zpravodaj

Rozpočet obce na rok 2010
Výdaje

Příjmy
Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti

2 580 000 Kč

Daň z příjmů fyz. osob ze sam.v. činn.

60 000 Kč

Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. činnosti

100 000 Kč

Pozemní komunikace

400 000 Kč

Silniční doprava

250 000 Kč

Odvádění a čištění odpadních vod

2 810 000 Kč

Daň z příjmů právnických osob

1 300 000 Kč

Zařízení předškol. vých. a zákl. vzděl.

DPH

2 600 000 Kč

Ostatní zařízení související s výchovou

66 000 Kč

Kultura

60 000 Kč

Poplatek za likvidaci odpadů

330 000 Kč

800 000 Kč

Poplatek ze psů

12 000 Kč

Ostatní činnost kultury

Poplatek z ubytovací kapacity

40 000 Kč

Tělovýchova

Poplatek z výtěžku hracích automatů

14 000 Kč

Zájmová činnost a rekreace

280 000 Kč

Rozvoj bydlení

300 000 Kč

Odvod z výtěžku z prov.loterií
Správní poplatky
Daň z nemovitosti

30 0000 Kč
15 000 Kč
8 000 000 Kč

Ochrana přírody a krajiny

Neinvest.transfery ze státního rozpočtu

257 300 Kč

Sociální poradenství

Stočné

165 000 Kč
1 000 Kč

Ostatní zál.kultury a církve

14 000 Kč

Zájmová činnost a rekreace

36 000 Kč

Nakládání s odpady

12 000 Kč

Ochrana přírody a krajiny

60 000 Kč

Regionální a místní správa

Příjmy celkem

200 000 Kč

15 990 000 Kč

50 000 Kč

2 830 000 Kč

Nakládání s odpady

163 700 Kč

Hřbitovní poplatky

210 000 Kč

Komunální služby a územní rozvoj

Splátky půjček od obyvatelů

obce

810 000 Kč
3 200 000 Kč
6 000 Kč

Požární ochrana

100 000 Kč

Zastupitelské orgány

950 000 Kč

Regionální a místní správa

4 600 000 Kč

Splátka úvěru

1 204 185 Kč

Výdaje celkem

18 926 185 Kč

Návrh rozpočtu na rok 2010 je schodkový.
Vyšší výdaje budou hrazeny ze zůstatku z roku
2009, který činí 2,936 185,92 Kč

Obecní úřad Ovčáry
Vás zve na

DĚTSKÝ
KA
K
ARNEVAL

Ovčáry
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
po dlouhé zimě se konečně otevírá jaro, které budou
doprovázet úklidové práce
doma, na zahrádkách apod.
Poprosím Vás, abyste si našli chvilku času a v případě
nepořádku před svými domy,
uklidili i veřejné prostranství.
Přispějete tím k lepšímu vzhledu naší obce a budete jistě příkladem svým sousedům, kteří se určitě také připojí.
Již několikátým rokem se společně se zástupci
jednotlivých společenských složek a organizací
pracujících v obci sejdeme na společném úklidu
lesa na Horce. Bohužel se nedaří udržet pořádek
v této lokalitě po celý rok a naši společnou práci
vždy nějaký vandal pokazí a vyveze do lesa to,
co tam skutečně nepatří. Termín na letošní úklid
těchto prostor je naplánován na sobotu 24. dubna v 9,00 hodin se srazem na fotbalovém hřišti.
Obecní úřad pro vás připraví za odvedenou práci
občerstvení.
Přeji Vám všem hezké jarní dny.
Bohuslav Machůrka
starosta

O.S. Mládež Ovčáry

00

v sobotu 27. března od 15 hodin
v Postřižinské hospodě
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Jménem OSMO (občanské sdružení Mládež Ovčáry), chci poděkovat všem zúčastněným za práci
odvedenou v loňském roce a zároveň Vás všechny
seznámit s plány OSMO na letošní rok.
Nejprve z administrativního soudku: předsedou
sdružení byl do letošního roku znovu zvolen Petr
Dostál, místopředsedou Pavel Navrátil, a pokladní
Lenka Forštová. Dále se naše sdružení rozrostlo
o čtyři nové členy. Čtyři členové naopak své členství
ukončili, ale doufáme, že s námi budou spolupracovat i nadále.

