Výroční zpráva Obce Urbanice, Urbanice 12, 535 01 Přelouč

Výroční zpráva obce Urbanice za rok 2020.

Vážení spoluobčané, obyvatelé Urbanic, milí hosté, dovolte mi, abych Vás přivítal na dnešní
výroční schůzi obce Urbanice. Scházíme se jako tradičně v tomto předvánočním čase,
abychom společně zhodnotili práci místní samosprávy v uplynulém roce.

Výroční

zpráva

o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2020.
Výroční zprávu předkládá Obec Urbanice jako povinný subjekt v souladu s ustanovením §18,
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Ve vykazovaném období roku 2020 bylo v oblasti poskytování informací dosaženo těchto
výsledků:
Počet přijatých žádostí

7

Počet odložených žádostí ´přijaté

0

Počet kladně vyřízených žádostí

7

Počet odepřených žádostí a odůvodnění

0

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

0

o odepření poskytnout informaci
Výsledky rozhodnutí odvolacího orgánu

0

Počet rozhodnutí o odmítnutí žádostí

0

přezkoumaných soudem
Počet řízení o sankcích za nedodržení zákona 0
Rámcový věcný obsah vyřízených žádostí

Podané 3 žádosti o odkup pozemku. Žádosti byly schváleny.
Podaná 1 žádost o skácení stromů. Žádost byla schválen.
Podané 2 žádosti o umístění el. vedení do pozemní komunikace. Žádosti byly schváleny.
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Podaná 1 žádost na poskytnutí dotace pro knihovnu Choltice na rok 2021. Žádost byla
schválena.
Dotace v částce 80 000,-Kč na opravu hasičské zbrojnice – zednické práce, výměna střešní
krytiny, latí, okapů.
Uzavřen dodatek č.1/2021 ke smlouvě č. 99/02 o nakládání s odpady v obci s platností od
1. 11. 2021.
Zasedání zastupitelstva: zasedání zastupitelstva se v letošním roce konalo 8x. V měsíci únor,
březen, červen, červenec, srpen, září, listopad, prosinec.
Na následujících stranách budou zhodnoceny jednoltivé kapitoly práce místní samosprávy.
Jako první kapitolu hodnotíme hospodaření obce.
1. HOSPODAŘENÍ OBCE
Řádný rozpočet na rok 2020 byl schválen v prosinci 2019, a to ve výši 1 519 550 Kč,
v příjmové i výdajové části jako vyrovnaný. Rozpočet byl upraven v letošním roce celkem 6x.
V měsíci březnu byl rozpočet upraven v příjmové i výdajové části jen položkově,
zůstal ve stejné výši v příjmové i výdajové části, tedy 1 519 550,- Kč.
V měsíci červnu byl rozpočet upraven 2x, v příjmové i ve výdajové části zůstává
nezměněn na původní částce 1 519 550Kč.
Další úpravy rozpočtu proběhly v měsících srpen, navýšením částky v příjmové části o
částku 155 900 Kč, kterou tvořily: neinvestiční transfer od kraje ve výši
80 000 Kč na obyvatele; dotace na volby ve výši 31 000 Kč; tržba za ples výši
12 200 Kč; tržba za prodej starého sekacího traktoru ve výši 5 100 Kč. Příjmové část rozpočtu
byla tedy navýšena na částku 1 675 450 Kč Výdajová část rozpočtu byla celkově navýšena na
částku ve výši 1 550 550 Kč, neboť byla zahrnuta výdajová položka ve výši 31 000 Kč jako
výdaje na volby do krajského zastupitelstva.
V měsíci září došlo k navýšení rozpočtu v příjmové části o částku 100 000 Kč, kterou
tvořily: 20 000 Kč jako tržba za prodej pozemku a 80 000 Kč jako dotace na opravu hasičské
zbrojnice. Příjmové část byla tedy navýšena na částku 1 775 450 Kč, výdajová část zůstala ve
stejné výši na částce 1 550 550 Kč.
V měsíci listopadu došlo k úpravě rozpočtu jen přesunem položek, přičemž zůstal
v příjmové části na částce 1 775 450 Kč a ve výdajové části na částce 1 550 550 Kč.
V měsíci prosinci bude rozpočet upraven přesunem jednotlivých položek. Příjmová
část zůstane na výši 1 775 450 Kč a výdajová část zůstane na výši 1 550 550,-Kč

