Kronika r. 2005
Politické klima
Svět se mění, zavedené zvyklosti se mění, lidé se mění – vše je nějak více v pohybu, žití je
stále rychlejší. S tím úzce souvisí i politické změny – někdy větší, někdy zanedbatelné. ČR
v tomto roce vyměnila premiéra, několik členů vlády, užila si větší i menší skandály, téměř
všudypřítomnou korupci, která se nevyhýbá žádnému oboru lidské činnosti.
Ani EU, jejíž je ČR součástí, nenaplňuje lehce svou ideu o krásné, velké a spravedlivé Evropě
– obava z rozšiřování o „chudé příbuzné“ a obava ze snížení životní úrovně těch bohatších –
to jsou mezi jinými argumenty, které přivedly některé země k rezolutnímu odmítnutí
euroústavy, o kterou se i u nás vedou pře – přijmout – nepřijmout – rok 2005 vstupuje tak do
dějin jako rok možných nastávajících krizí v soužití Evropanů.
Sport
Prý z pohledu hokejového fanouška byl tento rok jedinečný – po stadionech se proháněly
hvězdy zámořské NHL, které z důvodu výluky NHL naplnily ochozy fanoušky, výrazně
ovlivnily i mistrovství světa ve Vídni, kde naše reprezentační mužstvo vybojovalo jedenáctý
světový titul.
Čeští fotbalisté si vybojovali postup na MS 2006, které se bude konat v Německu.
Ani atletika nezůstává pozadu a Roman Šebrle se stal mistrem Evropy v sedmiboji a druhým
nejlepším desetibojařem světa.
Na to, že jsme tak malou zemí – se nám ve sportu docela daří.
Počasí
Hrozí nám doba ledová? V letošním roce ještě v polovině března ležel všude sníh a mrazy
dosahovaly až 10st pod nulou. Podle českých meteorologů napadlo nejvíce sněhu za
posledních 40 let. Březnový sníh napadl i v zemích, kde to nebývá zvykem – v Nizozemsku,
Británii, Španělsku, střední Itálii. Sněžení se dočkalo i bulharské pobřeží a Sahara.
Změna klimatu, který má na svědomí svět lidí, zapříčinila i vznik jednoho z nejničivějších
hurikánů – Katriny – který způsobil nedozírné materiální škody a smrt více než tisíce lidí. Při
ničivém zemětřesení v indickém Kašmíru přišlo o život 80 tisíc lidí.
Ani naše vesnička nezůstala stranou ekologické havárie – v rybníce zahynuly ryby – příčina
ani viník nebyl odhalen. Příroda to s námi nemá lehké a my sami pocítíme důsledky našeho
chování, třeba i v podobě viru ptačí chřipky – viru, který se pomalu šíří celou Evropou a při
zmutování by mohl zabít miliony lidí. Havarijní plány na možnost epidemie výskytu ptačí
chřipky jsou připraveny – budou dostatečně účinné ? – to nám ukáže zase jen čas.
Stavební aktivity
Ze světa zpět do naší vsi. Tak jako v uplynulých letech – i nadále pokračuje výstavba nových
lokalit rodinných domů – U Křížku – provádí firma OPTREAL, s.r.o. A RENIX, a.s. – jde v
tomto roce o nejvýznamější lokalitu, kde do konce roku byly dokončeny inženýrské sítě.
Současně se podařilo zajistit napojení obyvatel ve stávající zástavbě na vodovod a kanalizaci
– celkem 14 nových přípojek a připravit napojení do místní komunikace U Křížku a K
Lesíku (poboční cesty). Na jaře r. 2006 bude položen nový povrch - asfaltový v místní
komunikaci K Lesíku a U Křížku ( jde o hlavní trasu).
Podobně úspěšná nebyla lokalita V Porostlým, kterou provádí firma RINTEX, s.r.o. Veškeré
snažení blokovali a stále blokují spoluvlastníci místní komunikace Příčná a jejího
prodloužení pan a paní Šindelářovi. Přesto bylo provedeno prodloužení dešťové kanalizace v
Příčné ulici. Komunikace není dosud upravena a je zdrojem problémů s ohledem na jíl, který
při oteplení vždy vystupuje na povrch a způsobuje silné znečištění místní komunikace Příčná.

