Metujský zpravodaj
Občasník obce Česká Metuje

1/ 2012

Obecní rozpočet na rok 2012
Příjmy:
Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti
Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti
Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů
Daň z příjmu právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Daň z nemovitostí
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Poplatek ze psů
Neinvestiční dotace ze SR
Pronájem lesů
Bytové hospodářství
Pronájem nebytových prostor
Činnost místní správy
Úroky
Zůstatek z roku 2011

450 000 ,- Kč
25 000 ,- Kč
42 000 ,- Kč
500 000 ,- Kč
950 000 ,- Kč
300 000 ,- Kč
210 000,- Kč
5 500 ,- Kč
60 700 ,- Kč
290 000 ,- Kč
76 500 ,- Kč
36 000,- Kč
10 000 ,- Kč
3 000 ,- Kč
800 000 ,- Kč

Celkem příjem:

3 758 700,-Kč

Výdaje:______________________________________
Silnice a komunikace
Chodníky
Předškolní zařízení
Kanalizace
Základní školy
Činnost knihovnice
Obecní archív a kultura
SPOZ
Hřiště
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Územní plánování
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů
Péče o vzhled obce a veřejné zeleň
Ochrana obyvatelstva (pohromy)
Požární ochrana
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy
Nákup nové techniky
Místní rozhlas
DSO Policko
Poplatky banka
Vrácení nevyčerpané dotace
Celkem výdaje:

161 400 ,- Kč
560 700 ,- Kč
300 000 ,- Kč
100 000 ,- Kč
250 000 ,- Kč
25 000 ,- Kč
15 000 ,- Kč
10 000 ,- Kč
40 000 ,- Kč
100 000 ,- Kč
110 000 ,- Kč
20 000 ,- Kč
30 000 ,- Kč
220 000 ,- Kč
30 000 ,- Kč
1 000 ,-Kč
50 000 ,- Kč
400 000 ,- Kč
1 050 000 ,- Kč
100 000 ,- Kč
140 000 ,- Kč
35 000 ,- Kč
9 000 ,- Kč
1 600,- Kč
3 758 700,-Kč

Některé z akcí, které nás čekají v letošním roce:
o
o
o
o
o
o

rekonstrukce bytu pohostinství
v případě , že správa a údržba silnic zahájí rekonstrukci opěrné zdi a komunikace od kulturního domu k mostu u Pániků, začne současně
podél této komunikace výstavba chodníku na náklady obce
v případě, že bude obci přiznána dotace na rekonstrukci rozhlasu a varovného systému pro případ povodně, budou zahájeny práce
firmou Kj-Max z Hronova bude zhotoven nový nábytek do herny mateřské školy
divadelní představení: 30.3.2012 v 19:30 hod bude na sále kulturního domu sehráno divadelní představení
„Klíče na neděli“ divadelním souborem z Meziměstí
Diakonie: v průběhu měsíce dubna bude možné odevzdat nepotřebný textil a papír v úředních hodinách starosty a místostarosty
na obecním úřadě

Poděkování: děkujeme všem občanům, kteří pomohli se zajištěním plesové sezóny. Zvláště pak Jiřímu Hanušovi za zajištění topení a tím pádem
dobrou pohodu na všech plesích!

Zimní údržba komunikací: děkujeme všem občanům, kteří pomohli v zimě s odklízením sněhu. Celkové náklady na zimní údržbu činily
24 288,-Kč.

Odpady:
Upozorňujeme občany, kteří nemají zaplacené poplatky za odpady, aby tak učinili do konce března. Při dubnovém svozu nebudou vyvezeny
popelnice, které nebudou označeny pro rok 2012.
Separováním odpadů se náklady snižují.
Někteří neukáznění občané řeší problém s odpady tím způsobem, že plasty nebo pneumatiky pálí na venkovních ohništích třeba i v blízkosti lesa.
Tím se dopouštějí porušení zákona o odpadech, za což jim hrozí poměrně vysoké sankce.
V loňském roce vybráno na poplatcích za odpady:………… 209 016,- Kč
Zaplaceno za svoz odpadů : …………………………………………….250 552,-Kč
Zisk ze zpětného odběru činí:………………………………………….…36 711,-Kč
Dlužníci : ……………………………………………………………………………..8 498,-Kč

