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rozpoãet obce

Obec Halenkov - návrh rozpoãtu na rok 2007
VáÏení spoluobãané,
pﬁedkládáme Vám rozpoãet na‰í obce pro rok 2007.
Prozatím jsme mûli pﬁijato rozpoãtové provizorium.
NavrÏen˘ rozpoãet dle jednotliv˘ch poloÏek a akcí je
shodn˘ jak na stranû pﬁíjmÛ i v˘dajÛ, je tedy vyrovnan˘.
Tento rozpoãet zahrnuje po projednání v radû a finanãním
v˘boru základní potﬁeby obce, tedy pokud se t˘ká údrÏby a chodu obce, Z·, M·, spoleãensk˘ch organizací, ale i prací zaji‰Èujících dokonãení investiãních akcí a taktéÏ ãást finanãních prostﬁedkÛ nutn˘ch k vypracování projektÛ jako napﬁ. chodníky
smûr Pod âern˘ a BﬁeÏité, rekonstrukce na‰í M·, vybudování

nové stravovací ãásti v Z·, ale i opravy budovy Lidového domu
a v neposlední ﬁadû vyuÏití prostor b˘valého vojenského areálu po odstranûní nádrÏí a úprav t˘kající se hﬁbitova.
Realizace tûchto akcí je odvislá od v˘voje pﬁíjmové ãásti
rozpoãtu, prodeje nûkter˘ch objektÛ v podnikatelské ãásti armádního velkoskladu a získání finanãních prostﬁedkÛ ze státních fondu a EÚ.
VáÏení, rádi od Vás obdrÏíme námûty ke zpracování dlouhodobého rozvoje obce a pﬁipomínky k pﬁedloÏenému rozpoãtu.
Podrobn˘ komentáﬁ je pﬁiloÏen a pﬁípadné dotazy Vám
odpovíme.
ing. Jiﬁí Lu‰ovsk˘, starosta obce

Pﬁíjmy

V˘daje

par., pol.
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1337
1341
1343
1345
1347
1351
1361
1511
2460
4112
4121
4122

druh pﬁíjmu
DaÀ z pﬁíjmÛ FO ze záv. ãinnosti
DaÀ z pﬁíjmÛ FO ze sam.v˘dûl. ãinnosti
DaÀ z pﬁíjmÛ FO z kapitál. v˘nosÛ
DaÀ z pﬁíjmÛ právnick˘ch osob
DaÀ z pﬁíjmÛ právnick˘ch osob za obce
DaÀ z pﬁidané hodnoty
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Poplatek ze psÛ
Poplatek za uÏívání veﬁejného prostranství
Poplatek z ubytovacích kapacit
Poplatek za provozovan˘ VHP
VHP - odvod 6% v˘tûÏku
Správní poplatky
DaÀ z nemovitosti
Splátky pÛjãek
Neinvestiãní dotace ze státního rozpoãtu
Neinvestiãní dotace od obcí
Neinvestiãní dotace od reg. orgánÛ

1031
3314
3612
3613
3613
3632
3722

Lesní hospodáﬁství
Knihovna
Bytové hospodáﬁství
Nebytové hospodáﬁství
Nebytové hospodáﬁství voj. areál
Pohﬁebnictví
Sbûr a svoz komunálních odpadÛ

6171 âinnost místní správy
6310 Obecné pﬁíjmy a v˘daje z finanãních operací
6409 Ostatní sluÏby
8115 Zmûna stavu kr. pen.prostﬁ. na b. ú.
8124 uhraz. splátky dlouhodob.pﬁ. pÛjãek
Pﬁíjmy celkem

tis. Kã
rozp.
3 300
1 500
200
3 200
500
5 500
930
38
50
5
140
30
114
550
60
497
85
150

