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Veřejné zasedání  č. 6/ 2007 
 

 

        Dne 12.12.2007 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání 

obecního zastupitelstva obce Hlína. 

 

Přítomni :  9 členů 

 

p. Jozef Sliacky, p.Miloš Dostalý, p. Petr Matoušek, p.Milan Hošek, p. Jaromír Kocáb, pí. 

Jana Vašulínová, pí. Mgr. Kamila Veselá, p. Ing. Miroslav Pacholík, p.Robert Duda  

 

 

Omluveni :  0 

 

Hosté : 5 

 

1/ Zahájení 

 

       Starosta pan Miloš Dostalý přivítal přítomné na veřejném zasedání. Konstatoval, že je 

přítomno devět členů a zastupitelstvo je tudíž usnášeníschopné. Jako zapisovatelku navrhnul 

paní Kamilu Veselou, za ověřovatele zápisu navrhnul pana Roberta Dudy a pana Petra 

Matouška. Oba tyto návrhy byly jednomyslně schváleny. Pan Dostalý přečetl návrh programu 

zasedání a požádal přítomné o jeho doplnění. Zastupitelstvo schválilo program zasedání 

v tomto znění: 

 

 

1. Zahájení 

2. Projednání dodatku smlouvy se společností SITA CZ. a.s. na svoz 

komunálního odpadu z obce, který stanoví ceny této služby v roce 2008 

3. Rozpočtové provizorium na rok 2008 

4. Projednání rozpočtových opatření 

5. Projednání rozpočtového výhledu obce na roky 2008 – 2010 

6. Různé informace z činnosti OÚ 

7. Diskuse 

8. Usnesení a závěr     
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2) Projednání dodatku smlouvy se společností SITA CZ. a.s. na svoz komunálního 

odpadu z obce, který stanoví ceny této služby v roce 2008 

 

      SITA CZ a.s. zaslala obci identifikační list  s uvedením plateb pro rok 2008 za 

svoz odpadu. Je zde mírné navýšení cen, ale ceny pro občany zůstanou stejné. V roce 

2007 byla platba 386,75,- Kč na občana, pro rok 2008 je to 404,60,- Kč na občana. 

Mimo to jsou zde i platby  za odvoz nebezpečného odpadu (dříve 31,-, nyní 33,- Kč) a 

za odvoz skla (dříve 2242,- nyní 2353,- Kč), platby se nemění u odvozu pet-lahví a za 

pronájem kontejnerů. Navýšením cen společnost reaguje na zvýšení cen pohonných 

hmot, energie a podobně. 

Zastupitelé neměli připomínek a schválili dodatek smlouvy se společností SITA CZ 

a.s. na svoz komunálního odpadu z obce, který stanoví ceny této služby v roce 2008 

            Pro návrh:    9                      Proti návrhu:   0                     Zdržel se:   0 

 

 

3) Rozpočtové provizorium na rok 2008 

 

Nový rozpočet obce pro roku 2008 bude schválen pravděpodobně v únoru 2008. Do té 

doby je třeba stanovit kritéria pro hospodaření obce. Přednesený návrh rozpočtového 

provizoria zpracoval starosta obce s administrativní pracovnicí paní Bc. Noskovou. 

Navrhovaná výše příjmů je 2 300 000,- Kč. Obec by měla mít asi o 315 000,-Kč vyšší 

daňovou výtěžnost pro rok 2008. 

 

Příjmy: 

 

Paragraf   položka    

0000         1111       Daň z příjmu FO ze záv.činnosti                    500.000,-- 

0000         1112       Daň z příjmu FO ze sam.výd.činnosti            120.000,-- 

0000         1113       Daň z příjmu FO srážková                                30.000,-- 

0000         1121       Daň z příjmu právnických osob                      550.000,-- 

0000         1211       Daň z přidané hodnoty                                    800.000,-- 

0000         1337       Poplatek za likvidaci komunál.odpadu           130.000,-- 

0000         1341       Poplatek ze psů                                                   3.000,-- 

0000         1343       Poplatek z veř.prostranství                                     500,-- 

0000         1361       Správní poplatky                                                 1.500,-- 

0000         1511       Daň z nemovitostí                                           110.000,--  

0000         4112       Plánovaná dotace ze všeob.pokl.správy            30.100,-- 

1012         2131       Pronájem pozemků                                              1.500,-- 

2112         2310       Prodej druhotných surovin                                   5.000,-- 

3314         2111       Knihovna                                                                 200,--  

