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Vážení spoluob ané, kon í první polovina letošního roku a tak bychom Vás rádi
seznámili s výsledkem hospoda ení naší obce za uplynulý rok 2008.
Záv re ný ú et za rok 2008

Rozpo tové p íjmy (v tisíci K ):
Da ové p íjmy:
Neda ové p íjmy:
P íjmy celkem:

Schválený
rozpo et
2 636,3
694,9
3 331,2

Rozpo et
po zm nách
3 024,5
1 325,9
4 350,4

Výsledek
od za átku roku
2 966,4
1 283,0
4 249,4

Da ové p íjmy zahrnují:
- Da z p íjmu fyzických a právnických osob, správní poplatky a da z nemovitostí
- Rozpo et se stanoví podle skute nosti p edešlého roku s p ihlédnutím i ovliv ujícím
ekonomickým faktor m. V této skupin je i poplatek ze ps .
Neda ové p íjmy jsou:
- Finan ní prost edky za plyn, místní poplatky (rybá ské lístky, vyhlášení rozhlasem
trhovci), bankovní úroky a pojistné náhrady.
Dotace ze státního rozpo tu:
5 800,- K na provoz ú adu
- 134 000,- K na chodník
P íjem z pronájmu pozemk od Proteco Agro Oha e
P íjmy z pronájmu nemovitostí / hasi ská zbrojnice, klubovna a kade nictví/.
P evod z statku z roku 2007 – 971 377,- K
Rozpo tové výdaje (v tisíci K ):
Ostatní zem d lská innost
Nákup ryb
Zem d lská a potrav. innost
Pohonné hmoty
Léky pro zv
Doprava
Úklid místních komunikací od sn hu
Výstavba chodníku
Oprava a udržování komunikací
P ísp vek na autobusovou dopravu

Schválený
rozpo et

Rozpo et
po zm nách

Výsledek
od za átku roku

6,0

7,0

6,7

0,0
10,0
10,0

0,5
10,0
10,5

0,5
10,0
10,5

10,0
0,0
250,0
36,0
296,0

21,0
792,2
250,0
38,5
1 101,7

11,1
792,1
0,0
38,4
841,6

Vodní hospodá ství
Rozbor vody – OHES Kolín

5,0

5,0

Úprava drobných vodních tok
Oprava a išt ní náhonu (rybník)

2,0

2,0

0,0

500,6

500,6

208,4

149,5

159,0

155,1

Kanalizace
P ísp vek na žáky
Týká se provozu škol a MŠ

2,3
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Odm na kroniká ce
Místní rozhlas
Poplatek za rozhlas
Oprava rozhlasu

3,0

3,0

0,6
30,0
30,6

0,6
140,0
140,6

0,5
135,6
136,1

6,0
15,0
5,0
0,0
26,0

9,0
15,0
9,1
5,5
38,6

9,0
8,6
9,1
5,5
32,2

5,0
10,0
15,0

5,0
10,0
15,0

4,9
0,0
4,9

20,0

20,0

20,0

46,0
35,0
81,0

49,0
35,0
84,0

31,5
2,5
34,0

Nein. trans. obcím – h bitov Oha e

10,0

0,0

10,0

Komunální služby a územní rozvoj
Nákup plynu, odm na za prodej

50,0
73,0

50,0
104,6

0,0
104,4

20,0
4,0
210,0
20,0
254,0

20,0
10,5
230,0
20,0
280,5

4,2
10,3
229,8
19,6
263,9

125,0
30,0
10,0
16,0
20,0
13,0
214,0

314,6
62,8
10,0
26,0
20,0
15,0
448,4

263,1
62,8
0,0
25,6
20,5
4,1
376,1

Zálež.kultury,církví a sd l.prost edk
Nákup služeb a zboží
Pohošt ní – den d tí, mikulášská nadílka
V cné dary – balí ky oslavenc m
Poskytnuté prost edky - plavání
Sportovní za ízení v majetku obce
Elektrická energie
Opravy a udržování
Dotace FC N m ice
Ve ejné osv tlení:
Elektrická energie
Opravy a udržování

