INFORMÁTOR

ZPRAVODAJ OBCE ALBRECHTIČKY - leden 2017

Úvodník leden 2017
Váení spoluobèané,
dovolte mi na prahu nového roku velice krátké
zhodnocení roku 2016, a co mùeme oèekávat
v tom novém.
*
Rok 2016 byl z mého pohledu rokem úspìným,
nebo se nám podaøilo dokonèit nìkteré rozpracované záleitosti. Pøedevím jsme podali závìreèná vyhodnocení dotací na poøízení èistícího
stroje a Kanalizaci a ÈOV. Nyní musíme vyèkat
potvrzení vyúètování obou dotaèních akcí státním fondem ivotního prostøedí a plnit pøedepsaný monitoring u obou akcí. Monitorování akcí,
na které byly poskytnuty evropské dotace, patøí
bohuel mezi ty povinnosti, které nás budou
zatìovat jetì mnoho let.
*
Za úspìch povauji i dokonèení pøevodu majetku
v bývalých zemìdìlských objektech s
Moravanem a.s., kde jsou v souèasné dobì jasné
hranice, kde se kdo pohybuje a komu co patøí.
Pøedpokládáme, e budeme pokraèovat i v letoním roce stavebními úpravami v objektu bývalého mechanizaèního støediska  dneního
støediska údrby obce. Je naim cílem do poloviny roku 2017 provést úpravy, abychom mohli
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pøestìhovat svoji základnu ze souèasných garáí
do tìchto prostor. V tomto areálu mezi jinými
aktivitami uvaujeme o zøízení sbìrného dvora
na separaci odpadù a také se skladovými prostory pro hasièe a skauty. Pøipravovaná bude
projektová dokumentace na vyuití pùdních
prostor budovy, kde je uvaováno se vznikem
kluboven. Projekt bude pøipravován pro podání
ádosti o dotaci v rámci Programu rozvoje a
obnovy venkova v roce 2018.
*
Podaøilo se zrealizovat nìkteré plánované investièní akce. Pøedevím vybudování druhé èásti
chodníku u hlavní silnice za podpor y
Moravskoslezského kraje ve výi 238 tisíc Kè.
Byla provedena výmìna støení krytiny na novì
nabytém zemìdìlské areálu a provedena rekonstrukce v èásti této budovy, která je pronajímána.
Mimo to odvedli i zamìstnanci obce nemálo
práce spojené s úklidem budovy a venkovních
ploch.
*
V novém dotaèním období 2014  2020 se
podstatnì zmìnily podmínky a námi uvaované
projekty, spojené pøedevím s údrbou majetku,
se do vypisovaných výzev nevejdou. Zkuenosti
z èerpání evropských dotací nás také motivují
k daleko vìtímu zvaování, zda o dotace ádat.
Hlavním hlediskem pøi rozhodování je potøebnost
projektu a míra spoluúèasti na pøípadné dotaci.
*
V roce 2017 jsou v rozpoètu obce schváleny
investice a udrovací práce stávajícího majetku
obce. Po dlouhé pøípravì bude provedena rekonstrukce schoditì ke høbitovu a kostelu a budou
provedeny nìkteré opravy místních komunikací.
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leden 2017

informace z obecního úøadu
Na opravu místní komunikace od firmy MIRAMO
po køiovatku na Petøvaldík jsme poádali o
dotaci z programu ministerstva pro místní rozvoj.
Do stejného programu byla podána ádost o
dotaci na opravu kaplièky u obecního úøadu.
Budeme také pokraèovat v realizaci výmìny
svítidel veøejného osvìtlení za LED svítidla, která
mají podstatnì nií spotøebu elektrické energie.
Zastupitelstvo obce rozhodlo o výmìnì svítidel
v celé obci v tomto roce. Souèasnì dojde i k
rozíøení veøejného osvìtlení v èásti obce od
firmy MIRAMO a po areál ivoèiné výroby
zemìdìlského drustva. Bude probíhat i pøíprava
dalích projektù. Bude probíhat stavební øízení k
povolení udrovacích prací na opravách mostù a
lávek v obci.
*
Pomineme-li neustále se zvyující byrokratické
poadavky na èinnost místních samospráv,
mùeme oèekávat opìt úspìný rok se zajitì-

