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Investiční akce obce v letech 2010 – 2014

Souhrn vybraných finančních dat obce
v období X/2010 – IX/ 2014

Rok

Od X/2010
2011
2012
2013
do IX/2014
celkem

Příjmy obce
celkové

Z toho
Výdaje
získané
celkem
dotace
Kč
Kč
276 870 2 698 032
1 844 673 7 241 177
4 534 299 10 898 234
1 487 589 6 559 079
1 879 350 7 605 929

Z toho
Investice a
rekonstrukce
Kč
483 977
1 078 542
4 220 248
719 077
2 896 444

34 154 443 10 022 781 35 002 451

9 398 288

1
7
9
8
7

Kč
490
254
211
324
873

636
226
149
714
718

Celkové příjmy obce v letech 2010 – 2014

34 154 443 Kč

Získané dotace v letech 2010 – 2014

10 022 781 Kč

Vlastní příjmy obce 2010 – 2014 /bez dotací /

24 131 662 Kč

Rozpočet obce navýšen díky získaným dotacím o

41,5 %

Získané dotace přepočtené na 1 občana obce - 712 obyvatel

14 076 Kč

Podíl investic a rekonstrukcí na celkových výdajích obce

27,5 %

Uzavíráme v tomto čísle Zpravodaje volební období 2010 – 2014. V tomto volebním
období byly jednak realizovány připravené investiční projekty obce, a dále byly připravovány
a hlavně realizovány nové záměry obce včetně zpracování stavební dokumentace i s časově
náročnou přípravou podkladů pro vypracování žádostí o dotace různých poskytovatelů.
Se získáním dotace nebo dotací souvisí navýšení příjmů obce v daném období což
ukazuje tabulka souhrnu finančních dat obce na další straně.
Realizované stavby a rekonstrukce v obci v letech 2010 – 2014 / dotované i nedotované /
Cyklostezka na Žižkov
Rekonstrukce pro zvýšení kapacity v MŠ Děhylov
Úprava pietního místa u Pomníku padlým
Zpevnění ulice Postranní
Rekonstrukce místního rozhlasu
Chodník pro pěší od nádraží ČD
Chodník pro pěší od ulice Skalní k Pomníku padlým
Revitalizace aleje u řeky Opava
Komunikace mezi ulicí U Potoka a Ke Kamenci
Výměna okapů na budově Základní školy
Vybudování chodníku u základní školy směrem k cyklostezce

Stále platí, že jen ten kdo nic nedělá taky nic nezkazí, protože při každé činnosti a
práci čekají překvapení, nebo potíže, to každý známe ze své každodenní praxe.
Proto bych velmi rád poděkoval občanům obce, kteří u kterékoli akce, jakýmkoli
způsobem nebo radou a dobrým slovem pomohli. A bylo jich hodně. Protože je příjemné cítit
společný zájem, aby bylo v obci zas něco nového nebo hezkého.
A do dalšího volebního období stále platí

Kdo nic nezkusí, ten nic nedokáže
Přejeme občanům obce ve volbách do obecního zastupitelstva dobrou ruku.

Jak snadné je říci „ sehnali jsme, získali jsme dotaci na …“
V případě získání dotace na nějaký projekt obce je nutno počítat s následujícím :
-

Se zatížením rozpočtu obce povinnou finanční spoluúčastí obce, někdy i povinnosti
uhradit celkové náklady stavby a až po vyhodnocení akce poskytovatelem dotace
dostává obce finance zpět / viz 2012, cyklostezka, 9 měsíců čekání na vrácení financí/

-

V případě získání více dotací s „finančním slalomem“ mezi platbami jedné dotace,
získáním prostředků na druhou nebo třetí a daňovými příjmy obce / rok 2012 –
cyklostezka, pomník, chodník u školy atd. /

-

S náklady na tzv. udržitelnost projektu během následujících 5 až 10 let

To vše je pak nutno zvažovat při plánování investic obce

Společenská kronika obce ve 3. čtvrtletí roku 2014
Ve III. čtvrtletí roku 2014 se dožili významných životních jubileí tito spoluobčané:
Červenec

Srpen

Září

Karla Plačková
Helena Ruská
Františka Tyralová
Libuše Růžičková

Rudolf Holuša
Jaromír Vitásek
Anna Malcharková
Marie Rudnická
Marie Urbanová
Karel Klos
Jan Beneš

Lubomír Eller

Přejeme všem oslavencům hodně zdraví, lásky a spokojenosti.

