
Zpráva z výroční schůze obce Urbanice konané dne 17.12.2011

Vážená spoluobčané, dovolte mě abych Vás přivítala na dnešní výroční schůzi obce Urbanice.
Scházíme se jako už tradičně v tomto předvánočním čase, abychom společně zhodnotili práci
místní samosprávy v uplynulém roce.

Zasedání zastupitelstva : zasedání zastupitelstva se v letošním roce konalo v měsících: únor,
květen, červen,září a prosinec.

1. HOSPODAŘENÍ OBCE

Řádný rozpočet na rok 2011 byl schválen v únoru a to ve výši 1.231.400,- v příjmové i
výdajové části jako vyrovnaný. Rozpočet byl upraven v září - rozpočtovým opatřením č.l
Příjmy:
z toho činily daňové příjmy:

Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy:
Poplatky za svoz TKO a ze psů:
Poplatky ze psů:
Neinvestiční transfery přijaté od Krajů
Investiční transfery přijaté od krajů
Ostatní příjmy obce:

736200,-
60 100,-
40.000,-
2.000,-

320.000,-
27.000,-
46.100,-

Výdaje:
Oprava a údržba: komunikace
Neinvestiční transfery obcím (školy)
Záležitosti kultury:
Tělovýchovná činnost:
Bytové hospodářství:
Veřejné osvětlení: elektrická energie:

opravy a udržování:
Územní plánování:
Sběr a svoz TKO:
Péče o zeleň a vzhled obce:
Odměny zastupitelstvu:
Ostatní výdaje:
Činnost místní správy:

210.000,-
25.000,-
29.500,-
20.000,-

100.000,-
50.000,-
25.000,-
36.000,-
75.000,-
73.000,-

122.000,-
4.500,-

421.900,-

Příjmy k 30.11.2011
Daňové příjmy:
Poplatky za svoz TKO:
Poplatky ze psů :
Neinvestiční transfery z všeobecné pokl. Správy:
Neinvestiční transfery přijaté od Krajů:
Investiční transfery přijaté od Krajů:
Ostatní příjmy obce:

655.067,-
40.058,-
1.873,-

60.100,-
120.000,-
107.000,-
58.071,-



Výdaje: skutečné k 30.11.11
opravy a údržba: oprava komunikace
Neinvestiční transfery obcím( školy):
Záležitosti kultury :
Tělovýchovná činnost: sportovní zařízení v majetku obce
El. Energie - veřejné osvětlení: elektrická energie:

opravy a údržba
Územní plánování :
Sběr a svoz TKO:
Péče o vzhled a zeleň:
Odměny členům zastupitelstva:
Neinvestiční prostředky půjčené obyvatelstvu
Činnost místní správy:
Výdaje - banky, pojištění, daně

293.692,-
23.152,-
10.734,-

173.129,-
29.997,-
39.559,-
36.000,-
61.161,-
86.254,-
88.000,

100.000,-
326.801,-
40.343,-

stav finančních prostředků na účtu k 10.12.2011 činní: 956.873.-

2. POČET OBYVATEL

K 30.11.2010 je v naší obci trvale hlášeno 71 obyvatel.

4 obyvatelé se přihlásili: Nesládková Jana, Kopecká Jiřina, Kristýna a Šarlota
Dětí do 15 let máme 6 a 2 děvčata do 18 let
V letošním roce oslavili 4 obyvatelé životní jubileum:

1. Karabcová Dagmar 65 let
2. Rokytová Marie 60 let
3. JUDr. Žďárský 65 let
4. Matoušek Vítězslav 85 let
5. Kňapová Zdeňka 75 let

3. ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Za vyprodukovaný odpad ajeho likvidaci odpovídá obec. Nadále platí smlouva s akciovou
společností "Svazek obcí Přeloučsko, která nám vyváží popelnice. V letním období 1 x za 14
dní a v zimním období 1 x týdně. Kontejner ne sklo 1 x ~ roku a plastový odpad 1 x za 14
dní. . V loňském roce činily náklady na svoz TKO cca 70.000 Kč a obec doplácela 34.000
Kč. V letošním roce jsme od místních obyvatel vybrali cca 40.000 Kč a náklady jsou téměř
stejné, takže obec doplácí okolo 27.600 Kč.
Bylo vyčleněno sběrné místo na dřevěný odpad za lokalitou "Habrk" kam se během roku
navážel ořez , ještě tam vyvezeme tuje a během zimy se celá skládky zlikviduje. Připomínám,
že většina obyvatel v obci topí lokálně, proto apeluji na všechny, aby nespalovali žádný jiný
odpad, protože naši zákonodárci na nás vymýšlejí zákon, kdy se nám úředník bude
prohrabávat uhlákem a myslím si, že pokud tato myšlenka bude uvedena v život, tak nejeden
občan požene úředníka pohrabáčem z domu, neboť ústavní právo na ochranu soukromí asi
"vyletí komínem." Připomínám každoroční revizi komínů, bude-li zájem opět zorganizujeme
kominíka pro celou obec.



4. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Údržbu vodovodního řádu zajišťuje v obci VAK Pardubice a.s.
Byla stanovena cena vodného a stočného na rok 2012 ajak se stalo tradicí opět se zvyšují
Cena vodného: za 1m3 činí: 34,70 v.č. DPH (v roce 2008 - 27,33)
Cena stočného: za 1m3 činí: 42,40 v.ě. DPH

5. MÍSTNÍ POPLATKY
Zastupitelstvo na svém zasedání ze dne 7.12.2010 schválilo zvýšení poplatků a sběr a svoz
TKO : osoba trvale hlášena v obci: 500,- Kč

Osoba, která v daném roce dosáhne nebo přesáhne věk 80 let: 300,- Kč
za objekt k individuální rekreaci: 500,-Kč

Poplatky ze psů: za prvního psa : 80,- Kč
za druhého a dalšího: 100,- Kč
za prvního psa: důchod jako jediný zdroj příjmu 50,-
za druhého a dalšího: 70,- Kč

Zatím platí místní poplatky jako v roce 2010, ale jak víte poslanci podpořili návrh TOP 09
a Starostů na změnu zákona s návrhem, že občan by platil obci místo současných 250 Kč až
750 Kč a cena za nakládání s odpadem by zůstala stejná tj.250 Kč, takže občané by mohli
platit ročně až 1000 Kč. Pokud tento zákon schválí v prosinci parlament a podepíše prezident
bude zákon platit od roku 2012.

6. DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST A KOMUNIKACE
V letošním roce došlo ke změně poskytovatele dopravní obslužnosti v Pardubickém kraji je to
společnost OREDO, téměř celý rok byly zpracovávány nové jízdní řády, zástupci samospráv
se účastnili školení a připomínkových řízení. Došlo k obnovení spojů a vytvoření nových, ale
v rámci optimalizace a úspor objíždí některé spoje půlku okresu a navíc autobusy nestaví
dole v obci, ale pouze u kapličky. Proto žádám občany, aby v případě připomínek mě
kontaktovali a já budu jejich interpelace předávat do připomínkového řízení.
Opravili jsme místní komunikace náklady činili téměř 500.000 Kč a to se opravili pouze
povrchy, jednu vpusť a pár obrubníků. Inadále nám jezdí spousta aut přes obec zejména
v letních měsíc nedovolenou rychlostí a naprosto ignorují dopravní značení. Na začátku roku
jsem jednala s městem Přelouč ohledně uzavření veřejnoprávní smlouvy na měření rychlosti,
bohužel nám smlouvu rada města zamítla, takže vše zůstává ve starém . Proto zastupitelstvo
uvítá návrhy občanů jak situaci změnit.



7. ÚZEMNÍ PLÁN

V letošním roce pokračuje další etapa územního plánu.Z krajského úřadu jsme obdrželi dotaci
na pořízení čistopisu územního plánu. Územní plán je vyhotoven a zastupitelstvo na svém
zasedání ze dne 4.12.2011 schválilo usnesení č.8/2011 ,kde vydává územní plán Urbanice,
formou "Opatření obecné povahy" číslo OOP 1/2011. Dokumenty byly předány na příslušný
odbor Městského úřadu Přelouč .

8. KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ AKCE
Snažíme se dodržet léty osvědčené kulturní akce, takže i letos se konal tradiční ples
s tombolou, pálení čarodějnic, stavění a kácení máje, závěrečné soutěžní odpoledne pro
děti na ukončení prázdnin, uskutečnil se jeden výlet do Litoměřic a prohlídkou zámku a
v období adventu jsme jako bleskovou akci uskutečnili slavnostní rozsvícení stromečku a
předání nadílky za asistence čerta a Mikuláše, akci jsme ukončili společným popíjením
svařáku. Během roku pamatujeme na občany, kteří slaví významné výročí a máme pro ně
pozornost ve formě balíčku a blahopřání. Ze sportovních akcí se uskutečnil III. Ročník
nohejbalového turnaje a turnaj ve stolním tenise. Bohužel neproběhl ani jeden volej balový
turnaj, i když se během sezony se hrála volej balová soutěž. Doufám, že i příštím roce
budeme nadále pokračovat s podobnými, ale i novými akcemi určených pro obyvatele
obce i širokou veřejnost z okolí. Opět apeluji na Vás, máte-li nápad nebo zájem něco
uskutečnit, stačí to říct i jednotlivým zastupitelům.