ným financováním, jak pro bìný chod obce, tak i
její rozvoj.
*
Závìrem mého pøíspìvku bych chtìl podìkovat
vem, kdo se podíleli na pøípravì akcí, které
nám zpøíjemnily adventní dobu a vánoèní svátky.
Bylo to vystoupení základní koly na rozsvìcování stromeèku, adventní a vánoèní výstavy
v døevìnici, oslava sv. Mikuláe pøipravená
ochotnickým spolkem a skauty a v neposlední
øadì dva koncerty v místním kostele. Chtìl bych
také podìkovat vem spoluobèanùm za spolupráci v uplynulém roce a popøát Vám do nového
roku vechno dobré, hodnì zdraví, optimismu,
pracovních i osobních úspìchù.
Ing. Miloslav Èegan, starosta

Ze zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 12.12.2016 po projednání schválilo:
Zruení pohledávky z roku 2013 ve výi 4.650,- Kè
Hlavní inventarizaèní komisi pro provedení inventury majetku obce k 31.12.2016
Uzavøení darovací smlouvy s Moravskoslezským krajem na pozemky pod chodníkem
parc.è. 520/14, 520/15 a 520/16
Poskytnutí finanèních darù neziskovým organizacím SALUS o.p.s., Záchranné stanici
ivoèichù a Lince bezpeèí v roce 2017
Rozpoèet obce na rok 2017 - pøíjmy ve výi 9.752.000,- Kè, výdaje ve výi 10.240 000,Kè, financování v pøíjmech ve výi 1 000 000,- Kè a ve výdajích ve výi 512.000,- Kè
Pøijetí dotace na poøízení dopravního automobilu pro poární jednotku obce od ministerstva vnitra GØ HZS ve výi 450 tisíc Kè.
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informace z obecního úøadu