Příjmy schválené:
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Celkem daně sdílené:

1 487 550 Kč

Ostatní příjmy:

32 000 Kč

Celkem příjmy obce včetně daní sdílených:

1 519 550 Kč

Skutečné příjmy k 30. 11. 2020
Celkem daně sdílené:

1 249 781Kč

Výběr místních poplatků

45 350 Kč

Dotace z Pardubického kraje

80 000 Kč

Příjmy z pronájmů budovy OU a sportoviště

10 484 Kč

Příjmy z prodeje pozemků

27 510 Kč

Výtěžek z plesu

12 106 Kč

Ostatní příjmy

11 260 Kč

Převody vlastním fondům

234 449Kč

Příjmy celkem:

1 670 940 Kč

Výdaje schválené :
Sportovní zařízení v majetku obce

50 000 Kč

Veřejné osvětlení

25 000 Kč

Sběr a svoz TKO

110 000 Kč

Komunální služby a územní rozvoj

3 500 Kč

Opravy a údržba

278 565 Kč

Ostatní výdaje

1 052 485 Kč

Výdaje celkem:

1 519 550 Kč

Skutečné výdaje k 30.11.2020
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Sportovní zařízení v majetku obce

17 411 Kč

Ostatní sportovní činnost (poháry, dotace pro sportovce)

2 118 Kč

Veřejné osvětlení

23 482 Kč

Sběr a svoz TKO

100 506 Kč

Komunální služby a územní rozvoj

3 005 Kč

Opravy a udržování (cesta + ostatní opravy)

44 920 Kč

Ostatní záležitosti (kulturní, věcné dary, senioři)

15 303 Kč

Mzdy zastupitelů obce

233 010 Kč

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (kontejner)

41 817Kč

Volby

13 678 Kč

Činnost místní správy

292 768 Kč

Ostatní poplatky

92 735 Kč

Ostatní

247 326 Kč

Skutečné výdaje celkem:

1 128 079 Kč

Rozdíl mezi příjmy a výdaji k 30. 11. 2020

542 861,-Kč

Na bankovních účtech k 30. 11. 2020
Komerční banka

2 641 489,86 Kč

ČNB

574 137,01 Kč

Celkem na účtech k 30. 11. 2020

3 215 626,87 Kč

Je třeba připomenout občanům, že rozpočtové příjmy jsou tvořeny převážně daněmi z příjmů
fyzických a právnických osob, které tvoří většinu příjmů pro obec. Každý nově přihlášený
občan k trvalému pobytu do naší obce tím přispívá navýšením daňových příjmů pro obec.
V případě, že by měl někdo zájem přihlásit se k trvalému pobytu v Urbanicích, bude to
prospěšné pro naši obec a bude vítán.
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2. POČET OBYVATEL
K 30. 11. 2020 je v naší obci trvale hlášeno 64 obyvatel.
V letošním roce nedošlo k přihlášení žádných osob.

3. ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Za vyprodukovaný odpad a jeho likvidaci odpovídá obec. Nadále platí smlouva s akciovou
společností „Svazek obcí Přeloučsko“, která nám vyváží popelnice. V letošním roce se
popelnice vyvážely 1x týdně. Kontejner na sklo 1x za 3 měsíce a plastový odpad 1x za 14 dní.
V letošním roce budou poplatky za sběr a svoz TKO celkově činit 100 506 Kč, kdy občané
zaplatili 45 300 Kč, což znamená, že obec doplácí 55 206 Kč.
V minulém roce obec doplácela 68 262 Kč.
Sběr a svoz se v obci provádí 52 x ročně a poplatky byly na rok 2020 navýšeny.
Poplatky jsou závislé na těchto skutečnostech:
počet obyvatel

