INFORMAČNÍ LIST
PRO OBČANY OBCE

KOSTELNÍ RADOUŇ

Vážení spoluobčané!
Po delší době se do Vašich domácností dostávají INFORMAČNÍ LISTY. Na rozdíl
od minulých ročníků, v nich dominuje více statistiky než psaného slova, ale považovali
jsme za správné Vás s rozhodujícími čísly seznámit. Už jen proto, že mnozí z Vás nemají
možnost z jakýkoliv důvodů být účastníkem zasedání obecních zastupitelů.
Naleznete zde ve zkrácené podobě výsledky rozpočtu za r. 2013, výhled rozpočtu na rok
2014, největší investice, ale také méně významné akce v souvislosti s financemi.
Zajímavé jsou náklady na sběr komunálního odpadu, kde obec poměrně značnou měrou
sběr dotuje ze svého rozpočtu. Jsme přesvědčeni, že tato dotace má svoje opodstatnění
v kontextu vytváření takzvaných „ČERNÝCH SKLÁDEK“. Neméně zajímavé jsou
poplatky za vodné a stočné. Obě položky jsou rovněž dotovány. Do čísel „vodné“ se
promítla investice na opravu, ale zde je nutné upozornit na cenu vodného, které se
zastavilo na částce 22Kč/m³! Domnívám se, že v příštích letech bude nutné částku
upravit, jelikož bude nezbytné opravit hlavní řád a obec se bude podílet
na spolufinancování.
Nemá význam se dále podrobně zabývat jednotlivými položkami investic, ale jedna věc
mě osobně velmi potěšila. Podařilo se udržet trvale počet obyvatel nad hranicí 300!
A co je ještě asi významnější - narodilo se 7 našich nových spoluobčanů!!! Doufejme,
že nastavený trend rodících se dětí bude trvale pokračovat.
Přeji Vám příjemné čtení a těšíme se na Vaše podněty a návrhy!
Ladislav Ayrer - starosta
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Statistika obyvatel v Kostelní Radouni
Počet obyvatel (k 1. 1. 2014) 307
z toho
muži
147
Počet obyvatel nad 15 let
128
Průměrný věk
42,55
Nejvyšší dosažený věk
89
Přistěhovaní
3
Odstěhovaní
2
Narození
4
Zemřelí
0

ženy
160
137
42,86
93
0
2
3
2

Náklady na vodné a stočné v roce 2013 (v Kč)
Vodné
Příjmy
Výdaje
- mzdy
- materiál
- ostatní služby (Rozbory
vody, TDI a BOZP při opravě)
- oprava vodovodu
- poplatek za odběr podzemní
vody
- odpisy
- správní režie
Fakturovaná voda pitná
Náklady na 1 m³
Dotace na 1 m³

22 Kč/m³
282 521
703 125
11 360
11 880
94 618
489 338
38 699
37 230
20 000

Stočné
Příjmy
Výdaje
- mzdy
- elektrická energie
- oprava
- finanční náklady
- odpisy
Fakturovaná odpadní voda
Náklady na 1 m³
Dotace na 1 m³

6 Kč/m³
59 996
202 311
6 000
42 241
16 680
7 898
129 492
10 000 m³
20,23
14,23

13 975 m³
50,31
28,31

Svoz odpadů za rok 2013
Příjmy (Kč)
- Poplatek za komunální odpad
- Ekokom
Dotace z obecního rozpočtu

185 825
163 916

Výdaje (Kč)
- Směsný komunální odpad

247 324
189 851

21 909 - Separovaný odpad
57 473
61 499 Kč, což odpovídá 24, 9 % celkových výdajů na
svoz odpadů v obci
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V obci je na třech místech umístěno celkem 12 kontejnerů na separovaný odpad, z toho jsou
4 kontejnery na papír, 5 kontejnerů na plast a 3 kontejnery na sklo. V roce 2013 bylo
vyvezeno 74,46 tun směsného komunálního odpadu, 4,8 tun skla, 3,79 tun jiného biologicky
nerozložitelného odpadu (odpad ze hřbitova), 2,3 tun plastu, 2,31 tun papíru a lepenky,
0,12 tun kompozitních obalů a 0,15 tun objemného odpadu (odpad po pouti), celkem tedy
bylo odvezeno 87,93 tun odpadu. Vývoz kontejnerů na PET probíhá každý čtvrtek v lichý
týden, na papír 1 x za 4 týdny v úterý (sudý týden) a sklo je vyváženo jednou za měsíc.
Kontejner na elektroodpad je umístěn na obecním úřadě.