Sb r a odvoz komunálních odpadu
Nákup popelnic a nádob na odpad
Nájemné
Odvoz komunálního odpadu
Nákup ostatních služeb nebezpe ný odpad
Pé e o vzhled obce a ve ejnou zele
Platy zam stnanc
Povinné pojistné
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Nákup materiálu
Pohonné hmoty a maziva
Opravy a udržování
Ost.sociální pé e a pomoc starým ob an m
Pedikúra
Požární ochrana
Nákup drobného majetku
PHM a materiál

3,0

6,5

6,5

6,5

0,0
0,0
0,0

6,0
2,0
8,0

5,9
1,4
7,3

Zpravodaj erven 2009 / .31
Zastupitelstvo obce
Odm na zastupitel
Povinné pojišt ní
Volby
Odm ny, pojišt ní, cestovné
innost místní správy:
Platy zam stnanc v pracovním pom ru
Ostatní osobní výdaje
Drobný hmotný majetek
Pov. pojištšt ní na soci.a zdrav.pojišt ní a úraz
Knihy, u ební pom cky a tisk
Plyn
Elektrická energie
Služby telekomunikací a radiokomunikací
Služby pen žních ústav
Konzultace a školení
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Programové vybavení
Služby pošt
Pohošt ní a cestovné
Mikroregion, SMO, Spolek pro obnovu venkova
Platby daní, poplatk , nákup kolk

Výdaje celkem

450,0
120,0
570,0

469,9
134,5
604,4

469,9
134,4
604,3

0,0

20,2

18,3

220,0
300,0
30,0
96,0
15,0
48,0
46,0
35,0
10,0
10,0
40,0
112,0
10,0
1,0
8,0
11,0
17,0
1 009,0
3 331,2

231,6
300,0
105,4
101,8
15,0
48,0
46,0
35,0
18,5
10,2
151,8
111,2
10,0
3,7
8,0
14,0
17,0
1 227,2
4 846,8

231,4
148,3
103,2
87,7
11,0
10,3
41,7
31,0
17,7
5,1
70,6
47,1
0,0
3,5
0,1
6,0
1,0
815,7
3 661,3

Z statek finan ních prost edk ke dni 31.12.2008
na b žném ú tu 1 559 452,19 K

Další zprávy:
* Kanalizace, vodovod a

OV - v sou asné dob máme veškerou dokumentaci

p edanou k územnímu ízení na M stském ú adu v Kolín . P ibližn do jednoho a p l m síce
se nám dokumentace vrátí, my doplníme chyb jící dokumenty, které v sou asné dob ešíme
( geometrické plány na OV a vodárenský domek, vyn tí zem d lské p dy pro OV a
p íjezdovou komunikaci, smlouvy na p ivedení elekt iny k ob ma stavbám atd.)
Potom vrátíme dopln nou dokumentaci znovu na M stský ú ad ke stavebnímu povolení.
V m sících íjen, listopad bude vyhlášeno další kolo dotací pro obce do 500 obyvatel a my
budeme ekat, zda se na nás usm je št stí a p ísp vek obdržíme.
Mezitím dojde k vytý ení a sm n pozemku mezi obcí a majiteli pozemku na kterých bude
stát istírna odpadních vod a vodárenský objekt. Toto bude vy ešeno do konce roku.

*Stavební

parcely – na obecním pozemku vedle Radl necháme letos vym it sedm

stavebních parcel, z nichž každá bude mít rozlohu 888 metr
tvere ních. Obecní
zastupitelstvo ješt nestanovilo kone nou cenu za metr tvere ní. Bude minimáln 500,- K
za metr tvere ní.
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Obecní ú ad v sou asné dob eviduje celkem dvanáct žadatel , z nichž pouze t i pocházejí
z N m ic. Peníze z prodeje t chto stavebních parcel vloží obec do vybudování inženýrských
sítí pro nové rodinné domky, které na nich vyrostou – tzn. do výstavby komunikace, p ivedení
elekt iny a ve ejného osv tlení.
Další stavební pozemek vznikl naproti h eb ínu.
*Fotovoltaická elektrárna – neboli slune ní elektrárna. Na našem katastru by m la stát
na soukromém pozemku, na ploše p ibližn dva hektary. V sou asné dob se eší za len ní do
územního plánu.