64 x 340,10 Kč (330,20Kč)

počet rekreačních objektů

13 x 340,10 Kč (330,20 Kč)

základní sazba za uložení

842 Kč/tunu (809 Kč/tuna)

sazba základního poplatku

500 Kč / tunu

svoz nádob obecních zařízení

1 x 2828 Kč (2746 Kč - 2019)

svoz jedlých olejů a tuků v PET lahvích

zdarma

Sběr a svoz tříděného odpadu je závislý na:
počtu trvale žijících osob
recyklační

poplatek:

64 x 496 Kč / rok (471 Kč – 2019)
1 200 Kč/tuna

Recyklační poplatek stanovený pro období roku 2020 byl zvýšen z důvodu zhoršených
odbytových podmínek, poplatek se počítá z celkového množství převzatého odpadu tzn.
plasty, plastové obaly, směsný odpad.
Letos se konal sběr a svoz velkoobjemového odpadu, jehož náklady činily: 5 000 Kč.
V roce 2019 došlo ke změně způsobu nakládání s bioodpady, které naše obec a občané
v průběhu roku vyprodukují, přičemž tato změna byla provozována i v roce 2020.
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Odvoz bioodpadu nám zajišťuje dopravní firma pana Nováka. Vždy je uveřejněno, jaký druh
bioodpadu může být do kontejneru vyhazován, aby se občané mohli připravit. Do kontejneru
se může dávat jen to, co je pro konkrétní období určeno, nic jiného tam přijít nesmí (např.
posekaná tráva se nebude dávat spolu s dřevním odpadem).
Dovoluji si připomenout, že je nutné toto pravidlo dodržovat, především u dřevního odpadu,
pokud je vyvěšeno, že momentálně probíhá sběr roští, je třeba tam dávat opravdu jenom roští
a v žádném případě tam nevozit listí. V případě, že je mimo dřevní odpad do kontejneru
vhazován i jiný druh bioodpadu (listí apod.), likvidační společnost odpad nepřebere a obec
nebude mít možnost s ním nějak naložit. Bohužel i v letošním roce, kdy byl kontejner před
budovou OÚ a byla na něm vyvěšena cedule „roští“, do něj bylo opět vhozeno neznámou
osobou několik pytlů s listím. Apeluji proto na Vás, nedávejte do kontejneru na bioodpad to,
co tam v konkrétním období nepatří, jinak obec přijde o odběratele odpadu. Máme zajištěno
možnost dodávat roští zdarma na pilu Čáslav na výrobu štěpky, ale nesmí tam být listí.
Platíme pouze dopravu nákladního auta.
Připomínám, že do obce byl v minulosti pořízen štěpkovač, který je možno si zapůjčit a větve
si seštěpkovat, nebo Vám to naši pracovníci provedou za úplatu.

4. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
Údržbu vodovodního řádu zajišťuje v obci VAK Pardubice a.s.
Ceny vodného a stočného na rok 2020 se opět zvyšuje na:
vodné za 1 m3 činí:

53,67 Kč vč. DPH (2020 – 47,90 Kč vč. DPH)

stočné za 1 m3 činí:

54,45 Kč vč. DPH (2020 – 50,60 Kč vč.DPH)

5. MÍSTNÍ POPLATKY
Zastupitelstvo na svém zasedání ze dne 8. 12. 2020 schválilo novou obecně závaznou
vyhlášku o poplatcích č. 1/2020 za TKO a vyhlášku č. 2/2019 o poplatcích ze psů zůstává
v platnosti.. Zastupitelé schválili, že se v roce 2020 se budou poplatky navyšovat, a to tímto
způsobem:
Osoba trvale hlášena v obci

700 Kč

Osoba, která v daném roce dosáhne nebo přesáhne věk 80 let

300 Kč

Objekt k individuální rekreaci

900 Kč

Poplatky ze psů
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za prvního psa:

80 Kč

za druhého a dalšího

100 Kč

za prvního psa (důchod jako jediný zdroj příjmu)

50 Kč

za druhého a dalšího (důchod jako jediný zdroj příjmu)