Rozpoèet obce Albrechtièky na rok 2017
I.Příjmy
Oddíl

Položka

Text

Částka

1111

Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti

1 450 000,00

1112

Daň z příjmů fyz.osob ze sam.vyd.činnosti

1113

Daň z příjmů fyz.osob - z kapitál.výnosů

1121

Daň z příjmů práv.osob

1 600 000,00

1211

Daň z přidané hodnoty

2 950 000,00

1341

Poplatek ze psů

1343

Poplatek za užívání veřejného prostranství

1351

Odvod z loterií a podobných her

24 000,00

1355

Odvod z výherních hracích přístrojů

24 000,00

1361

Správní poplatky

10 000,00

1511

Daň z nemovitosti

435 000,00

4112

Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV

130 600,00

4116

Ostatní neinv.přij.transf.ze st.rozpočtu

225 000,00

4216

Ostatní inv.přij.transf.ze st.rozpočtu

504 200,00

4222

Ostatní inv.přij.transfery od krajů

225 000,00

30 000,00
153 000,00

19 000,00
1 000,00

7 780 800,00
2142

2111

Příjmy z poskytování služeb - ubytovna

400 000,00

2321

2111

Příjmy z poskytování služeb - odvádění odp.vod

764 000,00

3612

2111

Příjmy z poskytování služeb-byty

22 000,00

3612

2132

Pronájem bytů

96 000,00

3613

2111

Příjmy z poskytování služeb-nebyt.prostory

16 500,00

3613

2132

Příjmy z pronájmu nebytových prostor

3632

2111

Hřbitovní poplatek

3639

2131

Příjmy z pronájmu pozemků

3722

2111

Příjmy za likvidaci odpadů

341 700,00

3725

2111

Využívání a zneškodňování odpadu

110 000,00

6171

2111

Příjmy z poskytování služeb - VS

30 000,00

6171

2329

Ostatní nedaňové příjmy

20 000,00

6310

2141

Příjmy z úroků

8 000,00

6310

2142

Příjmy z dividend ASOMPO

9 400,00

110 000,00
3 000,00
40 600,00

1 971 200,00
Příjmy celkem

9 752 000,00

Financování

1 000 000,00

Příjmy celkem včetně financování

10 752 000,00

pokraèování na stranì 1
INFORMÁTOR - zpravodaj obce ALBRECHTIČKY - leden 2017

-3-

leden 2017

informace z obecního úøadu
II.Výdaje
Oddíl

Položka

Text
40 000,00

1031

Pěstební činnost v lesích

2142

Provoz ubytovny

347 000,00

2212

Opravy MK a zimní údržba MK

360 000,00

2221

Dopravní obslužnost

2321

Odvádění a čištění odpadních vod

532 000,00

3119

Příspěvek na provoz p.o. ZšaMš Albrechtičky

488 000,00

3412

Příspěvek na provoz p.o. Kulturní a Sportovní centrum

660 000,00

3419

Neinvestiční dotace - tělovýchova

60 000,00

3429

Neinvestiční dotace na činnost organizací

45 000,00

3612

Bytové hospodářství

58 000,00

3631

Veřejné osvětlení

420 000,00

Veřejné osvětlení - investice do rozšíření VO

390 000,00

3631

6121

33 800,00

3632

Provoz hřbitova

3635

Územní plánování

3639

Místní hospodářství

3722

Svoz komunálního odpadu

3745

Veřejná zeleň

45 000,00

4341

Sociální pomoc

40 000,00

5512

Hasiči

39 000,00

5512

6122

8 000,00
68 000,00
2 159 000,00
600 000,00

Stroje, přístroje a zařízení

950 000,00

6112

Zastupitelstva obce

860 000,00

6171

Vnitřní správa

1 607 600,00

6171

6130

Pozemky

10 000,00

6310

5163

Služby peněžních ústavů

12 000,00

6320

5163

Pojištění majetku

45 000,00

6399

5362

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

50 000,00

6402

5364

Vratky veřejným rozpočtům - vyúčtování voleb

6402

5366

Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi krajem a obcí

Výdaje celkem
Financování

5 200,00
307 400,00
10 240 000,00
512 000,00

Výdaje celkem včetně financování

10 752 000,00

V Albrechtičkách dne 13.12.2016

Ing. Miloslav Čegan
starosta obce
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informace z obecního úøadu

Komentáø k návrhu rozpoètu na rok 2017
I. Pøíjmy
Pol. 1111 a 1511 - Daòové pøíjmy jsou navreny
v pøedpokládané výi dle zákona o rozpoètovém
urèení daní
Pol. 4112 - Neinvestièní pøijaté transfery ze SR
v rámci souhrnného dotaèního vztahu  dotace
na státní správu
Pol. 4116 - Ostatní neinvestièní pøijaté transfery
ze státního rozpoètu  pøíspìvek Úøadu práce na
vytvoøená pracovní místa pro údrbu a úklid obce
Pol. 4216 - Ostatní investièní pøijaté transfery ze
státního rozpoètu  druhá èást dotace na poøízení územního plánu od MMR a dotace ministerstva vnitra ve výi 450 tis. Kè na poøízení dopravního automobilu pro poární jednotku SDH
Pol. 4222 - Ostatní investièní pøijaté transfery od
krajù  dotace Moravskoslezského kraje ve výi
225 tis. Kè na poøízení dopravního automobilu
pro poární jednotku SDH
Ostatní pøíjmy z poskytování slueb  jsou navreny ve výi dle pøedpokládaného plnìní v roce
2016

