LHOTECKÉ LISTY

Vydává starosta obce Šárovcova Lhota.

Ročník XVII

Vydává Obec Šárovcova Lhota.

Číslo 1.

Nejprve se v našem zpravodaji vrátíme k událostem, které se odehrály v naší obci
v loňském roce 2011.
Jako každý rok, tak i ten loňský začal pro chod i dění v obci schválením rozpočtu na
únorové schůzi zastupitelstva obce v Obecní hospodě. Do té doby může obec disponovat
prostředky rovnající se jedné dvanáctině rozpočtu roku předešlého. To bývá v našem
případě asi 150 000,- Kč na měsíc do doby schválení rozpočtu nového. Na loňské
únorové schůzi jsme schválili za přítomnosti 35 občanů vyrovnaný rozpočet obce ve výši
2 180 100,- Kč. Skutečnost byla v roce 2011 v příjmových položkách 2 114 889,- Kč a
výdajových 1 848 638,- Kč. Chtěl bych tyto částky trochu rozebrat a vysvětlit je v
některých jednotlivých položkách.
Vodovod a pitná voda. Do této skupiny v loňském roce bylo zaúčtováno 183 000,- Kč.
Tato částka se skládá jednak z „pravidelných“ plateb, jako jsou poplatky za odběr
podzemní vody, rozbory vody, její úprava a odborný dozor. Dále pak z nákladů na opravy
vodovodu (popraskané přípojky), renovaci některých starých částí (výměna vodoměrů) a
připojení nových částí. V loňském roce jsme z důvodů oslabení stávajících a odstavení
nevyhovujících pramenů osadili a připojili pramen nový. Dále jsme nově oplotili všechny
v současné době používané prameny, vymalovali a natřeli vodárnu. Ke konci roku 2011
bylo v obci připojeno 77 domácností, které spotřebovaly celkem 7 161 m³ pitné vody. Od
občanů jsme vybrali 82 100,- Kč, přičemž se do této položky ještě nepromítlo zdražení
vodného o 3 Kč, schválené OZ již v loňském roce s platností od 1. 4. 2011. Jenom pro
zajímavost, rozdíl mezi hlavním vodoměrem a součtem všech vodoměrů je 1000 m³ vody.
Do tohoto množství patří všechny havárie a ztráty na vodovodním řadu (přepad
z vodárny není vedený přes vodoměr). Cena za jeden kubík pitné vody se vypočítává vždy
z předešlého roku. Nám by v současné době při zápočtu všech položek vyšla na 25 Kč.
Odpady. Do této položky se promítají náklady za svoz směsného odpadu a za odvoz
kontejnerů na skládku do
Typ
Objem
Bez nájmu
S nájmem
Popovic. Tříděním odpadu
Popelnice
120 litrů
1.290,- Kč
1.400,- Kč
na
jednotlivé
složky
Popelnice
80 litrů
1.220,- Kč
1.330,- Kč
(papír, plast, petlahve,
Popelnice
60 litrů
1.140,- Kč
1.250,- Kč
nápojový kartón a kov)
Pytle 10 ks
60 litrů
440,- Kč
jsme získali zpět částku
Pytle 8 ks
110 litrů
600,- Kč
28 000,- Kč, za což bych
Kontejner
1.100 litrů
7.600,- Kč
7.600,-Kč
Vám chtěl poděkovat. Od
Libín čp./eč
550,- Kč
loňského
léta
vedeme
statistiku sběru třídění odpadu a povedeme ji i nadále, abychom provedli vyhodnocení
alespoň po jednom roce provozu. V loňském roce jsme zaplatili za svoz a likvidaci
komunálního odpadu 163 000,- Kč. Od občanů jsme vybrali na poplatku za likvidaci
105 000,- Kč, za zpětný odběr tř. odpadu jsme obdrželi 28 000,- Kč. Rozdíl mezi náklady
a výnosy v loňském roce činil 30 000,- Kč. Od letošního roku se zvyšuje sazba DPH a
zároveň i ostatní vstupy jako je skládkovné, doprava apod. Proto jsme na lednovém
zasedání OZ schválili navýšení cen za směsnou nádobu o 10%.
Škola. Do již probíhající přestavby budovy školy na jednotlivé byty jsme v loňském roce
investovali částku 223 000,- Kč. Od roku 2010 je to celkem 1 131 000,- Kč. V současné
době je ve vrchním patře po rekonstrukci dokončený a obydlený jeden byt, v přízemí
z větší části dokončené dvě garsonky, sklepní kóje pro všechny byty a elektroinstalace
všech bytů a společných prostor. Nutno dodat, že celou přestavbu realizujeme

