variabilní symbol (u občanů trvale
Městský úřad Chotěboř upozorňuje občany
na povinnost nahlásit na Krajské operační a
informační
středisko
hasičského
záchranného sboru kraje Vysočina, telefonní
číslo 950 270 102 veškeré pálení ohňů,
zejména po likvidaci odpadu ze stromů po
větrné kalamitě. V informaci je třeba uvést
místo pálení, kontaktní zodpovědnou osobu
a její telefonní číslo.

*******************************

přihlášených) a do zprávy pro příjemce
uvádějte své jméno a položku za co je
poplatek uhrazen. Popř. můžete zaslat avízo
o platbě na e-mail:

ilona.belouskova@seznam.cz
MU

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
INFORMUJE:

Na začátku roku 2010 oslavili nebo oslaví
svá životní jubilea:
LEDEN:

Marková Božena
Kolářová Marie
Roubínková Alena
Pospíchalová Ludmila
Pešková Marie

ÚNOR:

Pavlas Josef
Pešek Josef
Dostálová Jaroslava
Vránová Ludmila

BŘEZEN

Pavlíček František
Medunová Marie

DUBEN

Filipová Marie
Zelený Vladislav
Janča Václav
Holoubková Marie
Doležán František
Pelikánová Marie

VŠEM OSLAVENCŮM
BLAHOPŘEJEME A PŘEJEME
HODNĚ ŠTĚSTÍ A ZDRAVÍ
DO DALŠÍCH LET.
************************************

POPLATEK ZA
ODPAD,

POPLATEK ZE PSA
V souladu vyhlášky č. 1/2006 dochází ke
změně výše poplatku za odpad. Pro občana,
který je trvale hlášený v naší obci a je starší
18 let tato částka činí 450,-Kč, pro majitele
rekreačního objektu 500,-Kč. Výše poplatku
za psa zůstává ve stejné výši. Tzn. –
poplatek za prvního psa 100,- Kč, za
druhého psa 150,- Kč , za třetího a každého
dalšího 300,- Kč. Stočné je stanoveno pro
trvale hlášenou osobu v obci Nová Ves u
Chotěboře na 50,-Kč a za nemovitost
50,-Kč.
Poplatky můžete hradit buď hotově nebo
převodem na účet č. 104669614/0300 . V
tomto případě uvádějte své rodné číslo jako

Leden 2010
Ukončena výstava dětských prací v místní
galerii.
Vydání pololetního vysvědčení.
Únor 2010
Návštěva Horáckého divadle v Jihlavě –
pohádka Kubula a Kuba Kubikula.
Zápis do 1. postuponého ročníku.
Jarní prázdniny.
Březen2010
Zajištění programu pro setkání se seniory.
Tradiční dětský karneval.
Duben2010
Vernisáž výstavy k projektovému
vyučování: „Jak jsem potkal řemesla aneb
Bez práce nejsou koláče“ v základní škole.
Školní a okrskové kolo recitační soutěže.
Květen 2010
Atletické závody školních družin.
Přírodovědná vycházka do okolí.
Exkurze v rámci projektového vyučování.
Červen 2010
Turnaj ve vybíjené o putovní pohár
s okolními školami.
Školní výlet.
Slavnostní vydávání vysvědčení a
rozloučení se s žáky 5. ročníku.
V současné době se připravují nové webové
stránky naší školy www. zsnovaesuchot.cz.
IM
FINANCOVÁNÍ A HOSPODAŘENÍ
V ROCE 2009.
Na rok 2009 byl sestaven vyrovnaný
rozpočet obce ve výši cca 5 milionů korun.
Pozitivní informací je určitě to, že ke konci
roku jsme již mohli počítat s příjmem o cca
dva miliony vyšším, než-li jsme
předpokládali. Výdaje ke konci roku 2009 se
vyšplhaly do výše 8 milionů Kč. V první
fázi se tato informace asi nemusí moc líbit,
poněvadž to vypadá, jako by obec
hospodařila se schodkem jednoho milionu
korun. Ale není to tak až tak špatné, jak se
zdá. Jedná se především o to, že v prosinci
došlo k vyúčtování rekonstrukce mostů a
financování se „potáhne“ i v roce 2010. V
prosinci se musela zaplatit dodavatelské
firmě částka za celkové zhotovení ve výši 2
miliony Kč a ta byla kryta úvěrem ve stejné
výši. Tento úvěr je ovšem jen přechodný,
bude částečně splacen po získání dotace,