3341         2111       Hlášení MR                                                             300,-- 

3723         2324       Přijaté nekapitálové příspěvky Eko-kom           10.000,-- 

6171         2132       Pronájem nebyt.prostory                                     3.500,-- 

6171         2142       Dividendy                                                            3.500,-- 

6171         2324       Nekapitálové náhrady                                          1.400,-- 

6310         2141       Příjmy z úroků                                                        800,--              

celkem příjmy                                                                               2,300.000,-- 
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Výdaje: 

  

Paragraf  

2212                           Silnice                                                           400.000,-- 

2219                           Chodníky                                                       100.000,-- 

2310                           Pitná voda                                                      40.000,-- 

2221                           Provoz veřejné silniční dopravy                     70.000,-     

3314                           Knihovna                                                         20.000,-- 

3319                           Kronika                                                           15.000,-- 

3326                           Kulturní památky                                          250.000,--  

3341                           Místní rozhlas                                                 15.000,-- 

3399                           Ostatní záležitosti kultury                             200.000,-- 

3421                           Využití volného času mládeže                        15.000,-- 

3631                           Veřejné osvětlení                                            45.000,-- 

3632                           Pohřebnictví                                                      5.000,-- 

3721                           Svoz nebezpečných odpadů                            20.000,-- 

3722                           Svoz komunálních odpadů                            160.000,-- 

3723                           Svoz ostatních odpadů                                     40.000,-- 

3745                           Péče o vzhled obcí                                           60.000,-- 

4343                                Soc.pomoc při živel.pohromě                      5.000,-- 

5512                           Požární ochrana                                               80.000,-- 

6112                           Obecní zastupitelstvo                                     350.000,-- 

6171                           Místní správa                                                  400.000,-- 

6310                           Výdaje z fin.operací                                         10.000,-- 

6409                           Ostatní činnost                                                          0,-- 

celkem                                                                                            2,300.000,-- 

 

 

 

 
 

Zastupitelé schválili rozpočtové provizorium na rok 2008, které je přílohou tohoto zápisu a 

které bude platit do schválení rozpočtu na rok 2008 

Pro návrh:   9                       Proti návrhu:    0                    Zdržel se:   0 

 

4) Projednání rozpočtových opatření 

 

Starosta informoval o tom, že přebytek hospodaření obce z minulých let nelze v současné 

době použít pro pokrytí položek, kde je třeba více financí, protože předchozí účetní OÚ tento  

přebytek pravděpodobně nepřipsala. Je třeba provést následující opatření. Z položky „silnice“ 

ubereme částku 150 000,- Kč (neopravená cesta ke Grégrovým) a z položky „Pozemní 

komunikace“ ubereme 60 000,- Kč (dosud nerealizované další úpravy cest v obci). Navýšeny 

budou tyto položky: knihovna (více čtenářů, nákupy knih) + 15 000,- Kč, volný čas mládeže 

(výtvarný kroužek) +10 000,- Kč, veřejné osvětlení (doplnění světel a opravy) + 10 000,- Kč, 

odpad + 15 000,- Kč, péče o vzhled obce (zeleň, sníh, posyp, sekání trávy, úklid ) + 10 000,- 

Kč, požární ochrana (doplnění výbavy dle zákona) + 13 500,- Kč, činnost místní správy + 
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106000,- Kč, ostatní záležitosti kultury (rozhledna, propagace, akce) + 30 0000,-Kč, finanční 

operace + 500,- Kč. 

 

Zastupitelé schválili následující rozpočtová opatření: 

a) paragraf  2212 – silnice – snížení výdajové části o 150 000,- Kč 

b) paragraf  2219 – pozemní komunikace – snížení výdajové části o 60 000,- Kč 

c) paragraf  3314 – záležitosti knihovny – zvýšení výdajové části o 15 000,-Kč 

d) paragraf  3421 – volný čas mládeže – zvýšení výdajové části o 10 000,-Kč 

e) paragraf  3631 – veřejné osvětlení -  zvýšení výdajové části o 10 000,-Kč 

f) paragraf  3723 – sběr a odvoz kom. odpadu -  zvýšení výdajové části o 15 000,-Kč 

g) paragraf  3745 – péče o vzhled obce - zvýšení výdajové části o 10 000,-Kč 

h) paragraf  5512 – požární ochrana - zvýšení výdajové části o 13 500,-Kč 

i) paragraf  6171 – činnost místní správy - zvýšení výdajové části o 106 000,-Kč 

j) paragraf  3319 – ostatní záležitosti kultury - zvýšení výdajové části o 30 000,-Kč 

k) paragraf  6399 – finanční operace - zvýšení výdajové části o 500,-Kč 

 

      Pro návrh:  9                        Proti návrhu:   0                     Zdržel se:  0 

 

5) Projednání rozpočtového výhledu obce na roky 2008 – 2010 

 

Ze zákona je povinna každá obec toto schválit. Ve výhledu jsou předběžně stanoveny priority 

i cíle obce, jak se bude její vývoj a činnost nadále vyvíjet. 

