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Veřejné zasedání   č. 7/ 2008 
 

 

 

 

        Dne 4.3.2008 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 : 9 

 

 

1/ Zahájení 

 

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

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

paní Kamilu Veselou, za ověřovatele zápisu navrhnul pana Milana Hoška a pana Jozefa 

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

zasedání a program doplnil o nový bod programu a to bod č. 8. Poté požádal přítomné o jeho 

doplnění. Zastupitelstvo nemělo námitek a schválilo program zasedání v tomto znění: 

 

 

 

 

1. Zahájení 

2. Projednání připomínky k zápisu z minulého VZ  

3. Projednání rozpočtu na rok 2008 

4. Projednání pronájmů pozemků 

5. Projednání vyhlášení záměru koupě pozemků v k.ú.Hlína  

6. Projednání dohody o zastupování obce s advokátní kanceláří JUDr. Jana 

Černého 

7. Projednání navýšení příspěvku pro Mikroregion Ivančicka 

8. Projednání dohody o úhradě neinvestičních nákladů na žáky s městem 

Ivančice 

9. Různé informace z činnosti OÚ 

10. Diskuse 

11. Usnesení a závěr     
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2) Projednání připomínky k zápisu z minulého VZ  

 

      Starosta zde přečetl celý dopis, připomínku k zápisu z Veřejného zasedání č.6, od 

paní Milady Chlubné, bývalé účetní OÚ Hlína. Paní Chlubná upozornila na 

nesprávnou formulaci v minulém zápise z VZ, kde je v bodě č.4 zápisu uvedeno, že 

přebytek hospodaření z minulého roku nelze použít, protože nebyl pravděpodobně 

připsán minulou účetní. Paní Chlubná se cítí poškozena touto formulací a v dopise 

požaduje omluvu starosty obce.  

Starosta k této věci uvedl, cituji: „Na minulém veřejném zasedání při projednávání 

rozpočtových opatření jsem mylně informoval zastupitelstvo obce o tom, že přebytek 

hospodaření nelze zařadit. Přebytek hospodaření lze zařadit a použít i v průběhu roku. 

Za tuto nepřesnou formulaci se  paní Chlubné omlouvám. Tato nepřesnost vznikla 

v důsledku toho, že jsem  vycházel z poznatků, které jsem v této účetní záležitosti 

tehdy měl a i přes to, že jsem se informoval jak tuto záležitost účetně řešit,  jsem v té 

době žádné jiné vysvětlení neměl“. 

Zastupitelé neměli žádných připomínek k této věci. 

 

 

3) Projednání rozpočtu na rok 2008 

 

Starosta obce přednesl návrh rozpočtu pro rok 2008, který byl dle zákona o obcích po 

dobu 15 dnů zveřejněn na úřední desce OÚ.  Navrhovaná výše příjmů je 3 361 000,- 

Kč, v roce 2007 to bylo 2 459 000,- Kč. Poté Starosta informoval přítomné o 

jednotlivých položkách rozpočtu (dále viz. Příloha rozpočet 2008) a zmínil důležité 

investice, opravy a stavby, které zastupitelstvo navrhuje provádět v průběhu roku 

2008. 

- Část příjmová: Zde uvedl, že hlavní příjmem pro obec jsou daňové příjmy, které 

jsou v letošním roce v rámci daňové reformy u malých obcí navýšeny. U obce 

Hlína jde zhruba o 315 000,- Kč. Další finanční prostředky je možnost získání 

dotací ve věci opravy sochy, kanalizace, na úpravu autobusové zastávky a na 

vybavení pro Zásahovou jednotku obce Hlína. Dále je počítáno s platbami za 

pronájem hrobových míst na 10 let dopředu a za pronájem na rozhledně.  Plán 

celkových příjmů činí 3 361 000,- Kč. 

- Část výdajová: Silnice 300 000,- Kč – na opravy silnice k Fialům, máme již 

nabídku od firmy MIKO, opravy by měli začít v dubnu/květnu 2008. Pozemní 

komunikace, chodníky – 200 000,- Kč – opravy chodníků, nová čekárna pro 

BUS, nový chodník na obecním pozemku ve směru Neslovice – D.Kounice. 

Pitná voda – 40 000,- - přípojka vody pro stánek občerstvení u rozhledny. 

