Výroční zpráva Obce Urbanice, Urbanice 12, 535 01 Přelouč

Výroční zpráva obce Urbanice za rok 2021.

Vážení spoluobčané, obyvatelé Urbanic, v letošním roce se opět nemůžeme sejít z důvodu
zákazu shromažďování. Nákaza Covid 19 nám brání tradičnímu setkání. Z tohoto důvodu
obdržíte do schránek výtah z výroční zprávy za rok 2021. Dostanete tím přehled činnosti
zastupitelů obce Urbanice.

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 2021 bylo v oblasti poskytování informací dosaženo těchto
výsledků:
Počet přijatých žádostí

6

Počet odložených žádostí ´přijaté

0

Počet kladně vyřízených žádostí

5

Počet odepřených žádostí a odůvodnění

1

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 příspěvek na pojizdnou prodejnu Žádost nebyla schválena
Podané 1 žádost o změnu UP obce. Žádost byla schválena.
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Podaná 1 žádost na poskytnutí dotace pro knihovnu Choltice na rok 2021. Žádost byla
schválena.
Dotace v částce 250 000,-Kč na opravu mostku přes Lipoltickou svodnici

Zasedání zastupitelstva: zasedání zastupitelstva se v letošním roce konalo 9 x. V měsíci
lednu, únor, březen, duben, červen, 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 2021 byl schválen v prosinci 2020, a to ve výši 1 282 370 Kč,
v příjmové a ve výši 2 426 230 Kč ve výdajové části jako schodkový Důvodem schodkového
rozpočtu je plánový nákup pozemku na stavební parcely . Rozpočet byl upraven v letošním
roce celkem 5x. V měsíci dubnu, červenci,, září, listopadu a pravděpodobně bude ještě
upraven v prosinci
V měsíci dubnu byl rozpočet upraven v příjmové části navýšen o 261 111,-Kč( Dotace
na opravu mostku, příspěvek na správu), Výdajová část je nezměněna. Příjmová část na
částku 1 543 481,-Kč
V měsíci srpnu byl rozpočet upraven v příjmové i ve výdajové části Příjmová část byla
navýšena o 22 084,-Kč. Výdajová částa je nezměněna. Příjmová na částce 1 565 564,-Kč.
V měsíci září byl opět upraven rozpočet v příjmové i výdajové části. Příjmová část
byla navýšena o 117 500,-Kč (změny v příjmu daní, dotace na volby apod). Výdajová část je
nezměněna a zůstává na stejné výši 2 426 230,-Kč. Příjmová část byla navýšena na 1.683
065,-Kč
V měsíci listopadu došlo k úpravě rozpočtu v příjmové i výdajové části, Příjmová část
byla navýšena o 726,85-Kč (příspěvek na správu). Ve výdajové části došlo k přesunu položek
a zústává částky nenavýšena na původní 2 426 230,-Kč. Příjmová se navyšuje o 7.927,-Kč na
částku 1 690 992,- Kč
V měsíci prosinci bude rozpočet upraven přesunem jednotlivých položek

Příjmy schválené:
Celkem daně sdílené:
Ostatní příjmy:
Celkem příjmy obce včetně daní sdílených:

1 208 770 Kč
73 600 Kč
1 282 370 Kč
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Skutečné příjmy k 30. 11. 2021
Celkem daně sdílené:
Výběr místních poplatků
Dotace z Pardubického kraje

1 200 730 Kč
52 750 Kč
250 000 Kč

Příjmy z pronájmů budovy OU a sportoviště

11 822 Kč

Příjmy z prodeje pozemků

14 720 Kč

Ostatní příjmy
Převody vlastním fondům
Příjmy celkem:

1 429 Kč
204 000 Kč
1 735 451 Kč

Výdaje schválené :
Sportovní zařízení v majetku obce

15 000 Kč

Veřejné osvětlení

20 000 Kč

Sběr a svoz TKO

115 000 Kč

Komunální služby a územní rozvoj

1 000 330 Kč

Opravy a údržba

728 200 Kč

Ostatní výdaje

547 700 Kč

Výdaje celkem:

2426 230 Kč

Skutečné výdaje k 30.11.2021
Sportovní zařízení v majetku obce

16 388 Kč

Ostatní sportovní činnost (poháry, dotace pro sportovce)

2 118 Kč

Veřejné osvětlení

16 098 Kč

Sběr a svoz TKO

119 948 Kč
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Komunální služby a územní rozvoj

1 006 665 Kč

Opravy a udržování (cesta + ostatní opravy)

70 646 Kč

Ostatní záležitosti (kulturní, věcné dary, senioři)

15 303 Kč

Mzdy zastupitelů obce

236 060 Kč

Územní plánování

35 090 Kč

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

32 223 Kč

Příspěvek na postiženou obec na Moravě

20 000 Kč

Volby

14 836 Kč

Činnost místní správy

290 778 Kč

Oprava mostku přes Lipoltickou svodnici

372 058 Kč

Ostatní

245 888 Kč

Skutečné výdaje celkem:

2 494 099 Kč

Rozdíl mezi příjmy a výdaji k 30. 11. 2021

- 758 648,-Kč

Schodek je krytý přebytky z minulých let

Na bankovních účtech k 30. 11. 2021
Komerční banka
ČNB
Celkem na účtech k 30. 11. 2021

2 030 903,47 Kč
547 604,15 Kč
2 578 507,62 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.

2. POČET OBYVATEL
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K 30. 11. 2021 je v naší obci trvale hlášeno 62 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 130 052 Kč, kdy občané
zaplatili 50 750 Kč, což znamená, že obec doplácí 79 302 Kč.
Nárůst ceny za odvoz a shromaďování odpadů opět narostl a proto muselo zastupitelstvo
zvednout poplatek za popelnice. Nebyla použita max. částka 1200,-Kč /osobu či rekreační
objekt. Podrobnosti viz níže.
V minulém roce obec doplácela 55 206 Kč.
Sběr a svoz se v obci provádí 52 x ročně a poplatky byly na rok 2021 navýšeny.
Poplatky jsou závislé na těchto skutečnostech:
počet obyvatel

62 x 367,50 Kč (340,10Kč)

počet rekreačních objektů

13 x 367,50 Kč (340,10 Kč)

základní sazba za uložení

893 Kč/tunu (842 Kč/tuna)

sazba základního poplatku

500 Kč / tunu

dílčí základ poplatku za ukládání využ. Odpadů

900 Kč/tunu

svoz nádob obecních zařízení

1 x 3055 Kč (2828 Kč - 2020)

svoz jedlých olejů a tuků v PET lahvích

zdarma

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

62 x 523 Kč / rok (496 Kč – 2020)

Recyklační poplatek stanovený pro období roku 2021 byl zvýšen z důvodu zhoršených
odbytových podmínek, poplatek se počítá z celkového množství převzatého odpadu tzn.
plasty, plastové obaly, směsný odpad. A je účtován čtvrtletně.
Letos se konal sběr a svoz velkoobjemového odpadu, jehož náklady činily: 6 336,- Kč..
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Odvoz bioodpadu nám nadále 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. V letošním roce došlo k úpravě prostoru u bývalé
hasičské zbrojnice, prostor byl zvětšen a vybetonován a je zde umístěn kontejner na bioodpad.
Před budovou OU nebyl vhodně umístěn.
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:

54,46 Kč vč. DPH (2021 – 53,67 Kč vč. DPH)

stočné za 1 m3 činí:

55,30 Kč vč. DPH (2021 – 54,45 Kč vč.DPH)

5. MÍSTNÍ POPLATKY
Zastupitelstvo na svém 7. zasedání ze dne 30.9.2021. schválilo novou obecně závaznou
vyhlášku o poplatcích č. 2/2021 za TKO a vyhláška č. 2/2019 o poplatcích ze psů zůstává
v platnosti.. Zastupitelé schválili, že se v roce 2021 se budou poplatky navyšovat, a to tímto
způsobem: Od 1.1.2021 je v platnosti nový odpadový zákon, který určuje maximální možný
poplatek na osobu a to ve výši 1200,-Kč/kalendářní rok
Osoba trvale hlášena v obci

