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ROK 2017 – PLÁNY
I POTVRZENÉ INVESTICE

Rozpočet města na rok 2017
počítá s příjmy ve výši 19 005 000,Kč, k příjmům je připočten zůstatek
na účtech z roku 2016, který činí
11 665 000,Kč,
výdaje
se
přepokládají ve výši 30 670 000,- Kč.
V rozpočtu města na rok 2017
je
nejvýznamnější
investicí
rekonstrukce kanalizace za 5,8 mil.
Kč pod hlavní silnící, která by měla
začít v měsíci březnu, dokončena by
měla být do poloviny června. Hned
poté by měla začít rekonstrukce této silnice, (investorem je Královéhradecký kraj),
zahájená v loňském roce v Jičíně, dokončena by měla být do konce října. Z toho
vyplývá, že v období od března nejdéle do října musíme počítat s dopravními
omezeními, protože provoz na silnici bude řízen semafory a bude omezen na jeden
jízdní pruh, takže se všichni budeme muset obrnit trpělivostí a počítat
s komplikacemi při dojíždění. Odměnou nám bude nová silnice s novou kanalizací.
Další velkou akcí by měla být dostavba vodovodu a kanalizace na Těšíně za
5,5 mil. Kč. Na obě zmíněné akce žádáme o dotaci Královéhradecký kraj.
Na jaře už by mělo být dokončeno restaurování obřadní místnosti na radnici, takže bude moci
opět sloužit svému účelu. Pokračovat také bude v souvislosti s kabelizací elektrického vedení výměna
veřejného osvětlení, letos se bude realizovat určitě na Těšíně, v ulici
Husově a pod Těšínem, připravujeme projektovou dokumentaci na
obměnu veřejného osvětlení v dalších ulicích. V rozpočtu je počítáno i
s předfinancováním domovních kompostérů, které by potom měly být
uhrazeny z dotace, se spoluúčastí na budování cyklostezky mezi Těšínem
a Valdicemi, na kterou bychom letos chtěli žádat o dotaci. Mělo by dojít
také k výměně většiny oken v budově pošty a zasíťování pozemků pod
kostelem, protože přibývá zájemců o bydlení u nás v Železnici.
Připravených akcí (a to nejsou vyjmenovány úplně všechny) je tedy dostatek, teď si musíme přát,
abychom byli úspěšní v získávání dotací a podařilo se nám vše, co máme naplánované, zrealizovat.
Ing. Dana Kracíková
starostka
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Z JEDNÁNÍ ORGÁNŮ MĚSTA
Rada města se od posledního vydání Zpravodaje sešla čtyřikrát (19.12. 2016, 9.1. 30.1. a 13.2.
2017). Přijala usnesení především v následujících bodech:
• Schválila poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Železnice ve výši 30 tisíc Kč z rozpočtu
města na rok 2016. Finanční prostředky budou použity na zpracování projektové dokumentace
na opravu statických poruch kostela.
• Neschválila napojení kanalizace Bradlecké Lhoty na ČOV v Železnici a to z kapacitních důvodů.
• Schválila uzavření smlouvy na ekologickou likvidaci olejů rostlinného původu z domácností.
Kontejner bude umístěn na školním dvoře.
• Schválila realizaci zahradního altánu a bylinkového záhonu na zahradě MŠ. Altán by byl využit
při výuce přírodovědných předmětů.
• Schválila smlouvu o dílo s MgA. Lukášem Hrindou na provedení restaurátorských prací na
malbách v obřadní síni radnice. Cena díla je 323 422,- Kč bez DPH.
• Schválila smlouvu s Oblastní charitou Jičín na nájem místnosti v budově radnice. Ta bude
využita pro pracovnice charity při plnění sociálních služeb v regionu. Výše nájemného se
stanovuje na 10 tisíc/rok plus 6 tisíc paušální poplatek za energie.
• Nevyhověla smluvnímu požadavku Pavla Vrby na navýšení kupní ceny za pozemky o inflaci.
Celá záležitost bude předložena k novému projednání zastupitelstvu města.
• Schválila připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením vlajky Tibetu dne
10.3. 2017.
• Schválila modernizaci jazykové učebny a vybudování bezbariérového WC v budově
Masarykovy ZŠ.
• Schválila dotaci z rozpočtu města na sociální služby – osobní asistenci pro Apropo Jičín o.p.s.
(částka 5 tisíc Kč).
• Schválila podpis smlouvy s poradenskou společností LK Advisory, s.r.o. Praha, která zpracuje
žádost o dotaci na zakázku „Cyklostezka Valdice – Železnice“.
• Vzala na vědomí Výroční zprávu Místního vlastivědného muzea za rok 2016.
• Schválila vypsání výběrového řízení na likvidaci skládky v prostoru bývalého motelu Achát a
složení komise, která bude nabídky posuzovat.
• Schválila zápisy do kroniky města za roky 2014 a 2015.
Zastupitelstvo města se sešlo na prvním letošním zasedání dne 22. února 2017 a přijalo toto
usnesení:
a) Vzalo na vědomí:
• Kontrolu usnesení ZM č. 6/2016 ze dne 14.12. 2016.
• Zprávy z jednání rady města za období od 14.12. 2016 do 22.2. 2017.
• Zprávu finančního výboru.
b) Schválilo:
• Rozpočet města Železnice na rok 2017.
• Střednědobý výhled rozpočtu města na období 2018 – 2021.
• Podání žádosti o dotace z Programu regenerace městské památkové zóny na akce: obnova
fasády včetně výměny oken a střešní krytiny na čp. 204 – pošta, na dokončení rekonstrukce
fasády u čp. 7 (náměstí) a na výměnu okenních křídel a rámů u čp. 206 (náměstí).
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•