Veřejná silniční doprava 80 000,- Kč – BUS čekárna  a její přilehlé okolí a 

zázemí, již máme zpracován projekt a je požádáno o dotaci z Programu obnovy 

venkova. Čištění odpadních vod, kanalizace – 250 000,- Kč – na projekt na 

výstavbu kanalizace v obci (50% spoluúčast kraje), máme již vypracovanou 

studii a hotové výběrové řízení na zpracovatele projektu, celková cena bude cca 

390 000,- Kč. Knihovna – 30 000,- Kč. Ostatní záležitosti kultury a volný čas 

celkem – 40 000,- (divadlo, výtvarný kroužek, Babinec). Obnova hodnost místní 

kultury – 900 000,- Kč – splacení části dluhu za rozhlednu IVYSO, propagace, 

další zvelebování okolí rozhledny, oslava prvních narozenin rozhledny, úprava 

buňky u Rozhledny apod.  Rozhlas 30 000,- Kč – nutná oprava anebo celková 

rekonstrukce. Nebytové hospodářství – 40 000,- Kč – nové dveře do obecní 

školy a údržba budov. Veřejné osvětlení – 50 000 – opravy, výměny světel. 

Pohřebnictví – 10 000,- Kč na označení hrobů dle zákona (máme asi 87 hrobů, 
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které musí být označeny čísly a musí být zde vedena evidence, kdo je zde 

pohřben. Očíslování provedla firma pana Čecha – plechové zápichy s čísly). 

Nebezpečný odpad – 15 000,- Kč, Komunální odpad – 150 000,- Kč, Ostatní 

odpad – 50 000,- Kč. Obec vybírá poplatky od občanů v nejvyšší výši (500,- Kč) 

a i přes to doplácí ročně za odpadové hospodářství cca 50 000,- Kč. Veřejná 

zeleň – 50 000,- Kč Požární ochrana – 80 000,- Kč (topení, zásahové obleky a 

další výbava) – požádáme i o dotaci. Odměny členů zastupitelstva – 360 000,- 

Kč. Činnost místní správy – (nově platíme zdravotní a sociální pojištění za členy 

zastupitelstva), el. energie, pojištění staveb, bankovní transakce, PC programy – 

500 000,- Kč. 170 000,- Kč je zůstatek jako rezerva na mimořádné události, 

z této položky budeme platit školní docházku dětí v Neslovicích a Ivančicích. 

Celkem navrhovaná výše výdajů: 3 361 000,- Kč 

- K 31.12.2007 byl zůstatek na účtu obce 1 127 145,- Kč, stav k dnešnímu  dni je 

1 850 000,- Kč. 
 

Zastupitelé neměli připomínek a  schválili rozpočet na rok 2008, které je přílohou tohoto 

zápisu. 

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

 

4) Projednání pronájmů pozemků 

 

Žádost Ing. Pacholíka – ve věci pronájmu části prostor ve sběrném dvoře za obecní školou, 

celkem se jedná o 35 m2. Důvod: složení stavebního materiálu. Cena za pronájem: 5,- Kč za 

m2 a 1 měsíc. – dle vyhlášky obce o pronájmu veřejného prostranství. 

 

Zastupitelé neměli připomínek a schválili pronájem obecního pozemku o výměře 35 m2 na 

p.č. 166 a 167 v k.ú. Hlína panu ing. Miroslavu Pacholíkovi, bytem Hlína č.p. 57 v ceně 5,- 

Kč za m2/měsíc. 

 

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

 

Starosta informoval, že vzhledem k velkému počtu návštěvníků na rozhledně je neustále velká 

poptávka na občerstvení u rozhledny. V této souvislosti obec zakoupila stavební buňku, která 

je umístěna vedle rozhledny, která by měla k tomuto účelu sloužit, a protože je agenda 

samostatného provozu občerstvení vedená obcí velmi náročná, rozhodla se obec vyhlásit dne 

8.2.2008 záměr pronájmu pozemků  a stavební buňky za účelem provozování občerstvení. 