č.2/10

Plány akcí na letošní rok: v březnu Dětský maškarní, koncem dubna se budeme podílet na úklidu
Horky a okolí, a bude nás čekat pálení čarodějnic.
V květnu budou dne 29. 5. Staročeské máje rozšířené o výstavu fotograﬁí ze Staročeských májů - jak
vypadaly kdysi. Tímto děkujeme Červenému kříži
za spolupráci na uspořádání výstavy. V červnu se
budeme spolupodílet na pořádání Dětského dne,
konec července bude ve znamení pouťové zábavy, která proběhne pro velký úspěch z minulých let
opět na dětském hřišti, v srpnu mládež zakončí léto
sportovním víkendem na horách a zájezdem na Moravské dožínky, kam jsme byli pozváni předtancovat
Staročeskou besedu. Další plánovanou akcí je až
prosincová „Mikulášská“.
Těšíme se na Vaší účast a spolupráci na všech akcích OSMO pro rok 2010. Rovněž děkujeme všem
občanům a OÚ za podporu.
Za OSMO: Petr Dostál a Lenka Forštová

Rozpočet obce na rok 2010
Obecní zastupitelstvo schválilo dne 10. 3. 2010 rozpočet na rok 2010. V rámci rozpočtu budou v letošním roce provedeny tyto akce.
Dokončení kanalizace v ulici Vrchlického v celkové výši nákladů 2 000 000,- Kč. A dále pak bude
provedena rekonstrukce veřejného osvětlení, která
proběhne v souvislosti s kabelizací. Předpokládané
náklady na tuto rekonstrukci budou 2 800 000,- Kč
včetně projektové dokumentace.
Podrobný přehled rozpočtu viz zadní strana.

Místní poplatky
Do konce měsíce dubna je nutno zaplatit na obecním úřadě v úředních
hodinách tyto poplatky:
Likvidace odpadu: 450,-Kč
Poplatek za psa: 70,-Kč první pes,
130,-Kč další pes
Všechny poplatky zůstaly ve stejné
výši jako v loňském roce.

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU:
Připomínáme, že od ledna je pro Vás na obecním
úřadě připraven CZECH POINT,kde je možné získat
a ověřit:
• Výpis z Katastru nemovitostí,
• Výpis z Obchodního rejstříku
• Výpis z Živnostenského rejstříku
• Výpis z Rejstříku trestů
• Výpis z bodového hodnocení řidiče,
• Výpis z Insolvenčního rejstříku
• Výpis ze Seznamu kvaliﬁkovaných dodavatelů
• Autorizované konverze dokumentů
• Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvaliﬁkovaných dodavatelů
• Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
• Zřízení datové schránky
Obecní úřad Ovčáry oznamuje, že od pondělí 8.
března 2010 probíhá v naší obci akce „KABELIZACE NN NAPĚTÍ“ a odstranění vrchního vedení.
Dle projektu se výstavba týká ulic Polní, Na Ohrádkách, Kolínská, Rytíře Horského,Vrchlického, Obecní a Pod Kaštanem. Akce bude zahájena vybudováním pojistkové skříně na hranici pozemku majitele.
Dále budou budovány rozvodové skříně na obecních pozemcích, které budou sloužit k napojení
další následné budované kabelizace v jednotlivých

