5.000
2.422
-55% podíl na vytápění úřadu.. 14.000
14.000
12.648
Poplatek na chod MR Tábor… 35.000,- 31.000
30.222
Příjmy z běžné činnosti:
Knihy, sbírky,kanc.potřeby… 2.000
2.000
1.265
Oprava místních komunikací….
0 236.400
236.118
-Vodné včetně nájmu vodoměru… 87.000
87.000
84.897----- Nákup vody od Zeos…… .. 100.000
90.000
89.040
-Nájem z bytů…………………. . 86.400
86.400
87.246
Voda - rozbory vody,služby… 20.000
22.000
21.137
-Nájem z hřiště…………………
1.000
1.000
800
Voda – opravy………………. ..50.000
40.000
39.538
-Příjem z nájmu pozemků (ZEOS).. 8.000
8.000
8.014
Oprava rozhlasu……………… .60.000
0
0
-Prodej dřeva…………………… . 40.600 142.600
142.758 ------Práce v lese……………….…. 30.000
43.000
42.941
-Příjmy ze služeb(internet,ověř. ) 40.000
44.000
43.902 -----Telefony + internet ….. …...
30.000
30.200
30.188
-Příjmy z úroků ……………….….. 300
300
43 ----- Poplatky KB ………………… 10.000
10.000
7.406
SDH - PHM……………….... 3.000
3.000
1.300
SDH – materiál ……………… 30.000
55.000
54.602
SDH – DHDM –10x B hadice…30.000
20.000
18.256
SDH – služby ………………….. 3.000
30.000
29.429
SDH - příspěvek ……… .. .… 20.00020.000
20.000
SDH – mimoř. události…………
0
1.000
0
Příspěvek svazu žen………… 20.000,- 20.000
19.985
Příspěvek hokej,fotbal …………15.000
15.200
15.160
Příspěvek „život bez bariér“….. 15.000
15.000
15.000
Příspěvek „ Sdružení Kumburk“ …… 0
10.000
10.000
Odměny zastupitelstva………..474.876,- 474.876 474.876
Odměny ostatní………………. 70.000,- 70.000
66.620
Vratka dotace na volby z 2014…12.080
12.080
12.080
Běžné příjmy celkem: ………… 263.300 ,- 369.300 367.660 Běžné výdaje celkem: ……… 1640.000 1929.200 1903.955
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Investiční příjmy:
-Příjem za prodej pozemků………. 4.300,-

150.300

Investiční příjmy celkem:. ……… 4.300,-

150.300

Investiční výdaje:
150.920 ---- Odkoupení pozemků ……………….. 0
Vodovod Syřenov Klepanda…….293.000
Rekonstrukce střechy na škole…. 500.000
Hřiště Žďár……………………… 80.000
150.920
Investiční výdaje celkem: ..…. 873.000

11.600
11.600
357.000 356.381
487.000 486.312
0
0
855.600 854.293

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Poskytnuté dotace a dary:
Dotované výdaje:
-Dotace státu na státní správu…. …. … 54.400 54.400 54.400
-Dotace na Kumburk- hlavní věž….…
0 400.000 400.000 ---- Oprava hradu Kumburk -věž…. …50.000 450.200 450.172
Dotace celkem:……………………….. 54.400 454.400

454.400- Celkem dotované akce : ……….. 50.000 450.200 450.172

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rozpočet: Upr. Rozpočet: Skutečnost :
za Obec příjmy celkem: 2563.000,- 3235.000
3296.070
za obec výdaje:

Rozpočet: Upr.Rozpočet:
2563.000 3235.000
3208.420

Výsledek roku 2015……………..…... + 87.650,-Kč
Stav účtu k 31.12.2015: 457.060,-Kč

Skutečnost:

Příloha č. 2

Obec Syřenov - návrh rozpočtu na rok 2016

Příjmová část rozpočtu pro rok 2016
v Kč
Úč.
Tř.
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Par.

Pol.
1111
1112
1113
1121
1211
1334
1337
1341
1351
1361
1511

2310
3419
3612
6171
6171
6310

2111
2131
2132
2111
2131
2141

6171

3111
4112

Odvětví
Daň z příjmů FO ze záv.činnosti
Daň z příjmů OSVČ - celostátní výnos
Daň z příjmů FO z kapitál. výnosů
Daň z příjmů právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Odvody za odnětí zemědělské půdy
Popl.za komunální odpad
Poplatek ze psů
Odvod z loterií a her
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Daňové příjmy celkem:
Vodné
Pronájem hřiště
Nájem z bytů
Za služby (telefony, ověřování, prodej)…
Nájem ze zeměd. půdy
Příjmy z úroků
Nedaňové příjmy celkem:
Příjem z prodeje pozemků
Kapitálové příjmy celkem:
Dotace od KULK na výkon st. správy