Přiznání podílu města na obnově kulturních památek v rámci programu regenerace MPZ ve
výši 10% u kulturních památek, kde město není vlastníkem.
• Podpis Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi GasNet, s.r.o a městem
Železnice na uložení kabelu veřejného osvětlení do poz. parcely č. 227, která je ve
vlastnictví GasNet s.r.o., aby mohla být realizována oprava a rozšíření veřejného osvětlení
v Husově ulici.
• Podpis Smlouvy o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a
podpis Smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-2012465/VB/6 Kněžnice – Pekloves čp.51
– uložení kabelového vedení vn 35 kV v délce 200 m a distribuční trafostanice.
• Záměr vedení budoucího vodovodu do Zámezí a Cidliny ze zdroje v Železnici.
c) Revokovalo:
• Usnesení ZM Železnice č. 5/2016 ze dne 9.11.2016 v bodě 4a) a tím zrušilo prodej pozemků
a podpis kupní smlouvy s Pavlem Vrbou.
•
•
•

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Roční poplatky za svoz odpadu se na rok 2017 nemění a platí následující sazby:
popelnice

pytel

60 l

1330,- Kč

120 l

1700,- Kč

240 l

3350,- Kč

malý 30 l

30,- Kč/ks

velký 60 l

60,- Kč/ks

Rovněž roční poplatky ze psů se na rok 2017 nemění a v platnosti zůstávají následující sazby:
- V Železnici 200,- Kč za prvního psa a 300,- Kč za druhého a dalšího psa.
- V Cidlině, Doubravici, Těšíně a Zámezí 100,- Kč za prvního psa a 150,- Kč za druhého a
dalšího psa.
Poplatky budou vybírány od 1. března 2017 a prosíme občany, aby upřednostnili bezhotovostní
platbu. Číslo účtu 1162942329/0800 a jako variabilní symbol doplňte číslo domu a 1337 pokud
hradíte poplatek za odpad. Pokud hradíte poplatek za psa, je variabilním symbolem číslo domu a
1341. V úředních hodinách je možná i platba v hotovosti v kanceláři radnice.
Termíny svozu barevných pytlů s tříděným odpadem:
8.3., 5.4., 3.5., 31.5., 28.6., 26.7., 23.8., 20.9., 18.10., 15.11. a 13.12. 2017.
Nabídka v třídění se nyní rozšiřuje o další druh odpadu, a to přepálené oleje z domácností. Ty je
možné dát v PET láhvi do sběrné nádoby – popelnice s otvorem pro vhoz, která je umístěna ve
vjezdu do školního dvora (vedle červeného kontejneru na drobný elektroodpad).
Stále
trvá
možnost
přihlásit
se
k užívání
mobilního
rozhlasu
na
adrese:
www.zeleznice.mobilnirozhlas.cz. Tato služba je poskytována zdarma a pracovnice městského
úřadu rády pomohou s registrací.
Většina občanů přistupuje k třídění odpadu zodpovědně (i když se stále objevují výjimky
potvrzující pravidlo a to jsou ti, kdo např. vyhazují plné zavařovací sklenice do plastů). Čísla ovšem
hovoří jasně: v roce 2014 bylo od nás odvezeno 194 tun směsného odpadu, v roce 2015 to bylo 179