 

Hodnoty v tabulce jsou uváděny v tisících korunách. 

  

2008 

 

2009 

 

2010 

Příjmy  - z toho           2 300 2 400 2 500 

daňové 2 100 2 200 2 295 

dotace                25      30      35 

nedaňové     175        170    170 

 

Výdaje běžné - z toho 

 

2 300 

 

2 400 

 

2 500 

Silnice a pozemní komunikace     400    400    350 

Hodnoty místní kultury - rozhledna      400    400    300      

Provoz veřejné silniční dopravy      100      50      50 

Knihovna, kultura, mládež,tělových       90      90      90 

Rozhlas,veř.osvětl.,pohřebnictví       50      70      80 

Komunální odpad, vzhled obce     250    270    290 

Požární ochrana       100    100     100 

Územní samospráva     800    800    800 

Ostatní nákupy     200           220    440 

    

Saldo příjmů a výdajů: 0 0 0 

    
 

Paní Seidlová měla připomínku, zda-li je zde plánováno i s další výstavbou chodníků v obci, 

zejména při silnici na Dolní Kounice. Starosta uvedl, že je toto již dlouhodobě v plánu, ale 
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problémem je stále nevyřešená kanalizace – svod dešťové vody, kterou řeší Jmk. Dříve nelze 

tuto stavbu realizovat. 

Zastupitelé dále provedli změnu, po připomínce pana Hoška, a navýšili položku „Knihovna, 

kultura, mládež“ z původních 50 000,- Kč na 90 000,- Kč. Je to vzhledem k počtu akcí 

pořádaných obcí Hlína. Místostarosta uvedl, že budeme nadále podporovat akce pro děti a 

mládež, aby nám neodcházeli za zábavou do jiných míst nebo se neuchylovali k asociálním 

činnostem. Také budeme reagovat a vyhledávat dotační tituly na nejrůznější aktivity. 

Dále starosta upřesnil, že položka „Požární ochrana“ se vztahuje pouze na povinné vybavení 

požární technikou, kterou musí být dle zákona obec vybavena. 

Paní Seidlová se dále zajímala o možnost plynofikace v obci, ale toto v nejbližších letech 

nebude reálné. Jednak kvůli vysokým cenám plynu, kdy by plynem na Hlíně topilo velmi 

málo lidí, ale hlavně kvůli tomu, že to již stát finančně nedotuje, obec by musela vše zaplatit 

sama a na to nemá prostředky. Nevýhodou pro plynofikaci je rovněž velká vzdálenost obce a 

málo obyvatel. V kasárnách v Neslovicích je ale již několik let nachystaný výstup plynu pro 

Hlínu, který obec Hlína zaplatila již při realizace plynofikace v obci Neslovice, proto 

plynofikaci nezavrhujeme do budoucna. 

 

Zastupitelé schválili rozpočtový výhled obce na roky 2008 – 2010 , který je přílohou tohoto 

zápisu 

      Pro návrh:    9                      Proti návrhu:   0                     Zdržel se:   0 

 

 

6) Různé – z činnosti OÚ 

o Vodovody a kanalizace: valná hromada Svazku – schválila vodné a stočné -  

nárůst vodného a stočného pro rok 2008. Vodné ve výši  na 29,50,- Kč (dříve 

25,- Kč) a stočné na 29,- Kč. Starosta velmi ocenil a pochválil činnost Svazku, 

zastupuje obce při jednáních a navíc ve všech obcích svazku již budou 

realizovány vodovody obecní. Navýšení rozpočtu Svazku o 2 700000,- Kč – 

loňské sucho – převzal svazek, investuje do infrastruktury. Nesplacený dluh 

svazku – čistička Ivančice – (před 13 lety – nebylo převedeno), nyní brání toto 

svazku žádat o dotace. EU poskytuje dotace pouze do majetku obcí nikoli do 

majetku soukromých společností. Stát vede Svazek jako dlužníka. Svazek již 

požádal o předběžné opatření. 