Jedná se o 300 m2. Zájemci se mohli hlásit od 8.2. do 23.2.2008. Obec obdržela pouze 

jedinou žádost o pronájem a to pana Milana Hoška. Pan Milan Hošek následně přečetl svoji 

žádost a upřesnil svoji představu, s tím, že obec bude o každé činnosti a úpravách předem 

informována.                                                                                                                              

Roční nájemné bude následně stanoveno, zastupitelé se dohodnuli předběžně na částce 10 -

15 000,- Kč ročně, ale bude následně přesně stanoveno nájemní smlouvou. Zahájení provozu 

občerstvení by mělo být do oslavy 1. narozenin rozhledny. 

Zastupitelé schválili na základě „Vyhlášení záměru pronájmu pozemků“ ze dne 8.2.2008 

pronájem pozemku o výměře 300 m2 na par.č. 463/2, 463/3 a stavební buňky, která je 

umístěna na pronajatém pozemku panu Milanu Hoškovi, bytem Hlína č.p. 120, za účelem 

zabezpečení občerstvení pro návštěvníky Rozhledny V.M. na Hlíně. Na pronájem bude 

sjednaná upřesňující nájemní smlouva.  

 

      Pro návrh:   8                           Proti návrhu:     0               Zdržel se: 1 
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5) Projednání vyhlášení záměru koupě pozemků v k.ú.Hlína  

 

Starosta informoval, že se zastupitelstvo rozhodnulo získat do vlastnictví obce pozemky 

za OÚ, pro případ budoucí stavby kulturního zařízení. Z tohoto důvodu hodlá vyhlásit  

záměr koupě pozemků v k.ú.Hlína vedených pod čísly KN 81, 82/1, 130/18, 137/1, 137/5, 

137/6, 138/2, 138/4, 138/5. Jedná se o pozemky paní Smutné (3 pozemky/1956m2), pana 

Krupice (2 pozemky/487 m2), pana Ondráška (2/591 m2), paní Pikulové (1/20m2) a pana 

Hlavoně (1/10m2). Paní Smutná, pan Ondráček a paní Pikulová předběžně souhlasí 

s odkoupením pozemků obcí.  

 

Zastupitelé neměli připomínek a odsouhlasili vyhlášení záměru koupě pozemků 

v k.ú.Hlína vedených pod čísly KN 81, 82/1, 130/18, 137/1, 137/5, 137/6, 138/2, 138/4, 

138/5 

 

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

 

 

 

6) Projednání dohody o zastupování obce s advokátní kanceláří JUDr. Jana Černého 

 

Starosta hovořil o problému s firmou SELF, která již od 30.9.2007 dosud nezaplatila za 

pronájem prostoru pro umístění telekomunikačních zařízení na rozhledně a navíc zde začala 

provádět úpravy, který byly nad rámec smlouvy.  Dle zákona neplacení nájmu zadává důvod 

až k ukončení smlouvy, rovněž zde jsou úroky z prodlení pro obec. Firma také chce umístit na 

rozhledně zařízení na místa, která k tomuto účelu nejsou ve smlouvě uvedena. Starosta po 

projednání v zastupitelstvu proto přijal právní zastupování od dr. Jana Černého z Ivančic, se 

kterým obec uzavřela dohodu s odměnou ve výši 10 000,- Kč. Dr. Černý sepsal dopis - výzvu 

pro firmu SELF, kde obec uplatňuje svůj nárok ve lhůtě do 18.2.2008, včetně úroků 

z prodlení. Firma SELF v poslední den stanovený ve výzvě svůj dluh ve výši 450 800,- 

zaplatila, nezaplatila ovšem penále včetně výdajů za právní zastupování ve výši 36 000,- Kč. 

Obec nyní odeslala fakturu na tuto dlužnou částku na firmu SELF k zaplacení.  

 

Zastupitelé neměli připomínek a schválili dohodu o zastupování obce s Advokátní kanceláří 

JUDr. Jana Černého za účelem uplatnění nároků vůči společnosti SELF dle smlouvy s obcí 

Hlína z 18.7.2007. Sjednaná smluvní odměna je 10 000,- Kč  

 

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

 

 

7) Projednání navýšení příspěvku pro Mikroregion Ivančicka 

 

Starosta sdělil poslední informace z činnosti svazku obcí Mikroregionu Ivančicka, pochválil 

zejména prezentaci obcí na veletrhu Regiontour v Brně, kde byl velký zájem o naši rozhlednu. 

