Zápis ze schůzky finančního výboru 2. 9. 2015

18 hodin

přítomni členové: Fiala, Jakoušová, Stára a hosté: Kořínková, Horony

Program:
1) Aktuální stav čerpání rozpočtu 2015, odložené investice
2) Stav hotovosti na účtech obce, návrh zhodnocení volných prostředků obce
3) Rešerše dotačních možností obce na období 2015-2020

Add 1) V letošním roce bude na straně příjmů pokles dílčích příjmů ze skládky na cca 2 mil. Kč
měsíčně oproti predikovaným 4,2 mil Kč měsíčně. Roční příjem ze skládky bude 24 mil. Kč.
Pozn. Obec upouští vyhláškou od poplatku ze psa u psů, kteří jsou čipováni. Náklady na údržbu ale
tím neklesnou. Zastupitelé by měli zvážit změnu vyhlášky, i když to není zásadní příjmová položka.
Na straně výdajů se nebude realizovat několik plánovaných akcí:
-

Rekonstrukce ulice Na Habří – není dosud vydáno stavební povolení - 10,5 mil. Kč
Rekonstrukce čerpacích stanic na kanalizaci – není dosud vodoprávní povolení - 2 mil. Kč
Rekonstrukce MŠ – není dořešeno insolvenční řízení – 1,4 mil. Kč
Rekonstrukce KTV – na Habří, Podmoráň – bude 2016 – 1 mil. Kč
Víceúčelové hřiště – není zakresleno v ÚP – 1,9 mil. Kč
Veřejné osvětlení – v rámci rekonstrukce komunikace – 0,6 mil. Kč
Polní cesty – menší rozsah, dotace- 0,3 mil. Kč
Ekologické příspěvky – 0,7 mil. Kč

Návrh: zrušit ekologické příspěvky na topení a zavést ekologický balíček na domácnost:
-

Zdarma svoz komunálního odpadu - platba pouze za nájem popelnice 1100,Zdarma svoz biodopadu – platba pouze za nájem popelnice 800,Zdarma využítí velkoobjemových bionádob po celý rok
Zdarma svoz velkoobjemového konterneru + zvýšit četnost
Zdarma pytle na separovaný odpad – rozšířit počet na rok 15 x 30 = 450,Příspěvek na předplatné MHD 3 000 Kč

+ vymyslet ještě další ekologickou aktivitu, aby byl balíček variabilní a mohl čerpat
každý????
Add 2) Na účtech Č.S. a ČNB je k 12 700 000 Kč. Komise navrhuje zastupitelům vzhledem
k předpokladu omezení investic do konce roku zvážit využití finančního produktu za cca 8 mil. Kč
s vyšším úročením. Navrhují schůzku se zástupcem firmy Thomas Loyd – investice bez
zprostředkovatele.

Add 3) Komise prošla seznam dotačních titulů a možností čerpání na projekty obce Úholičky.
Navrhuje zastupitelům pracovat na těchto projektech a využít následující dotace:
•

Revitalizace prostoru od ČOV po park – odpočinková zóna, spojující obce s vodními plochami,
odpočívadly, mlatovou cestou
o PRIORITNÍ OSA 4: OCHRANA A PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU – pokud by se jednalo o
biokoridor (je vedeno v územním plánu), byla by dotace až 100 %
o Výkup pozemků do 10% z ceny realizace
o Spoluúčast – cesty, mobiliář, výkup pozemků

•

Vodovodní přivaděč
o PRIORITNÍ OSA 1: ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY VODY A SNIŽOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ

•

Výstavba dešťových nádrží, objektů na dešťové kanalizaci
• PRIORITNÍ OSA 1: ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY VODY A SNIŽOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ –
Specifický cíl 3, hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití
namísto jejich urychleného odvádění do kanalizace
• Zvážit možnosti na rozpracovaných projektech- Na Habří, Nad Parkem

•

Výstavba ČOV Podmoráň
o PRIORITNÍ OSA 1: ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY VODY A SNIŽOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍSpecifický cíl 1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i
podzemních vod z komunálních zdrojů
o Základním požadavkem o této úvaze je pozemek ve vlastnictví obce
o Pokud se bude uvažovat o stávající ČOV, byla by možnost využít dotaci na
dostavbu kanalizace

•

Nakládání s odpady
o PRIORITNÍ OSA 3: ODPADY A MATERIÁLOVÉ TOKY
o Systémy pro sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů, sběrné dvory
o Koncept zlepšení odpadového hospodářství:
100 ks kompostérů za 1500 Kč
150 000 Kč
Zřízení dalších 2 stání na kontejnery
40 000 Kč
Velkoobjemové bionádoby 3 ks
60 000 Kč
250 000 Kč

•

Hasičárna
o PRIORITNÍ OSA 5: ENERGETICKÉ ÚSPORY
o Specifický cíl 2: Dosažení vysokého energetického standardu nových veřejných budov
o Vícenáklady na dosažení pasivního energetického standardu

•

Rozšiřování ploch zeleně, sadů, cest
PRIORITNÍ OSA 4: OCHRANA A PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU
Průběžně revitalizovat funkční plochy a prvky sídelní zeleně