Hospodaření obce za rok 2013
Příjmy
Příjmy (tis. Kč)
Celkem
Daňové
Nedaňové
Kapitálové
Dotace přijaté

Rozpočet
4 672
3 082
538
81
971

Skutečnost
4 536
2 978
515
71
972

Plnění (%)
97,1
96,6
95,7
87,9
100,1

Výdaje
Výdaje (tis. Kč)
Celkem
Běžné
Kapitálové

Rozpočet
4 629
4 213
416

Skutečnost
4 274
3 859
416

Plnění (%)
97,1
91,6
100,0

Příjmy se snížily o 18,3 %, výdaje se snížily o 25,1 % oproti roku 2012.
Zadluženost obce činí 1 540 241 Kč – v dlouhodobých závazcích je zahrnuta půjčka
od bývalého OKÚ J. Hradec na výstavbu kanalizace a ČOV, zbývá splatit částku 744 416 Kč,
přijatá návratná finanční výpomoc od SFŽP ve výši 1 470 000 Kč na dostavbu kanalizace.
Půjčka je splatná od r. 2007 na dobu 10 let s úrokovou sazbou 1,5 %. V roce 2013 byly
uhrazeny 4 splátky v částce 37 000 Kč tj. 148 000 Kč a zbývá zaplatit 434 000 Kč,
dlouhodobý závazek k firmě AVE CZ J. Hradec ve výši 134 500 Kč, jenž je splatný od ledna
2008 na dobu 10 let. V lednu 2013 byla splacena 6. splátka v hodnotě 13 450,-Kč. Zůstává
nesplaceno 53 800 Kč úvěr na splacení poslední faktury – II. etapa rekonstrukce spol. domu
v K. Radouni v částce 1 000 000 Kč se splatností do 31. 12. 2014, v roce 2013 bylo z jistiny
úvěru splaceno 250 800 Kč, zbývá k úhradě 247 600 Kč.
Na termínovaném vkladu určeném pro opravu nebo rekonstrukci čističky vod je uloženo
201 565,77 Kč. V roce 2014 bude zřízen fond na opravu silnic, na němž se budou podílet
největší uživatelé místních komunikací.
Obec čerpala druhou část dotace na opravu vodovodu ve výši 750 000 Kč, dotaci na opravu
místní komunikace ve výši 115 000 Kč, dotaci na úhradu úroků z úvěru ve výši 5 000 Kč,
dotaci na výkon veřejné správy ve výši 54 600 Kč, dotaci na chráněné živočichy 6 885 Kč,
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dotaci na volbu prezidenta ČR 16 526 Kč a dotaci na volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR 23 000 Kč.
Obec poskytla neinvestiční dotace občanským sdružením – TJ HC Velká Radouň a ZO ČSŽ
K. Radouň v celkové hodnotě 6 900 Kč a příspěvek na opravu kostela ve výši 100 000 Kč
Římskokatolické farnosti Kostelní Radouň.
Hospodaření obce skončilo přebytkem ve výši 261 819,57 Kč.
Na bankovním účtu k 31. 12. 2013 byl zůstatek 1 798 639,76 Kč.