Svazek podporuje projekty obcí, cyklostezky v regionu, přispívá na kalendáře apod. Svazek 

také každoročně čerpá dotace z prostředků společnosti ČEZ a v letošním roce bylo 

rozhodnuto, že tyto prostředky budou nabídnuty obcím formou projektů na různé akce.  

Předsednictvo Mikregionu po projednání předkládá obcím návrh na zvýšení příspěvku od 

letošního roku z 10,- na 15,-. Kč za občana a rok. 

 

Zastupitelé odsouhlasili navýšení příspěvku pro Mikroregion Ivančicka na 15,- Kč za 

obyvatele a rok. 

      Pro návrh:   9                           Proti návrhu:   0                 Zdržel se:  0 
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8) Projednání dohody o úhradě neinvestičních nákladů na žáky s městem Ivančice 

 

Zastupitelé projednali dohodu o úhradě neinvestičních nákladů na žáky z obce Hlíny 

docházející do ZŠ Ivančice. Platba této částky se účtuje na konci školního roku a v rozpočtu je 

na toto vyčleněna částka. Odhadovaná částka je asi 30 -35 000,- Kč.  

 

Zastupitelé odsouhlasili dohodu o úhradě neinvestičních nákladů na žáka s Městem Ivančice, 

která zajišťuje povinnou školní docházku pro 7 dětí z obce. 

 

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

 

 

 

9) Různé 

 

o Starosta pan Dostalý a paní Veselá informovali o rozšíření našich webových stránek o 

další informace, o anketu a diskusi apod. Dále o přihlášení webových stránek do 

soutěže Zlatý erb, kde soutěží webové stránky měst a obcí.  Obec investovala nemalé 

peníze do úpravy stránek, paní Veselá zde pak vložila spoustu příspěvků a informací, a 

je to znát na sledovanosti našich stránek, která je velmi dobrá. Nově jsme také zavedli 

posílání informací na e –mailové adresy občanů – hlášení rozhlasu, upozornění, 

pozvánky apod. (zasíláme celkem do 23 schránek občanů). Hlášení rozhlasu je také 

nově na webových stránkách.  

o Starosta velmi ocenil a pochválil činnost paní Jany Vašulínové a dalších žen jako paní 

Havlíkové, Podlipné a dalších v souvislosti s pořádanými akcemi, které jsou velmi 

zdařilé a úspěšné. Sdělil, že obec bude nadále takovéto akce podporovat.  

o DVD od pana Rybníčka: Po konzultaci s paní Veselou, které shlédla pracovní verzi 

DVD od pana Rybníčka, bylo rozhodnuto, že forma DVD bude – celková prezentace o 

obci Hlína – historie, současnost, památky, kultura, život v obci, akce, rozhledna apod. 

Komentář připravuje paní Veselá. Pan Rybníček by měl DVD zpracovat do konce 

dubna 2008, aby se mohlo prodávat při oslavě prvních narozenin rozhledny. Délka 

DVD bude do 35 minut. Pan Rybníček bude ještě po obci dotáčet některé záběry a 

případně i náhodné komentáře s občany. 

o Vybírání poplatků za nájem hrobového místa na dalších 10 let. Obec v této věci 

zjistila, že majitelem pozemků – hřbitova je církev. Starosta jednal s právničkou JUDr. 

Muchovou v Ivančicích, která uvedla, že obec je oprávněna nadále pozemek 

provozovat, pokud jej provozovala i v době nabytí účinnosti z. č. 256/2001Sb., jestliže 

církev neuplatnila svůj požadavek. Můžeme tedy jako provozovatel a ne vlastník 

smlouvy uzavřít a vybírat poplatky. Jedná se také s arcibiskupstvím v Brně, kde je 

snaha pozemek převést do majetku obce darovací smlouvou. Hrobová místa budou 

označena zápichy č evid. čísly. 

o Starosta se účastnil valné hromady Svazku vodovodů a kanalizací Ivančicka dne 

12.2.2008. Obce mají Svazek informovat o tom, zda-li budou rozjíždět některé velké 

investiční akce jako výstavby vodovodů a kanalizací. Na svazku pořád vázne dluh za 

nevyřešenou věc – čističku odpadních vod.  