800 Kč

Sleva pro osobu, která v daném roce dosáhne nebo přesáhne věk 80 let
O slevu se musí příhlásit, jinak se neposkytuje

300 Kč

Objekt k individuální rekreaci

800 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 2021 dochází k navýšení poplatků za TKO. SOP Přelouč nám zaslal dodatek č. 1/2022
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.
6.KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ AKCE
V letošním roce ovlivnil covid 19 pořádání společenských akcí tak, že musel byt zrušen
společenský ples, podzimní posvícenská zábava. Proběhlo pálení čarodějnic na návsi, stavění
a kácení máje.
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 říjen byla naplánována pro děti akce Hallowen, vyřezávání dýní, soutěže. Tato akce
proběhla za ztížených podmínek covid.opatření. Celkem se zúčastnilo 28 dětí, což je velký
úspěch. O občerstvení se postaral spolek Šupina. Vzlášť bych chtěl poděkovat panu
Miroslavu Nalezinkovi ml., který se stará o zajištění a nákup občerstvení. Začátkem prosince
proběhlo tradiční rozsvěcení stromečku a předání balíčků k Mikuláši našim dětem. Ze
sportovních akcí se na podzim uskutečnil opět volejbalový turnaj.
V oblasti kultury se vyčerpala částka 0 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: Karabcová Dagmar

75 let

Rokytová Marie

70 let

Žďárský Václav

75 let

Nesládková Jana

65 let

Vyčítalová Jaroslava 60 let
Jelínek Roman

60 let
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V příštím roce budou mít životní výročí:

Kňapová Zdeňka

85 let

Jelínková Lenka

60 let

Prousková Eva

65 let

Lichnovská Valad.

65 let

NalezineK Miroslav 60 let
Nalezinek Miroslav 85 let
Nalezinková Mirosl. 80 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 dokončovací práce na opravě hasičské zbrojnice, oprava venkovní
fasády v ceně 52 937,-Kč od firmy JMP - TOP
2) Došlo k úpravě terénu v prostoru bývalé hasičské zbrojnice. Odbagrovala se zemina,
došlo k přeložení tel. rozvaděče blíž ke vzrostlému smrku, aby se docílilo většího
prostoru, došlo k položení nové kanalizace na zachytávání odp. vody z biokontejneru,
došlo k položení nových obrubníků ze ztratného bednění a následně k vybetování
plochy pro biokontejner. Tato plocha se musela upravit, protože od roku 2023 musí
obec zajistit umístění kontejneru na ošacení, kontejneru na kovový odpad apod. Obce
musí být zapojeny do třídění komunálních odpadů. Není možné rozšiřovat plochu pro
kontejnery před budovou OU. Celková cena za úpravu terénu kolem hasičské
zbrojnice činila 60000,-Kč + 16500,-Kč za přeložení tel. rozvaděče
3) Dále došlo ve sportovních kabinách k opravě čerpadla na vodu v ceně 2500,-Kč
4) V jarních měsících byl proveden servis malé zemědělské techniky, sekací traktor,
křovinořez,motorová pila odbornou firmou za cenu 13 725,-Kč
5) V měsíci září byla zahájena hlavní akce: Oprava mostku přes Lipoltickou svodnici, na
kterou obec získala dotační příspěvek ve výši 50% v částce 250000,-Kč. Akci
prováděla firma LBH s.r.o, Adamovská 5, Praha 4. Tato firma byla vybrána jako
nejvhodnější. Akce byla dokončena v měsíci říjnu a celková částka na opravu mostku
přes Lipoltickou svodnici činila 372 058,00 Kč.
6) V měsíci lednu obec zažádala o provedení změny č. 2 a č.3 UP obce Urbanice. Změna
č.2 se týká získání stavebních parcel v prostoru za sportovními kabinami, kde by po
provedené změně UP bylo celkem 12 stavebních parcel, z toho 6 parcel má
soukromého vlastníka a 6 parcel ve vlastnictví obce Urbanice, která parcely bude
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nabízet k prodeji. Zárověň došlo ke schválení rozšíření změny č 2. o stavební parcelu
na pozemku bývalé myslivecké louky, kde došlo ke změně majitele, který zde chce
postavit rodinný domek. Změna č. 3 UP se týká firmy MSYM s. r. o., která o změnu
zažádala z důvodu rozšíření výrobních prostor o tzv. lehkou výrobu.
7) Obec odkoupila od pana Aleše Nesládka pozemek o výměře 8336 m2 za cenu 120,-Kč
/m2. Celková částka za pozemek p. č. 506/1 je 1000320,-Kč potřebný k získání
stavebních parcel, příjezdové komunikaci a vybudování inženýrských sítí.
8) V listopadu bylo zakoupeno nové točení na pivo. Původní bylo odbornou firmou
doporučeno neopravovat z důvodu jeho 10 letého stáří a vysoké částky za opravu.
Cena nového točení je 14 554,-Kč. Zároveň bylo na 9. zasedání zastupitelů obce
Urbanice rozhodnuto o navýšení půjčovného za nové chlazení na částku 500,Kč/víkend.
9) Zastupitelé plánují od ledna 2022 navýšit poplatky za pronájem budovy OU a
Sportoviště při pořádání společenských akcí. Důvodem je ničení inventarizačního
majetku obce.
.
Chtěl bych poděkovat jménem svým i jménem zastupitelstva obce Urbanice všem, kteří se
v roce 2021 spolupodíleli na opravách a údržbových pracích. Hlavně panu Miroslavu
Prouskovi a Milanovi Nalezinkovi. Děkuji paní Kubizňákové za vzorné vedení účetnictví.
Zároveň bych chtěl paní Kubizňákové poděkovat za její dlouholetou práci účetní obce. Paní
Kubizňáková požádala o ukončení své činnosti účetní ke konci letošního roku. Její činnost po
dohodě převezme paní Bc. Jiřina Kožená, která má k této činnosti potřebné vzdělání a
zkušenosti. Děkuji panu Ing.|Karabcovi za vzorné vedení kroniky obce. Děkuji paní
Mrštinové za provádění kontrol dodržování GDPR.
Je třeba poděkovat spolku Šupina, která pravidelně zajištuje občerstvení na pořádaných
akcích pro občany Urbanic a pravidelně zajišťuje o víkendech točení piva.