par., pol. druh pﬁíjmu
1031 Lesní hospodáﬁství
2212 Silnice
2219 Pozemní komunikace- ãek.âSAD
2221 Provoz veﬁ. sil. dopravy - dopr. obsl.+ HD
2310 Pitná voda - ·uláãci,Hor.V, Lu‰ová, PD
2333 Úpravy drobn˘ch vodních tokÛ - Hluboké
2321 Kanalizace - â¤B, ·uláãci,HV,Dinotice
3111 M·
3113 Z·
3314 Knihovna
4399 Charita - pﬁíspûvek
3399 Kulturní a spol. akce
3319 Vedení kroniky obce
3341 Rozhlas a televize
3349 Zpravodaj
3419 TJ TATRAN
3429 Ostatní zájmová ãinnost - pﬁíspûvky na ãin.
3612 Bytové hospodáﬁství
3613 Nebytové hospodáﬁství
3632 Pohﬁebnictví
3635 Územní plánování
3636 Územní rozvoj - studie,mapy,rozbory
3639 Komunální sluÏby-sro, AV
3721, 3722 Sbûr a svoz komunálního, nebezp. odpadu
3631 Veﬁejné osvûtlení el. en., VO KuÏelky
3633 Plynofikace dok. Dinotice
4399 Ostatní záleÏitosti sociálních vûcí
5512 PoÏární ochrana
6112 Místní zastupitelstvo
6171 âinnost místní správy
6171 Zatep. bud.,okna,el. kabel, - oú
6310 Obecné pﬁíjmy a v˘daje z finanãních oper.
6399 Platba daní - obec
6402 Finanãní vypoﬁádání min. let
6409 Ostatní sluÏby - ãistírna, pﬁísp. HD

655
5
900
550
250
120
70
3 600
10
60
0
2 650
0
-1 023
24 969

V˘daje celkem

Pﬁíjmy
DaÀové pﬁíjmy zahrnují finanãní prostﬁedky poskytované finanãními úﬁady z vybran˘ch daní a vybrané poplatky.
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu byl vypoãítán
v návaznosti na pﬁíslu‰nou obecní vyhlá‰ku, která se nezmûnila, poplatek zÛstává stejn˘.

tis. Kã
rozp.
470
2 033
30
120
260
24
810
906
2 975
670
30
131
35
10
30
320
45
1 000
600
50
100
500
2 600
1 070
530
150
195
720
1 400
3 368
2 600
300
500
19
95
24 696