o Rozhledna – splacení – již jsme zaplatili firmě IVYSO 1 370 000,- Kč, letos zaplatíme 

ještě 500 000,- Kč, plán pro rok 2009 je také splátka 500 000,- Kč, takže rozhledna by 

takto byla splacena. 

o Rozhledna – oslava 1. narozenin, prvního dne otevření . 4.5.2008 -  součástí naší akce 

budou ještě další dvě akce – otevírání turistické stezky a cyklostezky s názvem „Na 
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kole i pěšky na Rozhlednu Vladimíra Menšíka na Hlíně“. Stále se ještě rozhoduje o 

dotaci od firmy ČEZ na tuto akci, dle toho by se pak připravoval program. 

o Rozhledna – do konce února 2008  vystoupilo na rozhlednu celkem 16 100 

návštěvníků + 1 824 návštěvníků v den slavnostního otevření. Zájem je velký, upravili 

jsme i otevírací dobu na měsíc březen, otevřeno je už i v sobotu. Rozhledna se také 

zařadila mezi památky, které jsou součástí projektu Rodinné pasy (snížené vstupné pro 

rodiny s dětmi v určitý den na určitou památku) - ve dnech 22.-23.3. bude tato akce 

uplatňována na naší rozhledně. 

 

10)  Diskuse 

 

Pan Richard Nesvačil 

– Požádala obec o dotace na hasiče? 

–  Odpověď – Ne, zatím ne, o tuto dotaci lze žádat v průběhu celého roku, ale počítáme 

s tím že požádáme o finance na výstroj a výzbroj zásahové jednotky obce. 

– Pokud se bude dělat nová pohlednice Hlíny, mohli by tam být i hasiči, protože toho pro 

obec dělají nejvíce? 

– Odpověď – Ano, v letošním roce je v plánu nová pohlednice, kde by hasiči mohli být. 

– Jak to vypadá s žádostí o změnu autobusu 422 z Hlíny v 5.00 hod? 

– Odpověď – Tento požadavek byl konzultován se zástupci společnosti KORDIS, která 

organizuje IDS JMK a bylo přislíbeno řešení. Je třeba vyřešit stání autobusu 

v Neslovicích, protože ostatní obce na této lince s posunem na dřívější odjezd nesouhlasí. 

Pokud bude požadavku vyhověno, tak změna by nastala 2.června. 

 

Paní Bumbálková 

 

– Špatně svítící světlo u našeho domu, bude se s tím něco dělat? 

– Odpověď – Ano, opravíme to, i další špatná světla v obci. 

 

Paní Jana  Vašulínová 

 

Informovala o páteční akci Babince, kdy bude již druhý kurz drátkování šperků. Dále 

informovala o zamýšlené akci v dubnu 2008 – Den otevřených dveří na obecní škole - 

v knihovně, ve výtvarném kroužku, výstavky prací dětí apod.. Pan Nesvačil požádal, jestli by 

k této akci se nemohli připojit i hasiči a udělat i den otevřených dveří na hasičce, kde je 

spousta nového. Toto bylo přijato.                       

   

 

 

 

11) Usnesení a závěr 

 

       Starosta pan Dostalý přečetl usnesení z veřejného zasedání obecního zastupitelstva 

konaného dne 4.3. 2008 na Hlíně. 

 

    
Obecní zastupitelstvo schvaluje: 

  

  

1. rozpočet obce na rok 2008, který je přílohou tohoto zápisu 

      Pro návrh:       9                      Proti návrhu:                    Zdržel se: 

2. pronájem obecního pozemku o výměře 35 m2 na p.č. 166 a 167 v k.ú. Hlína panu ing. 

Miroslavu Pacholíkovi, bytem Hlína č.p. 57 v ceně 5,- Kč za m2/měsíc 

      Pro návrh:      9                       Proti návrhu:        0           Zdržel se:    0 
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3. na základě „Vyhlášení záměru pronájmu pozemku“ ze dne 8.2.2008 pronájem 

pozemku o výměře 300 m2 na par.č. 463/2, 463/3 a stavební buňky, která je umístěna 

na pronajatém pozemku panu Milanu Hoškovi, bytem Hlína č.p. 120, za účelem 

zabezpečení občerstvení pro návštěvníky Rozhledny V.M. na Hlíně. Na pronájem 

bude sjednaná upřesňující nájemní smlouva.  