která nám bude zaslána během prvního
pololetí letošního roku a zbývající částka
bude letos uhrazena ve čtyřech splátkách.
Nejdříve se Vám pokusím rozebrat tu část
příjemnější a to příjmy do rozpočtu obce.
Opět nejvyšším přínosem do pokladny jsou
především daňové příjmy, které tvoří
celkovou částku ve výši 5,3 milionu. Jedná
se o příjmy, které se přerozdělují
prostřednictvím finančního úřadu a jedná se
o daně z příjmu FO, PO, DPH, daň z
nemovitosti apod.
Další položkou jsou dotace, které letos
dosáhly výše půl milionu korun.
Jednalo se o příspěvek na volby do EP (20
tisíc), příspěvek pro ZŠ na sportovní
pomůcky a příspěvek pro integrované žáky
(5 tisíc), dotace na zřízení místa Czech Point
(71 tisíc), dotace na opravu kaple a hřbitovní
zdi (134 tisíc), příspěvek pro hasiče (3,4
tis.), příspěvek na opravu kostela (182 tis.),
příspěvek na údržbu cest (5 tis.) a příspěvek
KÚ na provoz OU (83 tis.) Dále ze
získaných dotací je zmíněná dotace na
rekonstrukci mostů a odbahnění Perna, ale
tyto dotace doposud nebyly zaslané na účet
a tudíž ještě „neprotekly“ naším rozpočtem.
Poslední tzv. nedaňové příjmy jsou příjmy z
poplatků za odpad, psa, stočné či poplatky z
místa či správních poplatků, platby za
vytěžené dřevo, příjmy z nájmů apod.. Tyto
příjmy byly ve výši 1,2 milionu Kč.
A nyní přichází na řadu rozsáhlejší položka
a to jsou výdaje: Nejvyšší částkou ve
výdajích je investice na rekonstrukci mostů,
která přesáhla výši dvou milionů. Obnova
kaple a hřbitovní zdi ukrojila z rozpočtu
částku přes 300 tisíc Kč, údržba kostela vč.
výměny oken a nátěru střechy 600 tisíc.
Příspěvek místní ZŠ byl 350 tisíc Kč a pro
ZŠ v Chotěboři 114 tisíc. V letošním roce
se dofakturovávaly ještě nějaké položky k
úpravě kolem domu č.6 ve výši 300 tisíc,
které byly realizované v roce 2008, dále pak
drobné úpravy v okolí potoka 100 tisíc.
Výdaje za svoz a třídění odpadu a služby
související ( přes 300 tisíc), výdaje za
dopravní obslužnost (40 tisíc), platby za
služby v rámci lesnictví (100 tis.), péče o
veřejnou zeleň -vč. projektové dokumentace
na úpravu návsi ( 300 tis.).......... To je jen
výběr ze zhruba 150 výdajových položek
obecního rozpočtu.
Jsem ráda, že neveselé vyhlídky na počátku
roku, kdy jsme se obávali, že příjmy obce
postačí pouze na běžný provoz obce, se
během pár měsíců vylepšily a opět bylo
možné část rozpočtu věnovat na
rekonstrukci a obnovu naší obce.
IB
-------------------------------------------------

…..A JEŠTĚ JEDNOU
POPLATKY ZA ODPAD...
Poněvadž v letošním roce se zvýšili
poplatky za odpad a toto téma se stalo
mezi občany velice diskutovaným,
uvádím zde orientační náklady za
uplynulé roky. Meziroční nárůst je tak
vysoký, že zvyšování poplatků je nutné.
Již v loňském roce obec doplácela
částečně za odpad ze svého rozpočtu,
ale letos již musel být poplatek zvýšen.