70 Kč

V roce 2020 dochází k navýšení poplatků za TKO. SOP Přelouč nám zaslal dodatek č. 1/2021
ke smlouvě č. 99/02 ze dne 28. 3. 2002, kde citelně zdražuje poplatky za shromažďování a
likvidaci odpadů na rok 2021. Je třeba, aby občané separovali odpady, tím by mohlo dojít
ke snížení produkovaných odpadů a svoz odpadů by se mohl poté provádět pouze 1x za 14
dní, jak tomu bývalo v minulosti. Mělo by dojít k očipování popelnic v jednotlivých
domácnostech, čímž se získá přehled o množství vyprodukovaného odpadu z každé
domácnosti. Domácnost, která bude produkovat citelně velké množství, bude tím pádem platit
více než ostatní domácnosti. Dále SOP Přelouč měla pořídít v roce 2020 nový svozový vůz,
který by měl dokázat vážit 2 popelnice najednou. Tím by mohlo dojít k zpřesnění váhy
vyprodukovaných odpadů v jednotlivých obcích a obec bude platit jen za skutečně vyvezený
odpad.
6.KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ AKCE
V letošním roce proběhlo několik kulturních akcí, jako je společenský ples, pálení čarodějnic,
stavění a kácení máje. Letošní rok byl ovšem poznamenán výskytem covidu 19, který další
plánované akce, jako velikonoční zábavu a případné posezení při dechovce, zrušil.
V měsíci srpnu byl zorganizován dětský den, který měl veliký úspěch a jeho konání je
plánováno i v nadcházejících letech. Spolkem Šupina byl během roku uvařen kotlíkový guláš
s občerstvením, proběhlo grilování vepřové kýty a další příležitostné akce v budově OÚ.
Na měsíc září byla naplánována posvícenská zábava, která musela být z důvodu covidu opět
zrušena. Začátkem prosince proběhlo tradiční rozsvěcení stromečku a předání balíčků
k Mikuláši našim dětem. Ze sportovních akcí se na podzim uskutečnil volejbalový turnaj.
V oblasti kultury se vyčerpala částka 19 580 Kč.
Během roku pamatujeme na občany, kteří slaví významná životní jubilea a máme pro ně
pozornost ve formě blahopřání a poukazu k nákupu v jeho oblíbeném obchodě. Na životní
výročí bylo v roce 2020 celkově vyplaceno 3 222 Kč.
V letošním roce se oslavili životní výročí: Poláková Jana

65 let

Rokyta Jaroslav

80 let

Rokyta Václav

75 let

Šturmová Lidmila

85 let

Vyčítal Jan

60 let
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Nejedlý Jarooslav
V příštím roce budou mít životní výročí:

60 let

Vyčítalová Jaroslava 60 let
Jelínek Roman

60 let

Karabcová Dagma

75 let

Kňapová Zdeňka

85 let

Nesládková Jana

65 let

Rokytová Marie

70 let

Žďárský Václav

75 let

7. DOKONČENÉ AKCE V RÁMCI OPRAV A ÚDRŽBY
Během roku se průběžně sekala tráva, provedlo se čištění chodníků a prostoru kolem
komunikace, stříhání živých plotů, pletí záhonů, jarní a podzimní úklid listí
Během roku jsme měli několik akcí k realizaci:
1) Byla provedena realizace zabudování 2 ks retardéru do komunikace Ledecká
společností AGIP Chvaletice v ceně 44 921 Kč.
2) V měsíci listopadu došlo k pokácení smrku u bývalého obchodu, smrk byl darován
Městu Přelouč jako vánoční strom.
3) Dále došlo k pokácení vzrostlé břízy u hasičské zbrojnice. Bříza již svými kořeny
začala poškozovat základy hasičské zbrojnice, zasahovala do elektrického vedení. Její
pokácení bylo zároveň i nutností pro naplánovanou opravou střechy hasičské
zbrojnice.
4) V rámci dotace od KÚ Pardubického kraje na opravu hasičské zbrojnice byla
provedena oprava vnitřních omítek a podlah v budově hasičské zbrojnice společností
JMP – top s.r.o. za cenu 58 298 Kč.Oprava fasády je plánována v I. pololetí 2021.
5) Byla provedena oprava střechy hasičské zbrojnice, došlo k výměně laťování, natažení
parozábrany, k položení nové střešní krytiny a k položení nových okapových svodů na
budově, a to panem Martinem Žejdlíkem za cenu 124 522 Kč.
6) Tyto akce byly spolufinancovány příspěvkem dotace od KU PK ve výši 80000,-Kč.
7) Byly provedeny revize elektroinstalace na budově OÚ a na budově sportovního areálu.
Byly provedeny revize přenosných hasicích zařízení společností Tepostop Přelouč.
Celková cena za revize činila 5 061 Kč.
8) Došlo k odprodeji sekacího traktoru Husqvarna za nejvyšší nabídnutou cenu, a to za 5
100 Kč. Traktor nemělo cenu již draze opravovat, vzhledem k jeho stáří a časté
poruchovosti. Obec plánuje v příštích letech koupit multifunkční traktor, z důvodu
připojení i jiných zařízení, aby nesloužil jen jako jednoúčelový stroj.
9) Došlo k opravě techniky v majetku OÚ za cenu 9 025 Kč.
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10) Došlo k zakoupení repasované tiskárny do budovy OÚ. Původní tiskárna byla dle
servisu neopravitelná. Z důvodu ne příliš častého používání byla zakoupena pouze
repasovaná. Cena 4 760 Kč
11) Dále došlo k zakoupení nového bojleru do budovy OÚ za 3 600 Kč.
12) V průběhu roku došlo k odvozu bioodpadů (větve, listí, tráva) a tašek ze střechy
hasičské zbrojnice za 6 897 Kč.
13) Dále došlo k odstranění černé skládky za sportovním areálem za cenu 6 050 Kč.
Chtěl bych poděkovat jménem svým i jménem zastupitelstva obce Urbanice všem, kteří se
v roce 2020 spolupodíleli na opravách a údržbových pracích, jak ve sportovním areálu, tak v
obci. Děkuji paní Kubizňákové za vzorné vedení účetnictví. Děkuji panu Ing.|Karabcovi za
vzorné vedení kroniky obce. Děkuji paní Mrštinové za provádění kontrol dodržování GDPR.

8. LEGISLATIVA
Proběhlo zaměření a zpřesnění hranic z důvodu prodeje pozemku panu Kolářovi, paní
Kožené, panu Prouskovi a panu Ž´dárskému.

9. ÚKOLY NA PŘÍŠTÍ ROK A ROKY NÁSLEDUJÍCÍ
Údržby a opravy
Chceme provést opravu mostku přes Lipoltickou svodnici. Již byla podaná žádost o dotaci z
programu obnovy venkova z MMR ve výši 450 000 Kč bez DPH.
Provádět údržbu zeleně, sekání trávy, uklid listí, zajistit údržbu kolem obrubníků v celé obci.
V tomto případě bych chtěl požádat o pomoc, zda by se nezapojili i ostatní občané a kolem
svých nemovitostí by si čištění obrubníků neprovedli sami. Tyto práce jim mohou být
proplaceny jako brigáda.
Kulturní akce
V roce 2021 máme v plánu pořádat tradiční jarní ples s tombolou – termín je 13. 2. 2021, hrát
bude kapela z Klešic. Na 3. 4. 2021 je naplánovaná velikonoční zábava a na 25. 9. 2021 je
naplánovaná posvícenská zábava, přičemž na obou akcích bude tradičně hrát kapela Technics
(pan Pecka, Král apod).
Stavební parcely
Vzhledem k tomu, že se v naší obci rozšiřuje zájem o případnou výstavbu rodinných domků a
tím zájem o možnost zakoupení stavební parcel, začalo zastupitelstvo obce tento zájem řešit.
Dle Územního plánu z roku 2016 jsou v katastrálním území obce lokality určené k
individuální výstavbě rodinných domků. Jedná se o tyto lokality:

Výroční zpráva Obce Urbanice, Urbanice 12, 535 01 Přelouč
-

Z1 o rozloze 0,300 ha, nachází se v levé části obce směrem na Ledce za polní cestou k
mostku přes Lipoltickou svodnici

-

Z2 o rozloze 0,8100 ha, nachází se na pravé straně obce vedle místní komunikace za
bývalou bažantnicí

-

Z3 o rozloze 1,350 ha, nachází se na jižní staně obce směrem k Rašovům

-

Z 4 o rozloze 0,630ha, nachází se v lokalitě bývalé myslivecké louky, ale současným
uzemním plánem není dovoleno stavět nic jiného než hospodářské budovy patřící k
rodinnému domku, který tam je postaven.