II. Výdaje
Oddíl 1031 - Pìstební èinnost v lesích  bìná
údrba lesních porostù, výsadba na místì kácení
topolù
Oddíl 2142 - Provoz ubytovny  bìné výdaje
spojené s provozem ubytovny
Oddíl 2212 - Pozemní komunikace  náklady na
zimní údrbu MK, opravy místních komunikací
Oddíl 2221 - Dopravní obslunost dle smlouvy
s mìstem Nový Jièín  47,- Kè na obèana
Oddíl 2321 - Odvádìní a èitìní vod  náklady na
provoz a údrbu splakové kanalizace
Oddíl 3119 - Pøíspìvek na provoz Z a M

Albrechtièky  pøíspìvek ve výi 34 tis.
Kè/mìsíc, èástka 80 tis. Kè je rezervou na financování nákladù na vzdìlávání vzhledem k niímu poètu ákù
Oddíl 3412 - Pøíspìvek na provoz p.o. Kulturní a
Sportovní centrum Albrechtièky
Oddíl 3419 - Neinvestièní dotace na èinnost TJ
SOKOL
Oddíl 3429 - Pøíspìvky na èinnost organizací 
Junák, SDH, rybáøi, vèelaøi a ostatní adatelé o
pøíspìvky
Oddíl 3612  Bytové hospodáøství  náklady na
údrbu a provoz bytù
Oddíl 3631 - Veøejné osvìtlení  bìné náklady
na provoz a údrbu, výmìna 50 ks svítidel za
LED
Oddíl 3631 Pol. 6121 - Veøejné osvìtlení  rozíøení VO v úseku MIRAMO a zemìdìlské drustvo
Oddíl 3632 - Provoz høbitova  bìné provozní
náklady na provoz a údrbu
Oddíl 3635 - Územní plánování  financování
druhé èásti zpracování územního plánu s dotací
MMR
Oddíl 3639 - Místní hospodáøství  ostatní výdaje
na provoz a údrbu majetku obce, vèetnì
nákladù na mzdy zamìstnancù údrby obce a
VPP, v tom 500 tis. Kè na opravy støediska
údrby (bývalé dílny ZD), 650 tis. Kè na opravu
schoditì ke høbitovu
Oddíl 3722 - Komunální odpad  bìné náklady
na sluby odpadového hospodáøství
Oddíl 3745 - Veøejná zeleò  náklady na údrbu
veøejné zelenì
Oddíl 4341 - Sociální pomoc  plánované pøíspìvky obce organizacím poskytujícím sociální
sluby
Oddíl 5512 - Hasièi  provozní náklady spojené
pokraèování na stranì 6
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informace z obecního úøadu
s provozem hasièárny a jednotkou PO
Oddíl 5512 Pol. 6122 - Hasièi  investièní výdaj ve
výi 950 tis. Kè na poøízení dopravního automobilu
Oddíl 6112 - Obecní zastupitelstvo  výdaje na
odmìny starosty, místostarosty a zastupitelstva
Oddíl 6171 - Vnitøní správa - vekeré náklady na
provoz obecního úøadu, pøíprava budoucích
investièních akcí, ádostí o dotace, náklady na
zastupování obce advokátem
Oddíl 6171 Pol. 6130 - Pozemky  výkup èástí
pozemkù pod místními komunikacemi
Oddíl 6310 - Sluby penìních ústavù  bìné
výdaje
Oddíl 6320 - Pojitìní majetku  bìné výdaje
Oddíl 6399 - Platby daní a poplatkù státnímu
rozpoètu - bìné výdaje za správní øízení a danì

Oddíl 6402 Pol. 5364 - Výdaje na finanèní vypoøádání voleb do zastupitelstev krajù
Oddíl 6402 Pol. 5366 - Výdaje na finanèní vypoøádání s Moravskoslezským krajem  dotace na
kanalizaci
III. Financování v pøíjmech
Penìní prostøedky z minulých let ve výi
1.000.000,- Kè k dorovnání rozpoètových výdajù.
IV. Financování ve výdajích
Roèní splátka úvìru ve výi 512.000,- Kè pøijatého od Èeské spoøitelny a.s. na financování
stavby Kanalizace a ÈOV Albrechtièky.
Ing. Miloslav Èegan, starosta