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tun a v roce 2016 pokleslo množství směsného odpadu na 171 tun. Děkujeme, že třídíte a
přikládáme tabulku s přehledem jednotlivých vytříděných komodit.
směsný

Železnice

počet
komunální
obyvatel
odpad
1271

plasty

172 t

papír

11,6 t

7,08 t

sklo

tetrapack
obaly

13,5 t

0,72 t

celkem
204,9 t

ZAČÁTEK ROKU V MASARYKOVĚ ZŠ

Konečně správná zima!

žáci

radovánkami. Místo cvičení v tělocvičně zlepšují
své sáňkařské a bruslařské dovednosti, po
vyučování v rámci družiny staví sněhuláky a
trénují přesnost hodu sněhovou koulí. A nemusí
kvůli tomu ani chodit daleko. Pro sáňkování
skvěle poslouží kopeček u školky, na kterém
pravidelně závodí i školkové děti. Za bruslením
se vydávají na rybník Pazderák, který se díky
práci několika ochotných lidí proměnil v dobře
upravené kluziště. Snad nám krásná zima ještě
chvíli vydrží!

Díky počasí, které panuje letošní zimu, si
naší školy zpestřují výuku zimními

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2017/2018
Zápis do 1. třídy pro školní rok 2017/2018
proběhne 12. 4. 2017 od 13:00 do 16:00 hodin v
Masarykově základní škole a mateřské škole,
Železnice. Zápisem mohou projít všechny děti
narozené od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 a děti s
odkladem školní docházky uděleným ve
školním roce 2016/2017, které se k zápisu
dostaví. K zápisu přijďte s dítětem. Vezměte s
sebou občanský průkaz, rodný list dítěte a kartu
pojištěnce.
Pokud máte zájem si naši školu
prohlédnout, je možné školu po předchozí
telefonické domluvě s ředitelkou školy (tel. 493

532 936) navštívit kdykoliv. Bližší informace k
zápisu budou sděleny na webových stránkách
školy nejpozději 1. 3. 2017.
Petra Kolocová a Soňa Munzarová
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JARNÍ AKCE V KNIHOVNĚ
Milí čtenáři i nečtenáři,
zdravím Vás poprvé v letošním roce.
Mrazivý leden je za námi a těším se, že se snad
už konečně trochu oteplí, aby cesta do knihovny
byla příjemnější a nebyla chůzí po ledu.
Maminkám s dětmi to ale nevadilo, během ledna
a února se sešly čtyřikrát na Knihovnickém
klubku. Měsíc březen je vyplněn řadou pěkných
akcí, ze kterých si jistě vyberete. Hned na
počátku měsíce, ve čtvrtek 2. března, se můžete
těšit na čtení z kroniky s kronikářkou města
Olgou Jakubcovou, tentokrát na téma Železnice
před 100 lety. V sobotu
4.března zaplní
sokolovnu děti, bude se konat dětský karneval.
Téma karnevalu je „Začarovaný les“, ale děti
samozřejmě mohou přijít v jakékoliv masce.
Knihovna zajistila, jako každým rokem, pěkný
program a připravila bohatou tombolu.
Ve čtvrtek 23. března se ocitneme
v opravdu teplých krajích, budeme putovat
slovem i obrazem po ostrově Srí Lanka.