o Energetické sdružení obcí Jmk: upozornění pro odběratele elektřiny na aktivity 

některých obchodních zástupců, kteří nabízení „výhodnější“ tarify za el. energii 

a přemlouvají občany o přechod  a odběr energií od jiných firem.  Starosta 

upozornil na rizika i platby za provedené změny – odhlášení, přihlášení apod, 

nabídka je jen zdánlivě výhodná. 

o Jihomoravský kraj má do konce roku vypsat dotační tituly na projekty a realizace 

staveb kanalizací – 70% účast na financování ze strany kraje. Výběrové řízení na 

kanalizaci má obec Hlína hotové, připravíme se, necháme udělat projekt a 

požádali bychom o dotaci na stavbu kanalizace v obci. 

o Oprava sochy sv. Josefa: je podaná žádost, čekali jsme na vyjádření  národního 

ústavu památkové péče. Dle jejich sdělení tato socha není státem chráněnou 

sochou, ale úřad navrhuje stejný postup, jako kdyby byla a rovněž souhlasí 

s navrhovanými restaurátorskými pracemi pana Ing.Arch. Jeřábka. Původní 

socha musí být na chráněném místě, nejlépe asi v kostele. Sochu opravíme jen 

pokud na toto dostaneme dotaci (cca 160,- Kč). 

o Mikroregion Ivančicko (dále jen MI) – záměr zlepšit dopravní obslužnost 

v úseku Kývalka – Neslovice – Moravský Krumlov – Znojmo (zejména kvůli 
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evakuaci osob a dalším opatřením v souvislosti s JEDu). Mělo by se v budoucnu 

jednat o silnici dálničního typu. Dále MI podporuje cyklostezky společně se 

spol. ČEZ. Nová cyklostezka Domašov – Pohořelice se bude slavnostně otírat u 

naší rozhledny v dubnu 2008. MI i obec Hlína se připravují na veletrh Region 

Tour v lednu 2008 na BVV Brno. Celá prezentace MI je založena zejména na 

naší rozhledně, která by měla do těchto míst přilákat nejvíce návštěvníků. Obec 

nechala vyhotovit pro tuto akci kalendáříky a také letáčky, které informují o 

rozhledně a dalších památkách a činnosti v obci Hlína. Místostarosta blíže 

seznámil přítomné s akcí i s grafickým návrhem letáčku. 17.12.2007 se 

v Ivančicích bude také účastnit pracovní schůzky k této akci. Součástí výstavní 

stánku by měla být maketa rozhledny anebo obrovská fotografie rozhledny – 

poutač.  

o Rozhledna V.M. má již pravidelný zimní provoz, tedy otevřeno v neděli od 

13.00 do 15.00 hodin a pořád je o prohlídky zájem i v zimním počasí.Vrchol 

rozhledny je potřeba doplnit o navigační výhledové mapky s popisem. Velkým 

problémem teď v zimním období je velmi vysoká vlhkost na rozhledně, dochází 

k poškozování zde vystavených materiálů. 

o V květnu 2008 oslavíme společnou akcí první narozeniny rozhledny. Bude se 

jednat o odpolední akci s kulturním programem, ale zatím není přesně 

stanoveno, co zde bude prezentováno a nabídnuto. 

o O víkendu navštíví všechny domy na Hlíně naši zastupitelé, popřejí lidem a 

předají jim velký malovaný nástěnný kalendář obcí MI, dva kalendáříky obce 

Hlína, přání vyhotovené Babincem a výtvarným kroužkem a také informační 

letáček Jmk. 

o Starosta dále poděkoval paní Vašulínové, Veselé  a Noskové za přípravu velmi 

zdařilé akce „Andělé na Hlíně. Za akci „Druhý adventní koncert na Hlíně“ 

poděkoval také paní Vašulínové a Veselé. Paní Vašulínová poděkovala všem 

ženám z Babince, které se podílely na přípravě občerstvení pro děti ze sboru, 

který zpíval na adventním koncertě, a dále ocenila velký zájem lidí, kteří se 

přidali k pochodu andělů na Hlíně. 

o Starosta informoval o velmi zajímavé návštěvě a prohlídce místní školy v obci 

Neslovice, kde se zastupitelstvo obce Hlína setkalo na přátelském posezení 

s tamními zastupiteli.  