Další stavební parcely se nachází přímo v obci. Všechny tyto parcely jsou ovšem neprodejné.
Současní majitelé je nechtějí za žádnou cenu prodat, mají k tomu vazby z minulosti, k
předkům apod. Za takovéto situace je výstavba v obci zabržděna a obec se tak nemůže dále
rozvíjet. Zastupitelé již několikrát navrhovali výkup pozemků k možné výstavbě rodinných
domků.
Tato varianta je nyní možná v případě, že se nám podaří docílit další změny uzemního plánu.
Navrhovaným řešením je výkup pozemku p. č. 506/1 (v tuto chvíli stále pozemek parc. č. 506,
ovšem v nejbližších dnech dojde k jeho rozdělení a zanesení této změny do KN), který se
nachází za sportovním areálem, o celkové výměře 8 336 m2. V této lokalitě se nachází další
pozemky ve vlastnictví fyzických osob, přičemž výměra těchto pozemků činí cca 4 838 m2 a
2071 m2, kdy vlastníci předmětných pozemků mají zájem zde stavět.
Celkem by v oblasti za sportovním areálem bylo možno mít ke stavbě domků 12 parcel, 6x ve
vlastnictví obce, která je může následně odprodat zájemcům, a 6x ve vlastnictví fyzických
osob, které by zde chtěli stavět.
V případě realizace výstavby rodinných domků za sportovním areálem by muselo dojít k
vybudování inženýrských sítí (vodovod, plynovod, elektrické přípojky, veřejné osvětlení,
kanalizace dešťová, odpadní) a nové příjezdové komunikace. Nejlepší varianta nové
příjezdové komunikace by byla přes sportovní areál v místě, kde se nesportuje, tj. v prostoru
mezi živým plotem a lavičkami. Za lavičkami by musel být vystaven nový plot k zabezpečení
sportovců. Náhradní plocha za vedenou komunikaci přes sportovní areál by byla za
sportovními kabinami (nová opěrná zeď na tenis apod.).
Předběžné náklady na realizaci projektu:
Náklady na výkup parcel č. 506/1

1 000 320 Kč

Zpracování projektové dokumentace

850.000 Kč

Kanalizace 250 m

2 750 000 Kč

Veřejné osvětlení

450 000 Kč

Vodovod 250 m

1 000 000 Kč
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Silnoproud 250 m

400 000 Kč

Plynovod 250 m

525 000 Kč

Nové oplocení hřiště + výstavba betonové zdi

73 900 Kč

Komunikace a zpevněné plochy

2 827 500 Kč

Celkové náklady

9 876 720 Kč

Předpokladaný prodej parcel (800 Kč/m2)

- 5 381 080 Kč

Spoluúčast na inženýrských sítích (6x 192.500 Kč)

- 1 155 000 Kč

Konečné náklady po prodeji a spoluúčasti

3 340 640 Kč

Dále je zde předpoklad čerpání některých dotačních programů na zrealizování např.
inženýrských sítí a pod.
Nadále zůstává nutnost vyřešit odpadní vody v novostavbách a případně alespoň severní části
obce společnou ČOV, která je dle územního plánu plánována v dolní části nové výstavby.

Pokud má někdo nějaký nápad na zvelebení obce, obecního majetku apod., může podat návrh
na realizaci již nyní, nebo v průběhu roku.

10. Závěr
Závěrem bych chtěl všem občanům jménem svým a jménem zastupitelů popřát klidné a
pohodové Vánoce bez stresů a nervozity, a v Novém roce 2020 pevné zdraví, štěstí, osobní
spokojenost, a ať se Vám vyplní všechny Vaše stanovené cíle.
Za obec Urbanice přejí zastupitelé.

V Urbanicích dne 13. 12. 2020

Jan
Vyčítal

Digitálně podepsal
Jan Vyčítal
Datum: 2020.12.13
12:07:07 +01'00'

-------------------------------------Jan Vyčítal, starosta obce
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