*Komunální odpad -

poplatek za svoz komunálního odpadu z stává letos stejný jako
lo ský rok, tedy 500,- K na osobu a musí být zaplacený do 30. 6. 2009. Osvobozeny od
poplatku jsou d ti do t í let a d ti samoživitel . I letos vyváží p elou ská spole nost
komunální odpad každý týden v úterý. Za autobusovou zastávkou jsou k dispozici kontejnery
na sklo, papír a dva na plasty.
Proto Vás prosím, nepalte plasty doma!! Od toho jsou za ekárnou dva kontejnery na plast,
které jsou vyváženy každý tvrtek. V p ípad , že vás p istihne eská inspekce životního
prost edí je pokuta 20 000,- K i výše.
V sou asné dob se za íná prosazovat vyvážení zeleného odpadu (posekaná tráva ze zahrad,
drobn na ezané v tve apod.), který se ukládá do podobných plastových popelnic, jaké
používáme na b žný odpad. V praxi to znamená, že od b ezna do listopadu se vyváží st ídav
jeden týden domovní odpad a druhý týden zelený. Na tento systém již p ešly obce Oha e,
Býchory, T i Dvory. My ho zavedeme p íští rok.

*Poplatek

za psy – do konce b ezna neuhradili poplatek za psa ješt dva majitelé.

V evidenci obecního ú adu se nachází celkem 80 ps . P i této p íležitosti chceme op t vyzvat
ob any, aby zabránili svým zví at m v toulání a to p edevším z hlediska bezpe nosti
dosp lých a zejména d tí!!!

*Ošet

ení strom

– firma z Nového Bydžova provedla v dubnu odborný pro ez
vzrostlých strom okolo parku p ed p. Drahovzalem, rovn ž u pomníku padlých, v par íku u
zastávky a pro ezávku zelen u bytovek. Podle odborného posudku je u v tšiny vzrostlých
strom nutno provést úpravu ve v tším rozsahu bu na podzim, nebo brzy z jara.
Obec za tuto práci zaplatila 10 tisíc korun.

*Rybník -

zakoupili jsme ryby za 8 200 K . Cena za povolenku je pro místní 350,- K .,
pro ostatní 450,- K .na p t kapr . Prázdninová je za 200,- K na t i kapry. Do konce kv tna
bylo zakoupeno 19 povolenek za 6 850 K . Od ervence dojde ke snížení míry z 55 na 50cm.

*Státní dotace – Bohužel se nám nepoda ilo získat dotaci z Programu obnovy venkova,

kterou jsme cht li použít na opravu požární zbrojnice (st echu, okna, dve e, zavedení plynu
do klubovny atd.). Letos tedy dojde svépomocí k oprav jen toho nejd ležit jšího.
*Grant - Velkým úsp chem je získání grantu z programu Partnerství pro Kolínsko, který
každoro n vyhlašuje automobilka TPCA. Žádali jsme o grant spole n s Mate skou školou
v Oha ích, kam dochází stále více našich d ti (nyní 8 d tí z celkového po tu 25).
editelka školky Iveta Dudková je úsp šnou „eTwinningovou“ u itelkou (práce s po íta i,
vyu ování d tí). Vybavení, na kterém s d tmi vytvá í svoje projekty je zastaralé a
nevyhovující. Grant pom že zkvalitnit výchovu a vzd lání a pom že školce vybudovat
centrum komunikace jak mezi obcemi, jejichž d ti školku navšt vují, tak s evropskými
partnery. Získali jsme ástku 78 675,- K , kterou jsme požadovali. Celkové náklady projektu
iní 98 675,- K . Realizace se uskute ní do konce roku 2009.
Šek v hodnot 78 675 K jsme obdrželi a p evzali spolu s paní editelkou od zástupc TPCA
v úterý 9. ervna. TPCA p edalo v letošním roce do regionu 4 000 000 K .
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* Územní plán – poda ilo se dokon it zm nu územního plánu . 1, kterou jsme zahájili
v roce 2007. Zm ny se týkaly vy len ní pozemk na novou zástavbu, OV, kanalizaci a
vodovod. Za po ízení ÚP jsme zaplatili 70 tis. K .