8. LEGISLATIVA
Proběhlo zaměření a zpřesnění hranic z důvodu prodeje pozemku panu Michaeli Jeřábkovi o
výměře 56 m2 a následně mu byl pozemek prodán. Tento pozemek byl dlouhodobě užíván
rodinou pana Poláka. Byla dokončena žádost pana Miroslava Prouska na odkup pozemku p. č.
37/12 o výměře 140 m2. Došlo k zpřesnění hranic pro odprodej cca 19 m2 pozemku pro
manžele Kolářovi, kteří si v obci postavili nový rodinný domek a pozemek by potřebovali
k rozšíření a zlepšení vzhledu parcely.

9. ÚKOLY NA PŘÍŠTÍ ROK A ROKY NÁSLEDUJÍCÍ
Údržby a opravy
Chceme provést zakoupení multifunkčního traktoru s příslušenstvím po schválení dotace z
Programu obnovy venkova ve výši max. 50%. Max. částka by měla činit 250000,-Kč.

Výroční zpráva Obce Urbanice, Urbanice 12, 535 01 Přelouč
Po úspěšném dokončení změny č.2 UP bude zažádáno o vypracování projektové dokumentace
k provedení inženýrských sítí ke stavebním parcelám
včetně výstavby příjezdové
komunikace.
Dojde k rozparcelování zakoupeného pozemku na stavební parcely a následně k odprodání
těchto parcel zájemcům. Obec potřebuje získat peníze na výstavbu přípojek ke stavebním
parcelám

Kulturní akce
V roce 2022 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).

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 2021 pevné zdraví, štěstí, osobní
spokojenost a dny bez covidu.
Za obec Urbanice přejí zastupitelé.

V Urbanicích dne 17. 12. 2021

Jan
Vyčítal

Digitálně
podepsal Jan
Vyčítal
Datum:
2021.12.14
17:39:43 +01'00'

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