9. DOKONČENÉ AKCE
Během roku se nám podařilo dokončit akci" Komplexní regenerace návesního

prostoru"., která zahrnovala opravu místní komunikace, výměnu 7 kusů světel veřejného
osvětlení, pořízení nové autobusové čekárny, pořízení mobiliáře, vývěsní skříň a rekultivaci
návesního prostoru osázením stromů a keřů. Mám za to, že úpravy napomohli zlepšit prostředí
obce a ani nenarušili původní ráz. Víc jak rok jsme pracovali na tomto projektu a bohužel
jsme pracovali víc než museli a postupovali v rámci zákona, a tím, že jsme na prováděnou
opravu komunikace pořídili ohlášení stavby a kolaudační souhlas, nám úředníci odmítají dát
přislíbenou dotaci. Takže zatím se odvoláváme a hledáme cestu u vyšších úředníků.
Dalším projektem byla "Rekonstrukce a oprava sportoviště". Bylo prodlouženo hřiště a
osázeno obrubníky, vybudována závlaha, pořízená ochranná síť, pořízen stroj na úpravu hřiště
a okolí a nové lavičky. Pozemky pod hřištěm jsou majetkem obce, proto zastupitelé schválili
převedení hřiště do majetku obce a tudíž veškeré výnosy z provozování hřiště náleží obci,
totéž platí o rozhodování při pořádání sportovních i jiných akcí na sportovišti.
Byla provedena oprava příjezdové cesty ke hřišti, u hlavní komunikace byly položeny nové
obrubníky, usazeny žlaby, které svádějí vodu do kanálu a nasypána drenáž.
Byly dokončeny finální úpravy jako dobudování chodníku, položení folie a zasypání
kačírkem u plotu domu p. Kňapové, položení folie a kačírek u křížku.
Byla vybudováno ohrazení okolo kontejneru.



10. PLÁN OPRAV A ÚDRŽBY
Během roku se prováděla chemizace buřeně a následné čištění, pravidelné sečení
trávy,úpravy živého plotu, okopávání keřů, hrabání a úklid listí, úklid sněhu, sečení příkopů
podél cesty do Ledců a Sovolusk.
V příštím roce bychom měli dokončit úpravu záhonu před budovou obecního úřadu, položit
folii, osázet růžemi a zasypat kačírkem nebo kůrou. Rozvozit hlínu a vyrovnat povrch u
kapličky a podél komunikace ze vsi, původně jsme tam chtěli vysadit jeřabiny, ale vzhledem
k tomu, že jsou zde uloženy sítě, ze záměru sešlo. Během jara bude doplněno dětské hřiště.
V plánuje oprava budovy obecního úřadu - oprava střechy, elektroinstalace, oprava štuku,
vymalování celé budovy a nové vchodové dveře.

11. Připomínám, že i nadále je možnost zapůjčení obecní mechanizace, možnost pronájmu
budovy OÚ, pokud dotčení nemají námitek ponechali bychom zavedený režim v obsluze
sněhové frézy stejně jako v loni.

12. Závěrem mi dovolte říct několik slov k tak zvanému rozpočtovému určení daní.
V současné době platí zákon, který diskriminuje malé obce ve prospěch velký měst. Zatímco
Praha získává na občana 30.000 Kč, naše obec má ročně na 67 obyvatel 60.100 Kč.
Zastupitelé měst tvrdí, že zajišťují pro obce služby, malé obce si tyto služby nemohou dovolit,
ale zase zajišťují jiné služby zejména v oblasti rekreace a životního prostředí. Spousta lidí má
trvalé bydliště v metropolích, ale žije v okolních aglomeracích a ty za ně žádné příspěvky
nedostávají. Na podzim všechny obce zasílali petice na podporu nového zákona, poslanci
jednání zatím odložili, ale všichni doufáme, že spravedlivý zákon se podaří prosadit v příštím
roce. Všeobecně se rozšířila veškerá agenda, musíme ze zákona mít " spisovou službu" , takže
obec uzavřela veřejnoprávní smlouvu s městem Přelouč na tz. "hostovou spisovou službu",
jsou změny v odpisování majetku tudíž nás to donutí nakoupit příslušný software, opět se
změnil režim inventur. Nevím nakolik si kdo uvědomuje, že převážná většina zastupitelů
nejsou odborníci, musí denně chodit do práce, mají rodiny a svoje starosti. Politici neustále
mění zákony, ale prováděcí vyhlášky a hlavně finanční prostředky na jejich realizaci
naprosto chybí a tím jak chce mít každý svoji pravdu, dochází k patovým situacím, že oblastní
zastupitel absolvuje školení ,poshání informace, pořídí vše potřebné, vynaloží finanční
prostředky a někdo zjistí, že jsou v zákoně nesmysly a vymyslí něco co platilo před 20 léty.

ZÁVĚR
Na závěr mi dovolte abych poděkovala všem zastupitelům, kteří si rozdělili úkoly a následně
je poctivě splnili, dále děkuji paní účetní, její zkušenosti a znalosti jsou k prospěchu zejména
v práci zastupitelstva. Chci poděkovat panu Ing. Karabcovi, který dává své odborné znalosti
ve prospěch naší obce. Děkuji všem, kteří pomohli svou organizací a účastí na kulturních,
sportovních a společenských akcí, děkuji patří i všem, kteří vykonávali různé práce pro obec
v oblasti údržby a oprav.

Do nového roku bych chtěla popřát všem občanům pevné zdraví, štěstí, mnoho pracovní
i životních úspěchů a vzájemné lásky, porozumění a ochoty pomáhat.