Besedovat budou cestovatelé Pavel Chlum a Petr
Kvarda.
Podrobnosti a přesné začátky výše
uvedených akcí se dočtete na plakátcích.
Knihovnické klubko, které se sejde během března
dvakrát (14.3. a 28.3) má už svůj pevně
stanovený čas a přesto i v tomto případě vytiskne
knihovna plakátek. To aby maminky na mateřské
dovolené nezapomněly, že se bude s dětmi opět
cvičit, tancovat a dojde i na pohádky.
Měsíc březen ukončí 30.3. tradiční akce
Pasování na čtenáře. Prvňáčkové, kteří přijdou se
svou paní učitelkou, ukážou, že umí opravdu číst.
Za to je bude čekat odměna, dostanou hezkou
knížku a svou první čtenářskou průkazku. Od této
chvíle si už budou moci sami půjčovat knížky. A
já se na ně, na nové čtenáře, moc těším.
Poslední, už dubnovou akcí, kterou bych
chtěla dnes uvést, je jarní bazar ošacení, který se
koná 24.4. – 26.4. 2017 v sokolovně.
Eva Trojanová, knihovnice
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SVÁTKY JARA V MUZEU

35 LET ŽELEZNICKÉHO ZPRAVODAJE
Držíte v rukou první číslo již 36. ročníku
Železnického zpravodaje, který patří mezi nejdéle
vydávané obecní tiskoviny na jičínském okrese.
Šest ročníků pod názvem Zpravodaj, od sedmého
ročníku Železnický zpravodaj, začal vydávat
místní národní výbor v březnu 1981. Chtěli
bychom postupně v šesti pokračováních stručně
připomenout, o čem se čtenáři v uplynulých
třiceti pěti letech mohli v Železnickém zpravodaji
dočíst.
1981 - 1985
Největší investiční akcí, kolem které se
točily všechny výzvy k brigádnické pomoci, byla
stavba mateřské školy. Ta sídlila ve stísněných
prostorách přízemí základní školy a stále

zvyšující se počet dětí vyvolal potřebu vystavět
samostatnou budovu. Ta se stavěla, jako většina
budov občanské vybavenosti, v akci „Z“, kdy
největší objem prací byl zajišťován brigádnickou
činností. Při trvalém nedostatku materiálu i firem
na odborné práce se původní termín otevření
1.9.1981 neustále posouval. Školka s kapacitou
60 dětí byla slavnostně otevřena a předána do
užívání 7. května 1983. I potom pokračovaly
práce na úpravě okolí.
V červnu 1981 se konaly volby do
zastupitelských orgánů všech stupňů. Ustavující
zasedání třicítky poslanců zvolilo předsedou
MNV Josefa Pospíšila, tajemníkem MNV Petra
Krause z Cidliny a jedenáctičlennou radu. Pod
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střediskovou obec Železnice patřily tehdy ještě
Kyje a Soběraz. Volební program měl čtyři hlavní
body: dokončení stavby MŠ, dokončení úpravy
ulic Raisova a Bradlecká (chodníky), přípravu