VELKOOBJEMOVÉ A NEBEZPEČNÉ ODPADY
Z DOMÁCNOSTÍ

ulicích. Do budované kabelizace je zahrnut projekt
výstavby další trafostanice, která bude umístěna
před budovou školy poblíže kaštanu v parčíku. Novou výstavbou trafostanice bude posíleno napětí ve
středu obce. Výkopové akce pro uložení kabelů budou zahájeny dle počasí. S prováděnou kabelizací
bude souběžně realizovaná celková rekonstrukce
veřejného osvětlení ve výše jmenovaných ulicích.
Celá akce je plánována do konce srpna 2010.
Žádáme spoluobčany, kterých se realizace týká, aby
byli vstřícní vůči ﬁrmě „ELEKTRO – OAZA“ provádějící kabelizaci.
Obecní úřad - kulturní a sociální komise pro vás připravují zájezd do západních Čech, který se uskuteční v sobotu 17. 4. 2010. V Plzni navštívíme Západočeské muzeum, kde je k vidění výstava „Doba
ledová – giganti“. Dále místní ZOO. Cestou zpět je
v plánu návštěva některého z hradů či zámků, může
se jednat např. o Kozel, Žebrák, Točník či Hořovice
(bude včas upřesněno). Příspěvek na dopravu autobusem bude pro dospělé účastníky 100,-Kč, děti
pojedou zdarma. Zájezd se uskuteční v případě dostatečného počtu zájemců, aby byl zaplněn autobus.
Přihlásit se můžete u paní H. Drahovzalové na obecním úřadě v úředních hodinách.

Z ČINNOSTI ČČK OVČÁRY
Základní organizace ČČK v Ovčárech se schází pravidelně každé první pondělí v měsíci v Hasičárně. Většinou promýšlíme, co budeme dělat v dalších měsících. Nyní máme předsedkyni
p. Vlastu Sysalovou na mateřské dovolené, proto
píši tyto řádky z titulu funkce místopředsedy. Na
jarní měsíce jsme plánovaly zábavu v duchu prvorepublikové módy. Bohužel z důvodu změn v pohostinství U Novotných jsme zatím tuto akci zrušily.
Další akci -zájezd do Polska 24. 4. - se uskuteční.
Členky naší organizace platí 50,- Kč za dopravu,
ostatní 100,- Kč.Seznam účastníků má na starosti
p. Stáňa Kratochvílová. V dubnu proběhne také beseda se spisovatelkou p. Irenou Fuchsovou. Po Velikonocích začne běžet kurz ovládání počítače pro
seniory v místním středisku PC. Kurz povede p. J.
Hanesová. Chci připomenout všem občanům, že internet v Hasičárně má pod patronací p. Aleš Tichý,
který podá veškeré informace o práci tohoto střediska. V rámci pořádání Staročeských májů v Ovčárech
bude v Hasičárně možné prohlédnout si výstavu fotograﬁí z historie pořádání Májů v Ovčárech. K této
příležitosti bude vydaná malá brožurka o historii Sta-

ročeských májů v Ovčárech. Tímto příspěvkem se
chci obrátit na majitele fotograﬁí nebo i jiných věcí
vztahujících se k pořádání Májů, zda by byli ochotní a zapůjčili tyto fotograﬁe či jiné věci na výstavu.
2. dubna budu v Hasičárně od 16 do 19 h a prosím
všechny, kteří mohou i vzpomínkami přispět do brožurky či jinými věcmi a fotograﬁemi, zda by mě navštívili v tento den popř. zavolali na tel. č. 321712419.
Samozřejmě bychom rády uvítaly v našich řadách
i další ženy z Ovčár. Přijďte mezi nás, nebudete litovat.
Renata Podnecká

Velkoobjemové a nebezpečné odpady nepatří do popelnice.
K jejich odložení využijte přistavených velkoobjemových kontejnerů.
Sběr odpadu dne:
23. 4. 2010 15.00 – 19.00 hod.
24. 4. 2010 8.00 – 12.00 hod.
Na sběrném dvoře u Obecního úřadu Ovčáry.

Informace, dotazy, připomínky:
Vyhláška č. 3 o nakládání s komunálním odpadem
Obecní úřad Ovčáry
tel: 321 720 022, www.ovcary-obec.cz
www.jaktridit.cz
– informace o třídění a recyklaci odpadů

Do těchto kontejnerů patří:
• starý nábytek – např.: křesla, židle, skříně, válendy
• podlahové krytiny – např.: koberce, linolea
• sanitární keramika – např.: umyvadla, toalety
• znečištěné obaly od barev, ředidel, olejů, čistících
prostředků atd.
• sorbenty, hadry od oleje, olejové ﬁltry atd.
• upotřebené oleje: motorové, převodové a hydraulické oleje, brzdové kapaliny
• pesticidy, herbicidy: nespotřebované prostředky
k hubení hmyzu a ochraně rostlin
• spotřební chemikálie: nespotřebované kyseliny,
louhy, fotochemikálie, čisticí prostředky apod.
Do velkoobjemových kontejnerů nelze ukládat
zeminy a sutě.

