Ročník 1

Číslo 2

SKALICKÝ
ZPRAVODAJ

Květen 2010

Rozpočet obce na rok 2010
PŘÍJMY
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

950 000

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti

100 000

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
Daň z příjmů právnických osob

73 000
910 000

Daň z přidané hodnoty

1 740 000

Poplatek za znečišťování ovzduší

1 000

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu

274 000

Poplatek ze psů

6 000

Poplatek za užívání veřejného prostranství

5 000

Poplatek z ubytovací kapacity

2 000

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

20 000

Odvod z výtěžku provozování výherního hracího přístroje

15 000

Správní poplatky

12 000

Daň z nemovitostí

490 000

Příspěvek na výkon státní správy a příspěvek na školství

232 900

Převody z rozpočtových účtů

480 000

Příjmy z pronájmu pozemků

7 000

Pěstební činnost

3 000

Pitná voda

310 000

Rozhlas

1 000

Bytové hospodářství

266 000

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

12 000

Činnost místní správy

12 000

Příjmy z úroků

5 000

CELKEM PŘÍJMY

5 926 900

VÝDAJE
Pěstební činnost

11 000

Komunikace

227 000

Provoz veřejné silniční dopravy

30 300

Pitná voda

280 000

Kanalizace

209 000
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Základní škola a Mateřská škola

1 355 800

Knihovna

12 000

Kronika

2 400

Rozhlas

12 000

Sbor pro občanské záležitosti

39 000

Organizace v obci

58 000

Bytové hospodářství

50 000

Veřejné osvětlení

175 000

Komunální služby a územní rozvoj

100 000

Sběr a odvoz nebezpečných odpadů

20 000

Sběr a odvoz komunálních odpadů

320 000

Sběr a odvoz ostatních odpadů

40 000

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň

194 000

Příspěvek na charitu

3 500

Požární ochrana

47 000

Zastupitelstvo

659 000

Činnost místní správy

642 000

Služby peněžních ústavů

10 000

Pojištění

20 000

Převody vlastním fondům

480 000

Vratky dotací

11 100

CELKEM VÝDAJE

5 008 100

ROZDÍL MEZI PŘÍJMY A VÝDAJI

918 800

FINANCOVÁNÍ
Změna stavu krátkodobých prostředků na účtech

-200 000

Splátky dlouhodobých přijatých půjček

-718 800

CELKEM FINANCOVÁNÍ

-918 800

Poznámky k rozpočtu obce:
V položce výdajů „Komunikace“ jsou zahrnuty splátky úroků z úvěrů ve
výši 186.000,- Kč.
V položce výdajů „Pitná voda“ je zahrnuta částka 200.000,- Kč na
rekonstrukci úpravny vody.
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V položce výdajů „Kanalizace“ je zahrnuta částka 100.000,- Kč na
projektovou a inženýrskou činnost na stavbu kanalizace a čistírny odpadních
vod.
Částka 200.000,- Kč ve Financování představuje předpokládanou výši
tvorby úspory.

Knihovna
Knihovna je otevřena každé pondělí od 17:30 do 19:30 hod (kromě
prázdnin). V knihovně je možné využít internetové připojení.

Upozornění pro občany
Vážení, především starší spoluobčané,
obrátili se na mě zástupci Policie České republiky, obvodního oddělení
Boskovice, s následující výzvou. Byl jsem požádán, abych Vás informoval o
možných rizicích a nebezpečích, které by Vás mohly potkat. Jde o to, že se
množí případy, kdy neznámí lidé navštěvují starší občany a pod různými
záminkami se snaží dostat do domu, kde pak většinou okradou obyvatele.
Těchto případů je mnoho a stále se opakují. Také přibývá agresivity. Proto
prosím nikoho nezmámého nepouštějte do svých domů a nikomu
nezmámému neotvírejte. V případě podezřelých osob nebo podezřelých
skutečností informujte Policii České republiky (telefonní číslo 158) nebo
Obecní úřad ve Skalici nad Svitavou.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají
v pátek 28. května 2010 v době od 14:00 hod do 22:00 hod a v sobotu 29.
května 2010 v době od 8:00 hod do 14:00 hod.
Volby se konají v zasedací místnosti Obecního úřadu.
Voliči bude umožněno hlasovat poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní
občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním
pasem). Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti, nebude mu hlasování
umožněno.
Hlasovací lístky budou dodány voliči minimálně tři dny přede dnem konání
voleb.
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Sběr nebezpečného odpadu
Sběr nebezpečného odpadu, vyřazených elektrozařízení a pneumatik se
uskuteční ve středu 19. května 2010 od 15:30 do 17:30 hod na návsi
v parku. Elektrozařízení a elektrospotřebiče musí být kompletní.

Létající nosorožec 2010
Od 3. května do 21. května 2010 se koná osmé společné cvičení příslušníků
Armády České republiky a armád NATO Létající nosorožec (Flying Rhino
2010). Létat se bude denně v pracovní dny od 8 hodin ráno až do jedné
hodiny noční. Lety v noční době budou omezeny jen na potřebný minimální
počet. Provedení nočních letů se bude soustředit do pozdních večerních
hodin tak, aby byla letová činnost ukončena co nejdříve. Po 23. hodině
nebudou prováděny lety proudových letounů v malé výšce. Považuji za
důležité upozornit na nárůst počtu letů nad územím Vaší obce, což znamená
určité zvýšení hlukové zátěže. Aby se omezil počet letů v malé výšce na
jedné lokalitě, bude letošní cvičení probíhat na více prostorech naší
republiky.
Brigádní generál Ing. Jiří Verner

Plánované akce
Obecní úřad, TJ Sokol a Sbor dobrovolných hasičů
zvou všechny malé i velké na
LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD,
který se uskuteční v pátek 7. května 2010. Sraz účastníků je v 19:30 hod
před Obecním úřadem. Po průvodu obcí bude na výletišti zapálen oheň.
Občerstvení a hudba budou zajištěny.