slavnostním koncertem. Hudebnímu a pěveckému
souboru pod vedením V. Kracíka, dětskému
pěveckému sboru „Cidliňáček“, který řídil J.
Valenta a dalším účinkujícím tleskala zcela
zaplněná sokolovna.
V červenci 1985 se místní lidová
knihovna profesionalizovala a stala se
střediskovou. Ta se starala i o dalších deset
malých knihoven v okolních obcích. Koncem
roku se přestěhovala z muzea do větších prostor
v I. patře čp. 85.
Rok 1985 byl ve znamení tří velkých
místních událostí. V květnu to byla místní
spartakiáda, které se zúčastnilo na 600 cvičenců
v osmi skladbách. V červnu si místní hasiči
dvoudenními oslavami připomněli 100 let od
založení sboru a v září uplynulo 50 let od otevření
nové školní budovy.
Nedílnou součástí každého čísla byl
program místního kina, které hrálo v PÁ - NE, a
v neděli odpoledne pravidelná představení pro
děti. Sbor pro občanské záležitosti uveřejňoval
předchůdce
dnešní
společenské
kroniky
(narozené děti, sňatky, jubilea a úmrtí).
Bylo by toho jistě k připomenutí mnohem
více. Některé věci již neplatí (např. se pravidelně
upozorňovali vlastníci a nájemci nemovitostí na
úklid sněhu na chodnících). Ale jeden problém
není vyřešen ani po pětatřiceti letech - volně
pobíhající psi, po nichž někteří jejich páníčkové
neuklízejí.

výstavby obchodního domu a řešení otázky
vodovodu a kanalizace. V roce 1983 odstoupil
z funkce předsedy MNV Josef Pospíšil a byl do
ní zvolen Vladimír Gebauer, dosavadní náměstek
ředitele Okresní správy spojů v Hořicích.
Muzeum v těsné spolupráci s osvětovou
besedou a pomocí brigád dobrovolníků
zpřístupnilo pro veřejnost roubenku, kupecký
krám a galerii T.F. Šimona v I. patře.
Dětská léčebna si připomínala 80 let od
založení lázní (1903) a 30 let od založení léčebny.
Primář MUDr. Stehlík uvedl ve svém článku, že
více jak sto zaměstnanců se obětavě věnuje
dětským pacientům, z nichž každý čtvrtý přijíždí
ze zahraničí. Začalo se se stavbou samostatné
budovy pro lázeňskou MŠ a ZŠ, součástí oslav
byl i II. sjezd bývalých pacientů.
Dne 18. listopadu 1983 se, po téměř
sedmileté přestávce vyplněné rekonstrukcí, znovu
zvedla opona Národního divadla. Tuto
významnou událost si připomněli i v Železnici

pokračování příště

ZPRÁVY OBRAZEM
Oblastní charita Jičín
se
připojila
k celostátní
Tříkrálové sbírce, která má
už pevné místo v kalendáři
charitativních
akcí.
Koledníky
letos
hodně
potrápilo mrazivé počasí, ale
když se proti nástrahám zimy spojili čtyři králové
místo tří, dalo se to vydržet. Po Železnici
kolovaly čtyři pokladničky, do kterých se vybralo
23 059,- Kč. Ať všem, kteří přispěli, přinese
hodně štěstí nápis psaný na dveře svěcenou
křídou: K+M+B 2017.
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V sobotu 28. ledna 2017 se sešli členové
THJ c.k. 73. pěšího pluku v Železnici v Hospodě
u Jindry na již 24. Regimentstagu. Zhodnotili
uplynulý rok, který byl především ve znamení
150. výročí války prusko-rakouské roku 1866.
Vojáci v rakouských uniformách si připomněli i

stoleté výročí úmrtí císaře Františka Josefa I.
Členové jednotky, která v prosinci minulého roku
završila 25 let své činnosti se během roku
zúčastnili 22 akcí k výše uvedeným výročím.
Jednotka má i sekci Velké války 1914-1918 (4
akce).