V˘‰e nedaÀov˘ch pﬁíjmÛ je stanovena na základû smluv,
dokumentace. V ostatních pﬁípadech vychází ze skuteãnosti
minul˘ch let.
- pﬁíjmy správy lesÛ vycházejí z hospodáﬁského plánu
zpracovaného lesním hospodáﬁem
- 3314 pﬁíjmy z ãtenáﬁsk˘ch poplatkÛ a poplatkÛ za pro-
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voz internetu
- 3612 pﬁíjmy vychází z regulovaného a trÏního (v novû postaven˘ch bytech) nájemného byt. prostor a záloh na energie
- 3613 pﬁíjmy vychází ze schválené ãástky nájemného za
nebyt. prostory a záloh na energie
- 3722 tﬁídûn˘ odpad a prodej popelnic
- 6171 pﬁíjem za pronájem strojÛ, prodej trafostanice a nemovitostí - voj. velkoskl.,
- 6310 pﬁíjem z úrokÛ na bûÏném úãtu
- 6409 vrácené pﬁeplatky, zálohy z min. let, pohledávky,
pﬁíjem za ãistírnu
Dotace
V rámci dotací je poãítáno s dotací na v˘kon státní správy a ‰kolství ve v˘‰i 497 tis. Kã, s pﬁíspûvkem obce
Huslenky na úhradu prov. v˘dajÛ Z· - 85 tis. Kã, 150 tis dotace na mzdy hasiãÛ KÚ Zlín.
ZÛstatek na úãtu
ZÛstatek na úãtu z minulého roku = 2 650 379,20 tis.
Uhrazené splátky úvûrÛ, pÛjãky od SFÎP
Splátky úvûrÛ - dofinancování - plynofikace Dinotice, vodovod KuÏelky, v˘mûna oken v Z·
nastavba oú-zs - byty
V˘daje
1031 Správa lesÛ - v˘daje dle hospodáﬁského plánu lesního
hospodáﬁe
2212 700 tis cesta KuÏelky, 100 tis. v˘kup pozemky - MK
u hﬁi‰tû, Pod bﬁehy, Hor. V˘pusta, cesta, 1233 tis.
opravy a údrÏba MK - Hor. V˘pusta, u fary, horní,
dolní Strbaãci, Na vodní pile
2219 autobusová ãekárna - nájemné, úklid,
2221 Pﬁíspûvek na dopravní obsluÏnost Zl. kraj
2310 Vodovod - Hor. V˘pusta, Lu‰ová, ·uláãci, PD vod.
pod kostelem
2333 Úpravy drobn˘ch vodních tokÛ - opr. zavazovacího
kﬁídla HB Hlubok˘
2321 Pﬁíspûvek Mikroregion Vsetínsko â¤B - 300tis, kanal. pﬁíp. ·uláãci, Hor. V˘pusta, Dinotice - 510 tis
3111 Provoz M·
3113 Provoz Z·, 107 - oprava stﬁechy
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3314 Provoz knihovny
4399 Charita
3399 71 tis. - karneval, dûts. den, mikulá‰, lamp. pr., vánoãní
cimbál, kﬁest prvÀáãkÛ, vzd. Besedy, 60tis - hal. slavnosti
3319 Vedení kroniky obce
3341 Rozhlas - údrÏba, poplatky
3349 Zpravodaj
3419 TJ Tatran - provoz, oprava budovy na sportovi‰ti, zavl. hﬁi‰tû
3429 Pﬁíspûvky - Svaz post. civiliz. chorobami, Nadûje,
sluch. post., vãelaﬁi, turisti,
3612 Zálohy na energie, opravy, opravy, údrÏba
3613 Zálohy na energie, opravy
3633 Pl. pﬁípojka Dinotice, Lu‰ová
3631 El. energie - veﬁ. osvûtlení, VO KuÏelky
3632 Hﬁbitov - odvoz kontejneru,
3635 Zmûny územního plánu
3636 Územní rozvoj - studie, mapy, proj. dokumentace
(stravovací ãást - Z·, Lid. DÛm)
3639 1500 tis. s.r.o. Hal., 1000 voj. areál- energie, hlídání,
vytaÏení nádrÏí, 100 tis. ost. kom. sl.
3721,22 Svoz PDO nebezp. odp., velkoobjemov˘ svoz, nákup pytlÛ
4399 Ost. záleÏitosti soc. vûcí - pﬁísp. na stravné. dÛch.,
pﬁíspûvek penzion
5512 Hasiãi náklady - energie, mzdové, ochr. odûvy, PH,
oprava poÏ. aut
6112 Místní zastupitelstvo, mzdy, SP, ZP
6171 Náklady státní správa- mzdy, SP+ZP, ost. povinné
poj. ‰kolení, poji‰tûní obecního majetku, PH,po‰tovné,internet, revize, telef., cestovné, právní a ekon sl,
materiál, soc. fond, el. en., plyn, voda, program. vybavení, dr. dlouh. majetek, opravy, údrÏba
6171 Zateplení budovy, v˘mûna oken OÚ-ZS, el. kabelpﬁipojení bytÛ , termost. ventily
6310 Úroky-úvûry, bankovní poplatky
6399 DaÀ z pﬁíjmu - obec
6402 Fin. vypoﬁádání min. let - vrácená nedoãerpaná dotace na volby
6409 Ostatní sluÏby - ãistírna, pﬁíspûvek Hornovs. dráze
(ãlensk˘ pﬁísp., pﬁísp. na údrÏbu lyÏ. tras, propagaãní
mater., pﬁ. na údrÏbu INTERREG)
Zbranková

Plán rozpoãtu JPO SDH Halenkov na rok 2007
PoloÏka
ãíslo
5021
5137
5139
5153
5154
5156
5162
5166
5167
5169
5171
-

PoloÏka
Mzdy, vãetnû odvodÛ
Drobn˘ hmotn˘ majetek
Nákup materiálu
Plyn
Elektrická energie
Pohonné hmoty a maziva
Telefony, internet
STK, revize
·kolení a vzdûlávání
Nákup sluÏeb
Opravy a udrÏování
Celkem

Plán rozpoãtu 2006
celkem
300 000,71 000,83 000,45 000,18 000,50 000,18 000,20 000,8 000,16 000,85 000,722 000,-

Plán nákladÛ OÚ
Dotace KÚ
Plán rozpoãtu 2007
Halenkov 2007 Zlín 2007 + prodej
celkem
150 000,*150 000,300 000,20 000,0,20 000,20 000,0,20 000,45 000,0,45 000,35 000,0,35 000,50 000,0,50 000,20 000,0,20 000,10 000,0,10 000,20 000,0,20 000,10 000,**20 000,30 000,65 000,***105 000,170 000,445 000,275 000,720 000,-