Reflexní pásky
Dne 20. února 2016 vela v platnost novela
zákona 361/2000 Sb., o silnièním provozu.
Chodci mají povinnost nosit reflexní prvek,
pokud se za sníené viditelnosti pohybují mimo
obec po krajnici nebo okraji vozovky v místì,
které není osvìtleno veøejným osvìtlením.
Obec Albrechtièky nabízí luté reflexní pásky za
15,- Kè.
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informace z obecního úøadu

Ceny vodného a stoèného pro rok 2017
Nové ceny budou uplatnìny po prvním odeètu
mìøidel následujícím po 1. lednu 2017.

SmVaK Ostrava a.s. oznamuje,
e na základì usnesení pøedstavenstva byly v
souladu s platnou legislativou schváleny nové
ceny vodného a stoèného s úèinnosti od 1. ledna
2017 takto:
Voda pitná
(vodné) 41,41Kè/m3
(vè.15% DPH)
Voda odvedená (stoèné) 37,32 Kè/m3
(vè. 15% DPH)

Obec Albrechtièky oznamuje, e
na základì pøepoètu finanèní
analýzy pro získání dotace na
stavbu Kanalizace a ÈOV
Albrechtièky, je stanovena cena
stoèného pro rok 2017:
Voda odvedená (stoèné) 37,99 Kè/m3
(vè. 15% DPH)

Ceník svozu komunálního odpadu 2017
Obec Albrechtièky oznamuje, e ceny svozu komunálních odpadù se pro rok 2017 nemìní.
Objem nádoby
70
70
70
110
110
110

Tarif
P101
P111
P191
P201
P207
P211

110

P261

110
110
110

P271
P291
P292

Poèet obsluh
1 x za 14 dní
1 x týdnì
1 x mìsíènì
1 x za 14 dní
1 x za 14 dní v zimì
1 x týdnì
1 x týdnì v zimì (7 mìs.) +
1 x za 14 dní v létì (5 mìs.)
1 x týdnì v zimì
1 x mìsíènì
1 x mìsíènì v létì (5 mìs.)

Cena 2017
1368,2328,780,1668,1043,2832,2347,1841,1008,530,-

Smlouva na tarif P191 nebo P291 se uzavírá pouze s vlastníky nemovitostí, kteøí vytápìjí nemovitost
elektrickým nebo plynovým topením a nemovitost je uívána pouze jednou osobou.
Zmìny tarifù lze provádìt v prùbìhu roku do konce srpna 2017.
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informace ze základní a mateøské koly

Nadace Dobrý andìl

Z a M Albrechtièky zaslala výtìek z Jeíkovy vánoèní dílny ve výi 1 200,Kè na konto Dobrého andìla. Vem, kteøí pøili a pøispìli moc dìkujeme.
uèitelky a áci

informace z kultury a sportu
Termíny plesù
7.1.2017
14.1.2017
4.2.2017
18.2.2017

 Lidový ples  LiLiA Albrechtièky, Kulturní dùm
 Dìtský makarní ples  Sokol Albrechtièky, Sokolovna
 Obecní ples  Obec Albrechtièky, Kulturní dùm
 Skautský makarní ples pro dìti
Skautský ples pro dospìlé - Junák Albrechtièky, Kult.dùm
24.2.2017  Hasièský ples  SDH Albrechtièky, Sokolovna

informace ze spoleèenské rubriky

Blahopøejeme

V mìsíci lednu 2017 oslaví své ivotní jubileum
paní Jaitnerová Jarmila - 70 let

paní Dostálová Jana - 70 let

Do dalích let jim pøejeme pevné zdraví, hodnì tìstí a spokojenosti.

Rozlouèili jsme se
V mìsíci prosinci 2016 jsme se rozlouèili:
s paní Ludmilou ovinovou
s paní Ludmilou Tillovou
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