 

7) Diskuse 

 

Pan Vašulín: Bude v plánu i oprava sochy sv. Marie u kříže u kostela? 

Odpověď:  Měla by se opravovat, ale vzhledem k tomu, že se jedná o sochu státem 

chráněnou, tak je to komplikovanější. Opravu máme plánovanou, ale jen pokud bude na toto 

dotace, o kterou bychom v příštím roce požádali. 

 

Pí. Vodáková: Kdy bude svítit strom u kostela? 

Odpověď: Asi v sobotu 15.12.2007. 

 

Pí. Vodáková: Jaké jsou změny v IDS? 

Odpověď: Jedná se pouze o drobné změny. Přesný jízdní řád je vyvěšen na obchodě u Hošků 

a dále je k dispozici na internetu IDS Jmk. 

 

Pan Hošek: Informoval o velké nespokojenosti s kominickým mistrem, který působí v obci 

Hlína, ale také v sousedních obcích. Věc již byla řešena s vedoucím mistrem panem Kučerou, 
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který o tomto ví, ale v současné době nemá za tohoto člověka náhradu, ale bude to co nejdříve 

řešit. Stížnosti se týkají například různě oceněných stejných služeb, nedostavení se ve 

sjednanou dobu apod. 

 

Vašulín Jaroslav: Co udělá zastupitelstvo pro zvýšení zájmu občanů o veřejná zasedání? 

Odpověď: Toto je problematické, pokud občana přímo něco netrápí anebo se nejedná o věc, 

která se ho přímo dotýká, nepřijde na veřejné zasedání. Je to věcí každého z nás a nelze 

nikoho nutit ani přemlouvat. 

 

8) Usnesení a závěr 

 

       Starosta pan Dostalý přečetl usnesení z veřejného zasedání obecního zastupitelstva 

konaného dne 12.12. 2007 na Hlíně. 

 

   Obecní zastupitelstvo po projednání : 

 
schvaluje: 

 

2. Dodatek smlouvy se společností SITA CZ a.s. na svoz komunálního odpadu z obce, který 

stanoví ceny této služby v roce 2008 

Pro návrh:    9                                  Proti návrhu:       0                    Zdržel se:   0 

 

3. Rozpočtové provizorium na rok 2008, které je přílohou tohoto zápisu a které bude platit 

do schválení rozpočtu na rok 2008 

      Pro návrh:    9                                  Proti návrhu:         0                  Zdržel se:   0 

 

4. Následující rozpočtové opatření: 

a) paragraf  2212 – silnice – snížení výdajové části o 150 000,- Kč 

b) paragraf  2219 – pozemní komunikace – snížení výdajové části o 60 000,- Kč 

c) paragraf  3314 – záležitosti knihovny – zvýšení výdajové části o 15 000,-Kč 

d) paragraf  3421 – volný čas mládeže – zvýšení výdajové části o 10 000,-Kč 

e) paragraf  3631 – veřejné osvětlení -  zvýšení výdajové části o 10 000,-Kč 

f) paragraf  3723 – sběr a odvoz kom. odpadu -  zvýšení výdajové části o 15 000,-Kč 

g) paragraf  3745 – péče o vzhled obce - zvýšení výdajové části o 10 000,-Kč 

h) paragraf  5512 – požární ochrana - zvýšení výdajové části o 13 500,-Kč 

i) paragraf  6171 – činnost místní správy - zvýšení výdajové části o 106 000,-Kč 

j) paragraf  3319 – ostatní záležitosti kultury - zvýšení výdajové části o 30 000,-Kč 

k) paragraf  6399 – finanční operace - zvýšení výdajové části o 500,-Kč 

 

        Pro návrh:       9                               Proti návrhu:       0                    Zdržel se:  0 

 

5. Rozpočtový výhled obce na roky 2008 – 2010 , který je přílohou tohoto zápisu 

 

        Pro návrh:        9                              Proti návrhu:        0                   Zdržel se:  0 
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Zasedání bylo ukončeno ve   20.45 hodin. 

 

      Zapsala : Mgr. Veselá Kamila  

 

 

                                                                  Ověřili:  

 

                                                                  Starosta Miloš Dostalý 

 

                                                                  Místostarosta: Ing. Miroslav Pacholík 

 

 

 

 

 

Přílohy zápisu:            -     prezenční listina 

- rozpočtový výhled obce 

- rozpočtové provizorium na rok 2008  
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Přílohy:  

 

ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE HLÍNA 

2008 – 2010 

 

 

 
Hodnoty v tabulce jsou uváděny v tisících korunách. 