z vlastních peněz obce bez dotací. Dotace poskytované na stavbu bytů značně omezují
následné pronajímání. Jedná se o výši dokladovaných příjmů nebo sociální skupiny
obyvatel.
Stavební parcely. V loňském rozpočtu jsme již počítali s prodejem alespoň některých
stavebních parcel na Štěpnici. Tento záměr se nám ještě nepodařilo realizovat. Důvodem
je spíše papírová část. Jedná o projektovou dokumentaci na kanalizaci a její následné
stavební povolení. V tomto území jsou připraveny a elektrifikovány čtyři stavební parcely.
Stávající kanalizace končí u vrat do cihelny. Její prodloužení a přepojení na jinou větev
bychom chtěli realizovat v jarních až letních měsících tak, aby mohlo dojít k proději
některých parcel. Vodovodní síť je již natažená podél všech pozemků.
Péče o vzhled obce a dotace. Tyto dvě kategorie spolu souvisí. Od loňského roku
máme podané dvě žádosti o dotace. Jedna je z Operačního programu Životního prostředí
na obnovu Lipové návsi, u které bylo bohužel již několikrát oddáleno hodnocení. V této
dotaci žádáme o cca 400 000,- Kč. Druhá je na opravu cesty na Libín, kde máme
podanou žádost u Královéhradeckého kraje a žádáme o 300 000,- Kč. O obou dotacích
by mělo být rozhodnuto do konce března.
Kultura. V této oblasti bych začal vydáním kalendáře obce, ve kterém je označena
většina pořádaných akcí. Kalendář vychází ve 200 kusovém nákladu a je doručený všem
domácnostem a chalupářům z obce zdarma do celkového rozdělení. Pořízení kalendáře
nás stojí 16 000,- Kč a zpracovává ho pro nás pan Rejman ze Svatojánského Újezdu.
Jméno autora každé fotografie je pod daným obrázkem.
V roce 2011 jsme na dětské akce pořádané obcí, ať již prostřednictvím nově vzniklého
občanského sdružení „Šance pro Šárovcovu Lhotu“, nebo jako obec samotná poskytli
částku 27 900,- Kč. Pořádané akce nebudu jmenovat, protože je máte v kalendářích a
není jich málo. Další příspěvek obce je věnován na uskutečnění sportovních turnajů.
Pořádají se celkem 4, zkráceně tenis, karty, šachy a volejbal a do této skupiny přišlo loni
cca 10 000,- Kč.
To jsou zhruba vyjmenované činnosti a částky z loňského rozpočtu, které obec
investovala. Pro rok 2012 budeme schvalovat rozpočet v sobotu 25. 2. 2012 v Obecní
hospodě na veřejné schůzi od 18.00 hodin. Návrh rozpočtu je přílohou těchto listů.
Maškarní. V březnu jsou v Obecní hospodě maškarní bály. V kalendáři jsou označené
vždy v sobotu, ale jsou přehozené. Jako první bude 17. 3. dětský rej o týden později 24.
3. pro dospělé.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání 7. 2. 2012 schválilo:
1. Program jednání.
2. Zapisovatelem Ing. Miroslava Svobodu a ověřovateli zápisu Jiřího Holouše a Miroslava
Lonera.
3. Konečnou inventuru obce za rok 2011.
4. Návrh rozpočtu obce pro rok 2012.
5. Nákup akumulačních kamen do obchodu.

POZVÁNKA
Na veřejné zasedání OZ Šárovcova Lhota
V sobotu 25. února 2012
Od 18.00 hodin v sále Obecní hospody.
1.
2.
3.
4.

Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
Rozpočet obce na rok 2012
Diskuse.
Závěr.