Hospicová péče je dostupná i v naší obci
Dobrou zprávou pro všechny naše obyvatele je zpráva z Hospice Anežky České v Červeném Kostelci o rozšíření hospicové péče také do domácího
prostředí. Hospic vyčlenil speciální mobilní tým, který bude zajišťovat hospicovou péči také v domovech těžce nemocných. Vychází tak vstříc
stoupajícímu zájmu nemocných a jejich rodin prožít poslední část života společně ve známém a milém prostředí – ve svém domově. Součástí
speciálního týmu je lékař, všeobecné sestry, sociální pracovník a psycholog. Všichni jsou zkušení odborníci s dlouholetou zkušeností z lůžkového
hospice a jsou připraveni i v domácím prostředí zajistit potřebnou péči. V případě zájmu o mobilní hospicovou péči kontaktujte vrchní sestru
Mobilního hospice Anežky České paní Ivu Valerovou: 491 610 342, 491 610 482, 724 094 556, mobilni@hospic.cz, www.hospic.cz/mobilni .

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych se zmínil o činnosti kroužku mladých hasičů v České Metuji. Činnost dětí nespočívá jen v učení se hasičskému umění, ale mladí
hasiči umějí i hrát společenské hry. Od začátku roku jsme se zúčastnili soutěží v hasičském trojboji v Broumově, u nás v České Metuji jsme
pořádali soutěž družstev a jednotlivců v uzlování. Za velmi pěkné účasti mladých hasičů a dorostu se této akce zúčastnili i představitelé
obce starosta Jaroslav Vaněček a místostarosta Josef Rotter. Další soutěží bylo Stolínské uzlování. Nyní už začnou postupové soutěže na
okresní kolo hry Plamen. Někteří naši mladí hasiči v létě jezdí s ostatními hasiči našeho okresu na hasičský letní tábor do Kamence v Orlických
horách. Pravidelně se scházíme každý pátek od 17 hodin buď v zasedací místnosti na obecním úřadě, anebo ve zbrojnici. S vedením mladých
hasičů mi pomáhá Milada Řeháková, Karolína Berková a Josef Steiner. Členy kolektivu mladých hasičů jsou: Lucie Rotterová, Kateřina Sittová,
Eliška Michelová, Michaela Vajsarová, Karolína Berková, Petr Breuer, Jiří Berka, Michael Mihok, David Jakubský.
Děti, přijďte mezi nás!
Ivan Kraus, vedoucí kolektivu mladých hasičů

TJ SPARTAK Police nad Metují, o.s. - lyžařský oddíl, plánované sportovní akce roku 2012
19.05.
Běh sídlištěm – 33.ročník, všechny věk.kategorie – Sídliště
06.06.
Od pípy k pípě – 29. ročník, dorost a dospělí – u Krčmy
14.07.
Závod Českého poháru v bězích do vrchu – Běh na Hvězdu - 26. ročník, dorost a dospělí, vložený závod pro děti – náměstí
01.09.
Běh Broumovskými Stěnami – 25. ročník, dor. a dospělí – Hony
15.09.
Sluncekros – 28. ročník, žactvo, dorost a dospělí – Bischofstein
07.10.
Okolo Ostaše – Memoriál Mirka Hejnyše - 39. ročník, všechny věkové kategorie – Nebíčko
Termíny jednotlivých akcí ještě mohou být pozměněny – včas oznámíme!
Za výbor LO: Antonín Pohl

Jubilea:

k významnému životnímu jubileu přejeme vše nejlepší a hodně zdraví paní Mileně Janouškové (31.1.), paní Márii Kohlové (11.2.)

a pánům Arnoštu Kohlovi (27.1.), Josefu Geislerovi (7.2.), Josefu Steinerovi (4.3.), a Miloši Hilscherovi(24.3.)!!!

Příjemné prožití svátků velikonočních přeje všem spoluobčanům
zastupitelstvo obce Česká Metuje
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