      Pro návrh:         8                    Proti návrhu:          0         Zdržel se:     1 

4. vyhlášení záměru koupě pozemků v k.ú.Hlína vedených pod čísly KN 81, 82/1, 

130/18, 137/1, 137/5, 137/6, 138/2, 138/4, 138/5 

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

5. dohodu o zastupování obce s Advokátní kanceláří JUDr. Jana Černého za účelem 

uplatnění nároků vůči společnosti SELF dle smlouvy s obcí Hlína z 18.7.2007. 

Sjednaná smluvní odměna je 10 000,- Kč  

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

6. navýšení příspěvku pro Mikroregion Ivančicka na 15,- Kč za obyvatele a rok 

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

7. dohodu o úhradě neinvestičních nákladů na žáka s Městem Ivančice, která zajišťuje 

povinnou školní docházku pro 7 dětí z obce 

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

 

 

 

 

 

 

Zasedání bylo ukončeno ve   21.00 hodin. 

 

      Zapsala : Mgr. Veselá Kamila  

 

 

                                                                  Ověřili:  

 

                                                                  Starosta Miloš Dostalý 

 

                                                                  Místostarosta: Ing. Miroslav Pacholík 
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Příloha č.1 

                                          SVÁLENÝ  ROZPOČET OBCE HLÍNA 

na  rok 2008 

Příjmy: 

Paragraf   položka          T e x t                                                        Kč 

0000         1111       Daň z příjmu FO ze záv.činnosti                    620.000,-- 

0000         1112       Daň z příjmu FO ze sam.výd.činnosti            150.000,-- 

0000         1113       Daň z příjmu FO srážková                                40.000,-- 

0000         1121       Daň z příjmu právnických osob                      650.000,-- 

0000         1211       Daň z přidané hodnoty                                    920.000,-- 

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

0000         1341       Poplatek ze psů                                                   4.000,-- 

0000         1361       Správní poplatky                                                 1.400,-- 

0000         1511       Daň z nemovitostí                                           130.000,--  

0000         4112       Plánovaná dotace ze všeob.pokl.správy            25.600,-- 

1032         2131       Pronájem pozemků                                              1.500,-- 

2122         2310       Prodej druhotných surovin                                10.000,- 

3725         2324       Přijaté nekapitálové příspěvky Eko-kom            4.000,-- 

6171         2132       Činnost místní správy- pronájem nemovit.     518.500,-- 

6310         2141       Příjmy fin.operací a úroků                                   6.000.— 

3326         2111       Rozhledna – vstupné a příspěvky                    150.000,--   

celkem příjmy                                                                              3.361.000,-- 

 

Výdaje:  

Paragraf                           T e x t                                                        

2212                           Silnice                                                          300.000,-- 

2219                           Chodníky                                                     200.000,-- 

2221                           Provoz veřejné silniční dopravy                    80.000,--   

2310                           Pitná voda                                                      40.000,-- 

2321                           Čištění odpadních vod – kanalizace            250.000,-- 

3314                           Knihovna                                                       30.000,-- 

3319                           Ostatní záležitosti kultury                              40.000,-- 

3326                           Obnova hodnot místní kult. - rozhledna      900.000,--  

3341                           Místní rozhlas                                                30.000,-- 

3399                           Ostatní záležitosti kultury–znak, prapor        20.000,-- 

3421                           Využití volného času mládeže                       20.000,-- 

3631                           Veřejné osvětlení                                           50.000,-- 

3613                           Nebytové hospodářství                                  40.000,--                                             

3722                           Svoz komunálních odpadů                           150.000,-- 

3723                           Svoz ostatních odpadů-plast, sklo                  50.000,-- 

3721                           Nebezpečný odpad                                         15.600,--      

3745                           Péče o vzhled obcí                                         50.000,-- 

5512                           Požární ochrana                                             80.000,-- 

6112                           Obecní zastupitelstvo                                   360.000,-- 

6171                           Místní správa                                                500.000,-- 

6402                           Nevyužité dotace – vrácení                            

6409                           Ostatní činnost                                              144.000,-- 

6310                           Výdej z finančních operací                             12.000.--  

celkem                                                                                           3,361.000,-- 

 

 

Schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 4.3.2008. 

                                                                                              Starosta obce: Dostalý Miloš 
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