Existence prodloužení dešťové kanalizace umožní následné odvedení dešťových vod z Polní
ulice, která je trvale při tání sněhu a silnějších deštích ohrožena záplavami.
Další lokality – Mlýnský rybník a druhá část lokality v Porostlým – jsou teprve v počáteční
fázi příprav.
Těsně před dokončením a kolaudací je místní komunikace Horní.
Byl dokončen oblouk – propojení místní komunikace Na Průhoně do Horní, který naváže na
nově dokončovanou Horní ulici.
Záměr obce – rozšířit stávající budovu MŠ o další pavilon nebude realizován. Důvodem je
změna v počtu dětí v obci trvale hlášených, kdy kapacita stávající školky je již dostačující.
Stavební povolení zůstává v platnosti pro případ zvýšeného náporu dětí po rozšíření obce o
nové lokality.Snížení počtu dětí bylo způsobeno jednak nepřihlášením a následně odhlášením
většího počtu obyvatel z lokality CANABA – bytové domy. Vybudované byty jsou pro
rodinu s dětmi velmi malé.
Ve směru na Říčany byla instalována nová čekárna. Ve směru na Velké Popovice byl
připraven ostrůvek pro její instalaci v r. 2006.
Různé drobnější akce si z hlavy nepamatuji.
Různé
Proběhlo vyčištění prostoru ve skále u Rybníka Skalník. Přes veškerou snahu se nepodařilo
vystopovat „lidi“, kteří do těchto míst odkládají stavební odpad. Takže čištění proběhlo
několikrát. Přesto k uložení odpadu došlo opětovně.
Na jaře ZO ve spolupráci s Mysliveckým sdružením zorganizovalo sběr odpadu a jarní úklid
obce.
Několirát probíhala oprava laviček, sloupků a košů po zásahu naší zlaté mládeže.
Koncem roku proběhlo tradiční setkání důchodců.
Zastupitelstvo obce schválilo definitivní návrh znaku a praporu obce Dobřejovic – a to : ve
stříbrném štítě je červené kosmé břevno se třemi kosmo položenými listy, jedním zlatým
javorovým mezi dvěma lipovými stříbrnými. Návrh bude se žádostí o posouzení zaslán
Parlamentu ČR.
V obci proběhla humanitární sbírka pro diakonii Broumov.
Od letošního roku vychází nový místní zpravodaj – Náš region – bude informovat i o dění
v obci i širokém okolí. (potřebuji nějakého dopisovatele – nemáš zájem?)
Narození – dopíši v kronice
Zemřelí – dopíši v kronice
Počet trvale hlášených občanů – 656 obyvatel
Závěrečný účet hospodaření obce v r. 2005 - doplnit – není v zápisech – posílám celý –
můžeš si vybrat – na e-desce je pod tímto názvem.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2005
TEXTOVÁ ČÁST
Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141

Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace – Mateřská škola Korálek
Dobřejovice.
I. Kontrola hospodaření za rok 2005 byla provedena Odborem kontroly
Krajského úřadu Středočeského kraje dne 31. 1. a 1. 2. 2006.
Při přezkoumání hospodaření obce Dobřejovice byly zjištěny méně závažné
chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst.
3, písm. c): - Lesní pozemky nejsou oceněny včetně hodnoty porostu.
Dále byly zjištěny chyby a nedostatky spočívající ve smyslu ust. § 10 odst. 3,
písm. c) zákona č. 420ú2004 Sb.: - rozpočtová opatření nebyla prováděna v
dostatečném rozsahu.
II. Údaje z rozvahy: v Kč
text
stav k 1. 1. 2005
majetek obce
26,930.721,71
podílové listy (KB, ČS) 1,550.952,84
zásoby
47.889,72
pohledávky
39.381,30
účty cizích prostředků
4,169.896,91

stav k 31. 12. 2005
31,098.823,11
0
5,092,30
14.680,2,495.142,64

(Optreal-sítě)
běžný účet
krátkodobé závazky

15,172.436,28
2,598.342,64

12,142.660,00
4,290.691,32

III. Výkaz zisků a ztrát – obec nemá hospodářskou činnost – výkaz nesestavuje.
IV. Vyúčtování dotací za rok 2005.
Dotace nepodléhající vyúčtování
Dotace na úpravu památných stromů
Přijaté neinv.dotace od obce Herink – MŠ

44.800,86.429,19.759,02

V. PLNĚNÍ ROZPOČTU OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2005
PO ROZPOČTOVÝCH ZMĚNÁCH

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY v Kč
Název položky

Rozpočet
po změnách

Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činnosti
Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ
Daň z příjmu práv. Osob