*Ú

ad práce – i v letošním roce jsme využili možnosti zam stnat dva ob any, na které
dostaneme p ísp vek od ú adu práce. Smlouva je podepsána od b ezna do konce listopadu.
Letos bychom cht li zam stnat jednoho ob ana i p es zimu, protože podle nového zákona
jsou obce zodpov dné za úklid chodník . Jednalo by se ale o vybrané chodníky, ne o celou
obec. Pro nás je to další výdaj na po ízení zimní techniky, na tuto situaci nejsme vybaveni.

*Bezpe

ná doprava – zaslali jsme žádost na Krajskou správu a údržbu silnic o z ízení
svodidel ve sm ru od obce B lušice, jelikož zde dochází k dopravním nehodám a jsou tak
ohroženi obyvatelé této ásti. Na naši žádost jsme dostali kladnou odpov , a tak by do konce
íjna m la být po celé délce umíst na svodidla.
Na k ižovatce silnic od Jest abí Lhoty a Býchor je na naši žádost již umíst no zrcadlo, které
by m lo usnadnit dopravu p i vjezdu do obce.
Zastupitelstvo doporu ilo podání žádosti na Krajský ú ad St edo eského kraje o dotaci na
„ukazatele rychlosti“. Rádi bychom získali p ísp vek na ty i radary. Celkové náklady
p edstavují 472 tis. K , obec by doplatila pouze 20%, tedy 94 400 K . V p ípad , že dotaci
obdržíme, umístíme radary na všechny vjezdy do obce.
*Nebezpe ný a velkoobjemový odpad, sb r železného šrotu - 23. kv tna se

uskute nil odvoz nebezpe ného a velkoobjemového odpadu. Vzhledem k tomu, že n kte í
ob ané jsou nedisciplinovaní, bude se odpad p i p íštím odvozu ukládat až v den jeho odvozu
a za ú asti osoby, která ur í, zda se jedná o nebezpe ný odpad i jiný odpad. Za odvoz jsme
zaplatili 13 tis. K a za zp tný odb r elektroza ízení (TV a PC) dostaneme 850,- K .
Ve dnech 28. – 31. kv tna se uskute nil odvoz železného šrotu. Získané peníze dostanou
místní dobrovolní hasi i, kte í je použijí na dovybavení oble ení.

*Volby – 5. a 6. ervna se konaly volby do Evropského parlamentu. Volit p išlo 71 z 245

voli , to je 29 %. Po adí podle obdržených hlas : ODS 23 hlas , SSD 19 hlas , Suverenita
6 hlas , KS M 5 hlas , Strana svobodných ob an 4 hlasy, Nezávislí 4 hlasy, V ci ve ejné 3
hlasy, ED strana 2 hlasy, SNK Evrop.demokraté 2 hlasy, KDU SL, Dem. strana zelených a
Koruna eská ( monar.strany ech, Moravy a Slezska) 1 hlas. Další volby nás ekají v íjnu
letošního roku.

Kulturní innost:
*Klubovna – od 1. 1. 2009 jsou novými provozovateli Jana a Václav Malovi. Otevírací

doba je od tvrtka do ned le od 17 – 22.00 hodin.

* arod jnice – 30. dubna prob hlo na h išti pálení arod jnic. D ti si opekly bu ty, byly
odm n ny za arod jnické kostýmy a obrázky arod jnic. Zapálila se hranice s arod jnicí
a po 19. hodin hrála k tanci a poslechu kapela „Tetavanka“. Po así se vyda ilo, pot šila nás
velká ú ast místních i p espolních obyvatel. Na záv r zazá il oh ostroj.

*D tský den – p vodn naplánovaný termín se z d vodu špatného po así odložil na 7.
ervna. Pro malé ú astníky byly p ipraveny r zné hry se sladkou odm nou. Mezitím si mohli
dát limonádu a párek z udírny. Domácí zásahová jednotka p edvedla hasi ský útok.
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N m ická olympiáda – 20. ervna po ádáme zájezd na IV. N m ickou olympiádu, kterou

hostí N m ice nad Hanou. Zájemci o ú ast se mohou hlásit na obecním ú adu, cena zájezdu je
100 K . Nabízí se možnost zm it síly v malé kopané, stolním fotbale, st eleckých sout ží,
nohejbalu, i florbalu. Odjezd bude v 5hod. P íjezd druhý den v ranních hodinách.