  

2008 

 

2009 

 

2010 

Příjmy  - z toho           2 300 2 400 2 500 

daňové 2 100 2 200 2 295 

dotace                25      30      35 

nedaňové     175        170    170 

 

Výdaje běžné - z toho 

 

2 300 

 

2 400 

 

2 500 

Silnice a pozemní komunikace     400    400    350 

Hodnoty místní kultury - rozhledna      400    400    300      

Provoz veřejné silniční dopravy      100      50      50 

Knihovna, kultura, mládež,tělových       90      90      90 

Rozhlas,veř.osvětl.,pohřebnictví       50      70      80 

Komunální odpad, vzhled obce     250    270    290 

Požární ochrana       100    100     100 

Územní samospráva     800    800    800 

Ostatní nákupy     200           220    440 

    

Saldo příjmů a výdajů: 0 0 0 

    

 

 

 
Schváleno na veřejném zasedání obecního zastupitelstva dne 12.12.2007, usnesení bod č.4. 

 

 

Starosta obce Dostalý Miloš 
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OBEC  HLÍNA        

                                        Rozpočtové provizorium  

                                                    na  rok 2008 

 

    

 
 

Příjmy: 

 

Paragraf   položka    

0000         1111       Daň z příjmu FO ze záv.činnosti                    500.000,-- 

0000         1112       Daň z příjmu FO ze sam.výd.činnosti            120.000,-- 

0000         1113       Daň z příjmu FO srážková                                30.000,-- 

0000         1121       Daň z příjmu právnických osob                      550.000,-- 

0000         1211       Daň z přidané hodnoty                                    800.000,-- 

0000         1337       Poplatek za likvidaci komunál.odpadu           130.000,-- 

0000         1341       Poplatek  ze psů                                                  3.000,-- 

0000         1343       Poplatek z veř.prostranství                                    500,-- 

0000         1361       Správní poplatky                                                1.500,-- 

0000         1511       Daň z nemovitostí                                           110.000,--  

0000         4112       Plánovaná dotace ze všeob.pokl.správy            30.100,-- 

1012         2131       Pronájem pozemků                                              1.500,-- 

2112         2310       Prodej druhotných surovin                                  5.000,-- 

3314         2111       Knihovna                                                                200,--  

3341         2111       Hlášení MR                                                            300,-- 

3723         2324       Přijaté nekapitálové příspěvky Eko-kom           10.000,-- 

6171         2132       Pronájem nebyt.prostory                                     3.500,-- 

6171         2142       Dividendy                                                            3.500,-- 

6171         2324       Nekapitálové náhrady                                          1.400,-- 

6310         2141       Příjmy z úroků                                                        800,--              

celkem příjmy                                                                               2,300.000,-- 
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Výdaje: 
  

Paragraf  

2212                           Silnice                                                           400.000,-- 

2219                           Chodníky                                                       100.000,-- 

2310                           Pitná voda                                                       40.000,-- 

2221                           Provoz veřejné silniční dopravy                     70.000,-     

3314                           Knihovna                                                        20.000,-- 

3319                           Kronika                                                           15.000,-- 

3326                           Kulturní památky                                          250.000,--  

3341                           Místní rozhlas                                                 15.000,-- 

3399                           Ostatní záležitosti kultury                             200.000,-- 

3421                           Využití volného času mládeže                        15.000,-- 

3631                           Veřejné osvětlení                                            45.000,-- 

3632                           Pohřebnictví                                                      5.000,-- 

3721                           Svoz nebezpečných odpadů                            20.000,-- 

3722                           Svoz komunálních odpadů                            160.000,-- 

3723                           Svoz ostatních odpadů                                     40.000,-- 

3745                           Péče o vzhled obcí                                           60.000,-- 

4343                           Soc.pomoc při živel.pohromě                           5.000,-- 

5512                           Požární ochrana                                               80.000,-- 

6112                           Obecní zastupitelstvo                                     350.000,-- 

6171                           Místní správa                                                  400.000,-- 

6310                           Výdaje z fin.operací                                         10.000,-- 

6409                           Ostatní činnost                                                    0,-- 

celkem                                                                                            2,300.000,-- 

 

 

 

 

 

Schváleno na veřejném zasedání dne: 

 

 

 

Starosta obce:  Dostalý Miloš                            ……………………….. 

 

Účetní:             Bc.Nosková Gabriela                ……………………….. 
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