Poznámka: * dotace na mzdy z KÚ Zlín, na dotaci je právní nárok a je vyplácena pravidelnû jiÏ nûkolik let; ** prodej 4 ks d˘chacích
pﬁístrojÛ Saturn á 5 000,- Kã mûstu Vsetín; *** dotace na opravu techniky (oprava T 148 CAS 32), na dotaci není právní nárok
Za SDH Halenkov - starosta JANOTA Petr; Za JPO SDH Halenkov - velitel MùRKA Zdenek
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âinnost krouÏku „Mlad˘ záchranáﬁ“ pﬁi Z· Halenkov
KrouÏek zahájil ãinnost v ﬁíjnu 2006.
Pro zaãátek byli osloveni Ïáci 5.-7. tﬁíd
Z· s tím, Ïe se v˘hledovû poãítá i se zapojením ÏákÛ mlad‰ích. Samozﬁejmostí
je, Ïe se postupnû v prÛbûhu ãasu bude
pracovat i se Ïáky aÏ 9.tﬁíd.
Vedoucí krouÏku - je ãlen uãitelského
sboru Z· Halenkov Mgr. Hála Zdenûk.
Hlavní instruktor (zástupce hlavního vedoucího) Janota Petr a zb˘vající 3 instruktoﬁi Václavík Jan, Kocurek Luká‰
a Kopeck˘ Pavel jsou ãlenové SDH
Halenkov. Instruktoﬁi jsou pro práci
s mládeÏí odbornû vy‰koleni ‰kolícím
stﬁediskem SdruÏení hasiãÛ âMS Jánské
Koupele.
Místo setkání - klubovna - zﬁízená
v prostorách Z· Halenkov. K dispozici
jsou i dal‰í prostory ‰koly, jako pﬁíkladnû tûlocviãna, ãi uãebna informatiky.
Plnû k uÏívání je budova hasiãské zbrojnice SDH Halenkov se v‰ím vybavením.
Pro práci krouÏku se poãítá s ãerpáním prostﬁedkÛ z rozpoãtu SDH
Halenkov, obce Halenkov a v neposlední ﬁadû z ãlensk˘ch pﬁíspûvkÛ.
V˘‰e ãlenského pﬁíspûvku je stanovena
na 100,- Kã / ‰kolní rok a Ïáka.

-

-

NáplÀ práce
Oblast poÏární ochrany (PO)
seznámení s prostﬁedky a technikou
poÏární ochrany
prevence v PO
základní návyky pﬁi manipulaci
s prostﬁedky PO
praktick˘ v˘cvik se zamûﬁením na
disciplíny soutûÏe CTIF a hry Plamen
(celostátní soutûÏ mlad˘ch hasiãÛ)
náv‰tûvy poÏárních stanic profesionálních hasiãÛ, náv‰tûvy ukázek ãinností sloÏek Integrovaného záchranného systému (IZS), náv‰tûvy soutûÏí
profesionálních i dobrovoln˘ch hasiãÛ

Zdravotní pﬁíprava
- základy 1. pomoci
- resuscitace, seznámení s postupem
pﬁi zaji‰tûní základních Ïivotních
funkcí ãlovûka
- náv‰tûvy stanic Zdravotnické záchranné sluÏby (ZZS)
Ochrana obyvatelstva
- seznámení s funkcí ochrany obyvatelstva
Sport
- sportovní aktivity související se soutûÏí CTIF, hrou Plamen (brann˘ závod, soutûÏ v poÏárním útoku atd.)
- sportovní aktivity s vyuÏitím prostor tû-

locviãny, veﬁejn˘ch sportovi‰È, pﬁírody
(kolektivní sporty, turistika, bazén atd.)
Kultura, zábava
- náv‰tûvy i aktivní úãast na spol. a kulturních akcích, v˘lety, kino atd.
Vzdûlání
- práce na PC, internet
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- souhrnná teorie práce záchranáﬁe
Organizace práce
âinnost krouÏku je organizována jak
v pravideln˘ch ( 1 x t˘dnû, vÏdy ve ãtvrtek od 15:00 do 18:00 hodin) ), tak v nepravideln˘ch - mimoﬁádn˘ch schÛzkách, po celou dobu ‰kolního roku.
JANOTA Petr, starosta SDH
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‰kola
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Náv‰tûvníci
ve ‰kole