800.000,00
800.000.00
800.000,00

1.028.617,00
2.608.668,00
1.085.098,00

128,58
326,08
135,64

2.302.440,00

2.302.440,00

100,00

Daň z příjmu práv. osob za obce

Skutečnost

plán/skutečnost%

Daň z přidané hodnoty
1.000.000,00
1.700.789,00
170,08
Odvody za odnětí zem.půdy ze ZPF
5.000,00
Poplatek ze psů
23.000,00
26.610,00
115,70
Poplatek za užívání veř.prostranství
3.000,00
9.840,00
328,00
Poplatek z uby.kapacity
4.000,00
6.500,00
162,50
Poplatek za provoz. výher hrací stroj
70.000,00
60.000,00
85,71
Odvod z výnosu z provozování loterii
24.726,00
Správní poplatky
50.000,00
48.000,00
96,00
Daň z nemovitosti
350.000,00
379.226,00
108,35
Neinvestiční přij.dotace ze SR
44.800,00
44.800,00
100,00
Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze sta
86.429,00
86.429,00
100,00
Neinvestiční přij.dotace od obcí
19.759,02
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Daně a poplatky celkem
6.338.669,00
9.431.502,02
148,79
Přijaté příspěvky na vodovod od občanů
Přijaté přísp. na kanalizaci od občanů
Příjmy z úhrad neinv. nákladů v MŠ z r. 2004
Celkem
Příjmy z pronáj.ostat. nemov.- obchod VO
Celkem
Příjmy z úhrad za popelnice
včetně ECO-KOMu
Příjmy z prodeje zboží (pytle ASA)
Celkem

140.310,00
48.000,00
1.500,00
189.810,00
90.200,00
90.200,00

96.400,00
96.400,00

270.000,00

320.068,50
200,00
320.268,00

270.000,00

Příjmy z poskyt služeb a výrob. prodej zboží
Příjmy z prodeje zboží
Příjmy z pronáj. Pozemků
12.000,00
Příjmy z prodeje drobného majetku
Přijaté neinvestiční dary
10.000,00
Příjmy z prodeje pozemků
10.000,00
Příjmy z úroků z účtů
100.000,00
Příjem z podílu na zisku a dividend
Celkem
132.000,Příjmy celkem

6.830.869,00

30.215,50
2.366,00
17.131,00
1.000,00
610.000,00
116.425,89
8.294,66
785.433,05
10,823.413,57

106,87
106,87

118,54
118,6

142,76

116,43
595,02
158,44

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Název položky
Silnice a místní komunikace:
Pohonne hmoty a maziva
Nákup ostat. služeb
Opravy a udržování
Budovy, haly, stavby
Chodník Košumberk - PD
Výdaje na doprav. obslužnost
71,20
Autobusová zastávka a ostrůvek
Celkem
Opravy a udržování dešť. Kanal.
Projekt vodovod. přípojky
Projekt kanalizační přípojky
Celkem
Mateřská škola:
Pojištění
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Neinvest. příspěv. zřízení příspěv.
Projekt přístavba MŠ
Celkem

v Kč
rozpočet

skutečnost

plán/skutečnost %

494,00
50.000,00
61.708,00
50.000,00
20.091,50
4.700.000,00
3.347.223,40
400.000,00
68.508,30
144.000,00
102.531,32

5.344.000,00
20.000,00

20.000,00
6.500,00
20.000,00
383.699,77
120.000,00
530.199,77

76.770,50
3.677.327,02
4.456,00
12.254,00
11.900,00
28.610,00

8.900,00
20.033,50
15.523,40
383.699,77
94.300,00
522.456,67

123,42
40,18
71,22
17,13

68,81
22,28

143,05

136,92
77,62
100,00
78,58
98,54

Neinv. náklady na zákl. školy
124,87
Celkem

200.000,00

249.730,90

124,87

Knihovna:
Ostatní výdaje
Nájemné
Celkem

11.000,00
11.736,00
22.736,00

11.384,00
11.812,50
23.196,50

103,49
100,65
102,03

Ostatní záležitosti kultury
setkání důchodců
7.000,00
FK DOBĚJOVICE
140.000,00
Neinv.dotace sdružením, volný čas
5.000,00
Celkem
152.000,00

13.207,00
131.262,00
2.500,00
146.969,00

188,67
93,76
50,00
96,69

257.807,00
257.807,00

90,96
90,96

Veřejné osvětlení
Celkem

200.000,00

283.443,00
283.443,00

Územní plánování - VKP
Celkem
Sběr a svoz nebezpeč. odpadů

249.730,90

2.975,00
2.975,00
12.000,00

10.710,00

89,25

Sběr a svoz kom. odpadů
Celkem

450.000,00
462.000,00

512.630,50
523.340,50

113,92
113,28

Péče o vzhled obce a veř. zeleň
Celkem

165.000,00
165.000,00

313.449,50
313.449,50

189,97
189,97

50.000,00
50.000,00

47.000,00
47.000,00

94,00
94,00

5.800,00
5.800,00

5.188,00
5.188,00

89,45
89,45

Pomoc starším občanům
Celkem
Civilní a požární ochrana obyv.
Celkem

Náklady a výdaje na činnost zastupit.
558.000,00
100,46
Celkem
558.000,00

560.555,00
560.555,00

100,46

Platby daní a poplatku
Celkem

2.307.440,00
2.307.440,00

2.306.597,00
2.306.597,00

99,96
99,96

Činnost místní správy
Celkem

880.500,00
880.500,00

679.388,04
679.388,04

77,16
77,16

Čerpání rozpočtu celkem :

10.981.118,77

9.344.590,13

85,10