ZPRÁVY ZE SPORTU

Informace Sportovního zařízení města Železnice.
Pomalu bude končit hlavní nápor ve využívání sokolovny a celá řada sportovních aktivit se
přesune ven, na víceúčelové a fotbalové hřiště. I sokolovna si potřebuje oddechnout. Zůstanou však
stolní tenisté, cvičení žen a nově i boccia
Budova sokolovny v posledních letech doznala celou řadu velmi pozitivních změn, které budovu
posunuly velmi kupředu. Nejvíce informací o tom mají stolní tenisté, neb soupeři, kteří k nám přijíždějí,
hovoří o změnách doslova v superlativech. Na uvedené úpravy byly vynaloženy značné finanční
prostředky a je na všech uživatelích, aby tento stav vydržel co nejdéle. Proto vyzývám a prosím
všechny uživatele sokolovny k citlivému a šetrnému chování v sokolovně.
Letos je ještě předpoklad uskutečnit změnu, která bude vidět, úpravu výčepu, který svoji vizáží
je již nedůstojný budově sokolovny a další drobné úpravy, který již běžný návštěvník ani nezaznamená,
ale budou důležité a potřebné.
I v letošním roce se předpokládá vypsání sportovních akcí na víceúčelovém hřišti pro širokou
veřejnost. Věřím, že tentokráte možnost zasportovat si v tenisu, volejbalu a nohejbalu osloví celou řadu
našich spoluobčanů a přijdou si zasoutěžit a také „protáhnout“ svá těla. Sledujte webové stránky
města, kde budou jednotlivé akce prezentovány. Více též v příštím zpravodaji. Připomínám e-mailovou
adresu: zeleznicesport@seznam.cz , kde je možno posílat návrhy, připomínky, přihlášky apod.
Všem zájemcům o sport a pohyb přeji úspěšný rok 2017.
STZ Železnice – L. Hrabala
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Oddíl stolní tenisu informuje
Nábor – oddíl stolního tenisu otevírá nábor děvčat a chlapců starších osmi let, kteří by měli
zájem o tento sport a chtěli s ním aktivně začít. Veškeré informace a podmínky budou konzultovány
osobně se zákonnými zástupci po předchozí dohodě na níže uvedených kontaktech.
Turnaj ve stolním tenise – oddíl pořádá dne 8. dubna 2017 od 08.30 hod. v sokolovně turnaj ve
stolním tenise pro veřejnost. Turnaj je určen pro neregistrované hráče a hráčky v ČÁST. Hraje se podle
Pravidel a Soutěžního řádu stolního tenisu. Hrací systém bude určen podle počtu přihlášených.
Uzávěrka přihlášek je dne 1. dubna 2017.
Párový sedmiboj – oddíl pořádá dne 20. května 2017 od 08.30 hod. v sokolovně a
multifunkčním hřišti turnaj pro smíšené páry v míčovém sedmiboji. Sedmiboj bude zahrnovat tyto
disciplíny: stolní tenis (čtyřhra), soft tenis (čtyřhra), volejbal, hod na koš, pokutové kopy, sedmimetrové
hody, hod medicinbalem na dálku. Herní systém bude opět stanoven podle počtu přihlášených.
Uzávěrka přihlášek je dne 13. května 2017.
Kapacita obou turnajů je omezena, rozhoduje datum přihlášení. První tři místa budou oceněna.
Občerstvení bude zajištěno. Startovné na osobu je 50,-Kč. Podrobné informace budou zveřejněny ve
vývěsní skříňce u hlavního vchodu do sokolovny. Přihlášky, dotazy můžete zasílat na email:
honza.hrabala@seznam.cz, tel.: 731 555 876.
Jan Hrabala
předseda oddílu

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Narozené děti:
Říjen 2016
Prosinec 2016

Martin Kulhánek
Alison Chobodydes (Cidlina)

Významná jubilea:
Leden 2017
Únor 2017

Milan Rudolf (80), Jaroslav Kordík (80), Danička Vraštilová (85), Hana
Puldová (90), Libuše Novotná (90), Jaroslava Malínská (96)
Ivan Tauchman – Doubravice (70), Josef Daniš (70), Milan Jíra (80)

Úmrtí:
Prosinec 2016

Zbyněk Boháč

Sbor dobrovolných hasičů Železnice pořádá dne 8.dubna 2017

SBĚR STARÉHO ŽELEZA
Při této příležitosti Vám odvezeme také staré televize, počítače, veškerý elektromateriál,
autobaterie, ledničky, mrazáky, pračky atd.