Koncem ledna ve ‰kole vrcholily práce s postupn˘m uzavíráním jedné poloviny ‰kolního roku, s tiskem vysvûdãení
a konãily pﬁípravy k zápisu nov˘ch ÏáãkÛ do první tﬁídy.
Star‰í dûti sv˘m budoucím kamarádÛm vyrábûly drobné dárky. Nezapomnûly si postesknout - jak ten ãas letí
a jak tûm mal˘m ‰puntÛm závidí. (Îe by
touÏily po návratu do mal˘ch lavic nebo

by chtûly také dostat barevného ka‰párka
se sladk˘m pamlskem?)
Nastávající prvÀáãci, které 1. února
zápis ãekal, si s paní ﬁeditelkou Plátkovou a paní uãitelkou Krejãí z mateﬁské
‰kolky udûlali mal˘ v˘let.
Vypadá, Ïe se máme na co tû‰it, protoÏe dûti byly zdravû zvûdavé a plné
energie. Bez problémÛ se zapojily do
hry ve ‰kolní druÏinû a kdyby to ‰lo, da-
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ly by si je‰tû tent˘Ï den do druÏinky pﬁihlá‰ku.
V den zápisu v‰echno dobﬁe dopadlo.
Paní uãitelky byly spokojené díky bystr˘m a ‰ikovn˘m pﬁed‰kolákÛm. V‰e je
dobﬁe vidût na uveden˘ch fotografiích.
Celkem jsme zapsali dvacet dûtí.
Pﬁejeme jim krásné letní prázdniny a pak
uÏ HURÁ DO ·KOLY!
S. RÛÏiãková, ﬁeditelka ‰koly
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SVOZ ODPADU - 1. POLOLETÍ 2007 - HALENKOV
NET¤ÍDùN¯ (ZBYTKOV¯) ODPAD
âERNÁ (·EDÁ) BARVA
porcelán, smetí, popel, star˘ textil, pouÏité hygienické
potﬁeby, mastné papíry, staré pryÏe, drátûné sklo, staré
kousky koberce, rohoÏe, apod.
1 x za 14 dní - SUD¯ T¯DEN - PÁTEK

ovocn˘ch ‰Èáv, lihovin, oleje, octu, rozbité okenní sklo (bez
drátûného v˘pletu), prÛmyslové sklo, skleniãky a sklenûné
stﬁepy
9.3.
18.5.

OBALOVÉ KOVY – PLECHOVKY
– BÍLÁ BARVA
T¤ÍDùN¯ ODPAD:
PAPÍR – MODRÁ BARVA
noviny, ãasopisy, kartony, balící papír, papírové obaly od
potravin nebo jin˘ch pﬁedmûtÛ, poãítaãov˘ papír, papírové
ubrousky, pytle, lepenky, katalogy, spisy
13.4.
8.6.

PLASTY – ÎLUTÁ BARVA
ãisté a vymyté: plastové obaly od potravin a nápojÛ (PET
láhve), plastové sáãky a obaly od prÛmyslového zboÏí, pûnov˘ polystyren, obaly a láhve z umûl˘ch hmot, fólie, pﬁepravky, v˘robky z plastÛ
16.2.
23.3.
27.4.
22.6.

SKLO – ZELENÁ BARVA
prázdné sklenice od zeleniny, kompotÛ, láhve od nápojÛ,

MOBILNÍ SBùRNA
- svoz v místû velkoobjemového odpadu
prázdné, ãisté plechovky
není stanoveno datum

NEBEZPEâN¯ ODPAD,
VELKOOBJEMOV¯ ODPAD
MOBILNÍ SBùRNA
autobaterie, tuÏkové baterie, televizory, rádia, ledniãky,
vyﬁazené léky, záﬁivky, jeté oleje, odpadní ﬁedidla, zatvrzelé barvy, kovové, sklenûné a plastové nádoby se zbytkov˘m
obsahem ‰kodlivin, textil zneãi‰tûn˘, olejové filtry, plechovky od barev, staré lepidla, pryskyﬁice, zbytky prostﬁedkÛ na ochranu rostlin a stromÛ, pneumatiky, du‰e atd.
není stanoveno datum

Zpravodaj vydává Knihovna se souhlasem Obecního úﬁadu Halenkov a za spolupráce pﬁispûvovatelÛ. V‰em dûkujeme. Nepro‰lo jazykovou úpravou.
Cena: zdarma. Sazba a zlom Mike‰ Josef, tisk Grafia Nova - RoÏnov p. R. Pﬁíspûvky pﬁijímá knihovna tel.: 608 060 060 nebo na e-mail: knihovnicazhalenkova@centrum.cz