Sbor dobrovolných hasičů pořádá o pouťovém víkendu POSEZENÍ NA
HASIČSKÉ ZBROJNICI. V pátek 28.5. přijďte ve večerních hodinách,
v sobotu 29.5. v odpoledních hodinách a v neděli 30.5.2010 po celý den.
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V pátek 28.5.2010 a v sobotu 29.5.2010 pořádá TJ Sokol na výletišti
PŘEDPOUŤOVOU A POUŤOVOU ZÁBAVU. Začátky jsou ve 21:00
hod.

V neděli 30.5.2010 se ve 14:30 hod uskuteční přátelské utkání „starých
pánů“ Skalice proti Letovicím.

TK Stopa zve nejenom děti v sobotu 5.6.2010 na
DĚTSKÝ DEN.
Začátek soutěží je v 15 hodin na hřišti ve Skalici nad Svitavou.
V 17 hodin rozhodčí zahájí první fotbalový zápas dětí do 15 let.
Od 18 hodin bude akce pokračovat diskotékou.
Po celou dobu bude paní Petra Tomíčková zajišťovat občerstvení –
zmrzlinu, poháry, steaky …

Organizace v obci
TJ SOKOL
Rozpis mistrovských utkání – jaro 2010
III. třída mužů
16.kolo

Neděle

4.4.2010 – zač. v 15.30 hod.

17.kolo

Neděle

11.4.2010 – zač. v 15.30 hod.

SKALICE – Lažany

18.kolo

Sobota

17.4.2010 – zač. v 16.30 hod.

Ráječko „B“ – SKALICE

19.kolo

Sobota

24.4.2010 – zač. v 16.00 hod.

Olešnice „B“ – SKALICE

20.kolo

Neděle

2.5.2010 – zač. v 16.30 hod.

SKALICE – Knínice

21.kolo

Neděle

9.5.2010 – zač. v 16.30 hod.

V.Opatovice – SKALICE

22.kolo

Neděle

16.5.2010 – zač. v 16.30 hod.
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Vysočany – SKALICE

SKALICE – Lipůvka

23.kolo

Sobota

22.5.2010 – zač. v 16.30 hod.

Kunštát „B“ – SKALICE

24.kolo

Neděle

30.5.2010 – zač. v 16.30 hod.

SKALICE – Vilémovice

25.kolo

Pátek

26.kolo

Neděle

13.6.2010 – zač. v 16.30 hod.

SKALICE – Ostrov u Mac.

15.kolo

Neděle

20.6.2010 – zač. v 16.30 hod.

SKALICE – Kotvrdovice

4.6.2010 – zač. v 17.00 hod.

Doubravice „B“ – SKALICE

Okresní přebor dorostu – skupina B
13.kolo

Neděle

4.4.2010 – zač. v 12.00 hod.

SKALICE – Olešnice

14.kolo

Neděle

11.4.2010 – zač. v 13.15 hod.

Svitávka – SKALICE

15.kolo

Neděle

18.4.2010 – zač. v 13.45 hod.

SKALICE – Černá Hora

16.kolo

Neděle

25.4.2010 – zač. v 13.45 hod.

Lipůvka – SKALICE

17.kolo

Neděle

2.5.2010 – zač. v 14.15 hod.

18.kolo

Neděle

9.5.2010 – zač. v 14.15 hod.

volný los

19.kolo

Neděle

16.5.2010 – zač. v 14.15 hod.

SKALICE – Voděrady

20.kolo

Neděle

23.5.2010 – zač. v 14.15 hod.

V.Opatovice – SKALICE

21.kolo

Neděle

30.5.2010 – zač. v 13.45 hod.

Lysice – SKALICE

22.kolo

Neděle

6.6.2010 – zač. v 14.15 hod.

12.kolo

Pátek

11.6.2010 – zač. v 17.00 hod.

SKALICE – Doubravice

SKALICE – Kořenec
Vísky – SKALICE

Český červený kříž nabízí PEČOVATELSKOU SLUŽBU,
DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKOU PÉČI.
Poskytuje terénní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž
situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje
v domácnostech osobně. Poskytujeme sociální služby pro seniory a
zdravotně postižené občany při běžných úkonech v péči o vlastní osobu,
pomoc při zajištění chodu domácnosti. Bližší informace na tel.:
516 418 624, 602 785 931, e-mail: blansko@cervenykriz.eu, web:
www.cck-blansko.cz.
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Společenská kronika
V měsících dubnu a květnu oslavili nebo oslaví svá životní jubilea tito
naši občané:
Paní Jiřina Kovaříková
83 let
Paní Jarmila Skryjová
82 let
Pan František Pokorný
70 let
Pan Stanislav Přichystal
70 let
Pan František Balaja
65 let
Pan Antonín Chladil
60 let
Pan Pavel Kovář
60 let
Paní Hana Martanová
60 let
Pan Vladislav Petr
60 let
Našim milým oslavencům přejeme hodně zdraví, spokojenosti, rodinné
pohody a plno elánu do dalších krásných let života.

V měsíci březnu se narodili tito noví občánci:
Adam Prokop
David Škaroupka
Vítáme je mezi námi a přejeme jim vše nejlepší.

V měsíci lednu odešel z našich řad:
Pan Vladimír Furmanczuk
Čest jeho památce!

Obecní úřad Skalice nad Svitavou
Skalice nad Svitavou 48, 679 01, tel. 516 469 136
e-mail: ou@skalicenadsvitavou.cz
www.skalicenadsvitavou.cz
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