Zodpovídá
Kraus
Kraus
Kraus
Kraus
Kraus
Kraus
Hrdličková
Hrdličková
Kraus
Hrdličková
Kraus
Hrdličková
Hrdličková
Hrdličková
Kraus
Kraus
Kraus
Kraus
Kraus

Dotace celkem:
Zapojení přebytku hospodaření z min. let
PŘÍJMY CELKEM:

Návrh
rozpočtu
2016
460 000
14 000
55 000
510 000
990 000
8 000
85 000
3 000
8 000
1 000
210 000
2 344 000
85 000
1 000
102 360
94 540
8 000
100
291 000
60 000
60 000
55 000
55 000
160 000
2 910 000

Výdajová část rozpočtu pro rok 2016
v Kč
Úč.
tř.

Par.

5

1031

5

2212

Pol.

Odvětví

Běžné výdaje:
Pěstební činnost v lese
5169 Pěstební činnost v lese
Silnice
5169 Zimní údržba obecních cest

Zodpovídá

Návrh
rozpočtu
2016

Kraus

30 000

Kraus

15 000

5

2212

5

2221

5
5
5

2310
2310
2310

5

3113

5

3322

5
5

3399
3399

5

3419

5

3421

5
5
5

3631
3631
3639

5

3639

5

3722

5
5
5
5
5
5

5512
5512
5512
5512
5512
5512

5

6112

5
5

6171
6171

5

6171

5
5
5
5
5
5
5
5
5

6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6402
6171

5171 Oprava MK Klepanda - kravín 150 m
Provoz veřejné silnišní dopravy
5323 Příspěvek na zajištění zákl. dopravy
Pitná voda
5151 Dodávka vody od ZEOS Lomnice a.s.
5169 Vzorky vody
5171 Opravy a udržování + výměna vodoměrů
Základní školy
5909 Příspěvky za žáky
Oprava kult. památek
5171 Oprava hradu Kumburk
Záležitosti kultury
5194 Věcné dary
5229 Příspěvek "Život bez bariér"
Tělovýchova
5229 Příspěvek hokej, fotbal
Využití volného času dětí a mládeže
5229 Příspěvek Svazu žen
Veřejné osvětlení a rozhlas
5154 Nákup el. energie
5171 Oprava veřejného osvětlení
5171 Oprava veřejného rozhlasu
Komunál.služby a územ.rozvoj:
5329 Příspěvek MR Tábor
Nakládání s odpady
5169 Sběr a svoz kom. odpadu
Požární ochrana
5139 Nákup materiálu
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5156 PHM
5169 Služby (proškolení velitelů a stroj., prohlídky)
5229 Příspěvky SDH
5901 Rezerva - mimořádné události
Zastupitel.a místní správa:
5023 Zastupitelstvo obce - odměny
Činnost místní správy
5021 Odměny
5136 Knihy
Drobný inv. majetek - digitální měření chlóru,
5137 2 lavičky na hřiště, počítač do úřadovny,
digitální projektor
5139 Nákup materiálu
5155 Pevná paliva
5161 Služby pošt
5162 Služby telekomunikací
5163 Služby peněž. ústavů a pojištění
5169 Nákup služeb
5173 Cestovné
5366 Vratka nevyčerpané dotace na volby
5362 Daně
Běžné výdaje celkem

Kraus

320 000

Kraus

18 540

Kraus
Kraus
Kraus

103 090
20 000
30 000

Kraus

-

Kraus

50 000

Hrdličková
Kraus

10 000
15 000

Hrdličková

15 000

Hrdličková

20 000

Kraus
Kraus
Kraus

120 000
20 000
60 000

Kraus

35 000

Kraus

215 000

Kraus
Kraus
Kraus
Kraus
Kraus
Kraus

40 000
30 000
3 000
20 000
20 000
1 000

Kraus

474 876

Hrdličková
Kraus

70 000
2 000

Kraus

50 000

Kraus
Kraus
Kraus
Kraus
Kraus
Kraus
Kraus
Kraus
Kraus

45 000
14 000
5 000
30 000
20 000
90 000
10 000
6 494
2 028 000

6

2310

6
6
6

3421
3639
3419

Kapitálové výdaje:
6121 Vodovod Žďár - stavba
Pořízení hřiště Žďár - herní sestava a
6121 kačírek
6119 Pořízení změny územního plánu
6121 Hřiště Syřenov - terénní úpravy před stavbou
Kapitálové výdaje celkem:
Výdaje celkem:

Kraus

360 000

Kraus
Kraus
Kraus

112 000
70 000
340 000
882 000
2 910 000
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