Železnický zpravodaj č. 1/2017. – Vychází 1.3.2017. Redakční kroužek: Olga Jakubcová,
Martin Jakubec, Pavel Kozák, Ladislav Hrabala – Bezplatný výtisk. – Redakční uzávěrka příštího čísla: 15.4.2017
email: zeleznicky.zpravodaj@centrum.cz
Tiskárna – Vosáhlo, Tyršova 356, Jičín

9

PŘÍJMY
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti

VÝDAJE
Zemědělská a potravinářská činnost

3 140 000

441 000

Daň z příjmů FO ze samostatně výdělečné činnosti

340 000

Lesní hospodářství

40 000

Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů

330 000

Pozemní komunikace

2 240 000

Daň z příjmů právnických osob

3 400 000

Pitná voda

1 950 000

Daň z přidané hodnoty

6 600 000

Odvádění a čištění odpadních vod

8 360 000

Odvod za odnětí půdy ze ZPF
Poplatky za odnětí pozemků - lesy
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Poplatek ze psů

60 000

Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání

4 000

3 313 000

680 000

Činnosti knihovnické

505 000

45 000

Činnosti muzeí a galerií

598 000

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

3 500

Poplatek za užívání veřejného prostranství

40 000

Poplatek z ubytovací kapacity

Vodní toky a vodohospodářská díla

0

Kultura celkem

1 103 000

Ostatní záležitosti kultury

156 000

Zachování a obnova kulturních památek

8 000

1 930 000

Odvod z výherních hracích přístrojů

180 000

Sportovní zařízení v majetku obce

266 000

Odvod výtěžku z provozování loterií

60 000

Ostatní tělovýchovná činnost

110 000

Správní poplatky

40 000

Daň z nemovitosti
Neinv. přijaté transfery ze SR - st.správa a školy

1 500 000

Tělovýchova

376 000

Bytové hospodářství

289 000

270 000

Veřejné osvětlení

1 830 000

0

Pohřebnictví

10 000

PŘÍJMY DAŇOVÉ, Z POPLATKŮ A DOTACÍ

16 640 500

územní plánování

220 000

Podnikání a restruktur.v zeměděl. a potr.

1 160 000

Komunální služby a úz. rozvoj jinde nezařazené

2 450 873

Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

Lesní hospodářství

350 000

Komunální služby a územní rozvoj celkem

4 510 873
2 147 000

Pitná voda

12 000

Sběr a svoz komunálních odpadů

Činnosti knihovnické

20 000

Ochrana přírody a krajiny

Činnosti muzeí a galerií

40 000

Sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyv.

130 000

Kultura

60 000

Požární ochrana

667 000

Tělovýchova

40 000

Zastupitelstvo obce

1 131 100

Činnost místní správy

1 745 900

Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení

510 000
0

Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj jinde
nezařazené

30 000

Komunální služby a územní rozvoj

91 500

Nakládání s odpady

20 000

Civ.připravenost na kriz.stavy

10 000

135 000
2 000

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

4 000

19 005 000

VÝDAJE CELKEM

ROZPOČET CELKEM :

30 669 873

STAV NESPLACENÝCH ÚVĚRŮ K 31.12.2016

příjmy

19 005 000

zůstatek k 31.12.2016

11 664 873

výdaje

30 669 873

splátky půjček
výsledek - přebytek

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

61 500

Regionální a místní správa

PŘÍJMY CELKEM

50 000

zůstatek úvěru u ČS a.s. k 31.12.2016

0
0
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