ROZPIS ZÁPASŮ FC OVČÁRY
Příznivce kopané zveme na jarní mistrovská utkání našich mužstev. Přinášíme vám kompletní rozpis utkání,
která naše mužstva sehrají na jaře:

A - mužstvo

B - mužstvo

Dorost

Veltruby - venku
Neděle 28.3. - 15,00

Sendražice - venku
Sobota 27.3. - 15,00

Polepy - venku
Sobota 27.3. - 10,15

Pečky - doma
Pondělí 5.4. - 16,30

Krakovany - doma
Sobota 3.4. - 16,30

KrakovanyB - doma
Neděle 4.4. - 16,30

Říčany - doma
Sobota 3.4. - 10,30

Štítary - venku
Pondělí 12.4. - 16,30

V.Osek B - venku
Neděle 11.4. - 16,30

Volárna - venku
Sobota 10.4. - 16,30

Pečky - venku
Neděle 11.4. - 10,15

Radim - doma
Pondělí 19.4. - 17,00

Hradištko - doma
Sobota 17.4. - 17,00

VOLNO

Kouřim - doma
Sobota 17.4. - 10,30

Konárovice - venku
Pondělí - 26.4. 17,00

Nebovidy - venku
Žíželice - venku
Neděle 25.4. - 17,00 Sobota 24.4. - 17,00

Žáci

Přípravka

Malešov - venku
Neděle 25.4. - 10,15

Vel. Osek - venku
Neděle 25.4. - 15,00

Čes.Brod - doma
Pondělí - 3.5. 17,00

Týnec n.L B - doma
Sobota 1.5. - 17,00

Bělušice - doma
Neděle 2.5. - 17,00

Zeleneč - doma
Sobota 1.5. - 10,30

VOLNO

FK Kolín - venku
Pondělí 10.5. - 17,00

Vrb.Lhota - venku
Sobota 8.5. - 17.00

Ohaře - venku
Neděle 9.5. - 17,00

FK KolínB - venku
Neděle 9.5. - 10,15

Vrb.Lhota - venku
Sobota 8.5. - 14,30

Vel.Osek - doma
Pondělí 17.5. - 17,00

Pašinka - doma
Sobota 15.5. - 17,00

Býchory B - doma
Neděle 16.5. - 17,00

U.Janovice - doma
Sobota 15.5. - 10,30

Veltruby - doma
Sobota 15.5. - 15,00

Červ.Pečky - venku
Pondělí 24.5. - 17,00

Č.Pečky B - venku
Sobota 22.5. - 17,00

Konárovice - venku
Neděle 23.5. - 10,15

Jirny - venku
Neděle 23.5. - 10,15

Č.Pečky - venku
Sobota 22.5. - 10,15

FK Kolín B - venku
Čtvrtek 27.5. - 17,00

Veletov - venku
Neděle 30.5. - 17,00

Jestř.Lhota - venku
Sobota 29.5. - 14,30

Velim - venku
Neděle 30.5. - 10,15

Tři Dvory - venku
Sobota 29.5. - 15,00

Cerhenice - venku
Pondělí 1.6. - 17,00

St.Kolín - doma
Sobota 5.6. - 17,00

St.Kolín B - doma
Neděle 6.6. - 17,00

Kunice - doma
Sobota 5.6. - 10,30

Zásmuky - doma
Sobota 5.6. - 15,00

AFK Kolín - doma
Pondělí 7.6. - 17,00

Radovesnice - venku
Neděle 13.6. - 17,00

Tři Dvory B - venku
Sobota 12.6. - 17,00

Libodřice - venku
Sobota 12.6. - 10,15

Polepy - venku
Neděle 13.6. - 10,15

Jestř.Lhota - doma
Čtvrtek 10.6. - 17,00

Polepy B - doma
Sobota 19.6. - 17,00

Němčice - doma
Neděle 20.6. - 17,00

Čes.Brod - doma
Sobota 19.6. - 10,30

Nebovidy - venku
Pondělí 14.6. - 17,00