Program zájezdu:
9.45 shromážd ní ú astník na nám stí
10.00 p ivítání starostkou m sta a pr vod na stadion
10.15 slavnostní zahájení N m ické olympiády, seznámení s programem dne, rozchod na
jednotlivé sout že
10.30 vystoupení krasojízdy v sokolovn
11.00 vystoupení NS Pantlék
11.45 mažoretky d tského domu mládeže Orion
12.30 d tský orchestr mládeže N m ice nad Hanou (koncert 1 hod)
13.30 vystoupení kapely Domova u rybníka v areálu DDM
14.00 vystoupení historického šermu
14.00 setkání starost všech N m ic na m stském ú ad
15.00 hip hop, d tský d m mládeže Orion
16.00 country kapela Náhoda (koncert 1 hod)
18.00 vyhodnocení sout ží
18.30 vystoupení sboru ZUŠ A ZŠ
19.00 tane ní zábava (vstup zdarma, hraje Black Rose)
21.50 oh ostroj

*Letecké snímky:

Na obecním ú ad si m žete do tvrtka 18. 6. prohlédnout nebo objednat nové letecké snímky
naši obce.
===================================================================

Spole enská rubrika:

– k 23. 5. 2009 m ly N m ice celkem 311 ob an .
P ihlášení:
Miroslav Hrouda
Stanislav Mén, Forštová Michala a Lucie
Evženie, Lubomír, Klaudie Soukupovi
Nad žda Šantr ková Miroslav Skokan
Martin, Ivana, Adéla Chloupkovi
Milan, Blanka a Michaela Rejfkovi

Odhlášení:

Marek Jaroslav
Lukáš Hrubý

Narozeni:

Gita Jambrichová
Aneta Valí ková
Kamila Voborníková

Úmrtí:

Josef Pašek
Václav Beneš
Miloš Vost ežanský
Josef Hlavi ka
Významná životní jubilea oslaví v letošním roce 18 spoluob an .

Kulatá výro í:
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SLUŽBY
Pedikúra - pedikérka p ijíždí do N m ic dopoledne jednou za m síc. Obec každému ob anu
p ispívá 70,-K . Další zájemci se mohou zapsat na obecním ú ad .
Kade nictví – kade nictví funguje v prostorách obecního ú adu pravideln každý sudý
tvrtek.
Prodej plynu – každou sobotu od 11:30 do 13:30 hod.

CENÍK SPRÁVNÍCH POPLATK PLATNÝ OD 1. LEDNA 2009
Ceník za poskytování služeb CZECH POINT

Jeden list
Živnostenský rejst ík
100,Rejst ík trest
50,Registr živnostenského podnikání – fyzická osoba
Registr živnostenského podnikání – právnická osoba
Obchodní rejst ík
100,Katastr nemovitostí
100,Informa ní systém odpadového hospodá ství
Centrální registr idi – body100,Informa ní systém o ve ejných zakázkách
Insolve ní rejst ík
100,-

Kopírování:

ernobíle kopírování:
Jeden list, jedna strana
Jeden list, ob strany
Barevné kopírování:
Jeden list, jedna strana
Jeden list, druhá strana

Laminování:
Formát
Formát

A5
A4

A4
A3
A1

1 – 99 kopií
1 – 99 kopií
1 – 99 kopií

2,4,4,-

A4
A4

1 – 99 kopií
1 – 99 kopií

15,30,-

1 – 99 list
1 – 99 list

každý další list

50,-

50,-

10,20,-

P ihlášení k trvalému pobytu:
Jedna osoba
Každá další

Ov ování:

50,50,-

Provádíme ov ování podpis nebo otisku razítka na listin : 30,- K
Ov ení stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z ú edních spis , ze soukromých spis
v ú ední úschov , z rejst ík trest , z knih, ze záznamu, z evidence, z listin nebo z dalšího
písemného a obrázkového materiálu: 30,- K za každou zapo atou stránku
Ov ení podpisu, otisku razítka na listin za ú elem jejího použití v zahrani í: 100,- K