Obec - investiční a neinvestiční výdaje v roce 2013
-

-

-

přemístění hlavního vodoměru na mez u Kovárny
natažení vodovodu na hřbitov + elektřina k vrtu 192 118 Kč
oprava a nátěr zábradlí u všech mostů a lávek přes potok – 4 146 Kč
příspěvek na opravu kostela - 100 000 Kč
výstavba chodníků od zastávky přes lávky k č. p. 16 a od Vlčků přes lávku směr OÚ
+ upravena plocha pod kontejnery u Vejvarů (Šveců) a u garáží pod Ayrerem – kvůli
přeplněnosti pronajaty další tři kontejnery (plast, papír) – 197 892 Kč, zároveň byly
zakoupeny dvě nádoby na posyp chodníků – 4 815 Kč
nový asfaltový koberec od č. p. 58 (Stejskal) až 117 (Klíma) a kopec u č. p. 118 –
Ayrer tyto úseky v režii OÚ v částce 767 926 Kč a třetí úsek od č.p. 47 (u Mazanců)
po č.p. 65 v částce 230 434 Kč za pomoci dotace z kraje v částce 115 000 Kč.
v květnu byl doplněn pomník obětem válek o bistu/znak lva od ak. sochaře Vladimíra
Krnínského – 5 693 Kč
před adventem došlo ke koupi a montáži osvětlení kostela – 2 202 Kč
v prosinci 2013 při orkánu Xaver došlo k rozlámání lip na hřbitově v urnovém háji
a k poškození několika pomníků. Po odborném odstranění poškozených stromů došlo
v lednu k opravě pomníků firmou Kamenictví Topič z Jindřichova Hradce. Škoda
na pomnících dosáhla částky 38 030 Kč a bude proplacena z pojistného plnění.

Výhled příjmů a výdajů obce v roce 2014
Daňové příjmy tvoří daň z příjmu fyzických osob
a právnických osob, daň z nemovitostí
(za nemovitosti umístěné v katastru obce) a daň
z přidané hodnoty, dále to této kategorie spadají
místní poplatky (za komunální odpad, za držení
psa, z užití veřejného prostranství – popl.
za stánky na pouti), výtěžek z loterie a správní
poplatky (Czech POINT, přihlášení k TP).
Nedaňové příjmy tvoří vodné, stočné, nájemné, úroky z bankovního účtu, prodej
propagačních materiálů. Mezi kapitálové výdaje patří prodej obecního majetku. Co se dotací
Příjmy (tis. Kč)
Celkem
Daňové
Nedaňové
Kapitálové
Dotace - přidělené
Dotace – žádosti

Rozpočet
3 525
2 718
461
80
66
200
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týká, tak každá obec má ze státního rozpočtu poskytnutou pouze dotaci v podobě příspěvku na
výkon státní správy, popř. na organizaci voleb. Ostatní dotace je třeba aktivně vyhledávat
a podávat žádosti.
Největší část výdajů je tvořena běžnými
výdaji,
které
jsou
použity
hlavně
na každodenní provoz obce – osvětlení, svoz
odpadu, údržbu veřejné zeleně, mzdy a různé
opravy (vodovodu, místních komunikací). Kapitálové výdaje jsou investice do majetku obce,
ze kterého by měl být užitek i v následujících letech, jinými slovy jsou určeny pro rozvoj
obce.
Výdaje (tis. Kč)
Celkem
Běžné
Kapitálové

Rozpočet
3 525
2 725
800

Knihovna
Knihovní
fond
tvoří 1708 svazků
Registrovaní čtenáři
17 Beletrie půjčená dospělým
187
knih. Převážně se
Z toho čtenáři do 15 - ti let
2 Naučná literatura dospělým
3
jedná o romány pro
10
Počet návštěv
106 Beletrie půjčená dětem
ženy,
detektivky
0
Počet výpůjček knih
200 Naučná literatura dětem
a knihy pro děti.
Na obnovu knihovního fondu obec ročně vydá 8 000 Kč, za které se v loňském roce
nakoupilo celkem 36 knih, jednu knihu pohádek obdržela knihovna darem. Otevírací doba
knihovny je shodná s úředními hodinami obecního úřadu, členství je bezplatné, nejsou
vybírány žádné poplatky za pozdní vrácení knihy
Uživatelé knihovny

Výpůjčky knih podle tematiky

Střípky z obecní kroniky
Písnička neb říkanka o Kosteloradouňských sedlácích kol. roku 1850
Janeček hraje na dudy
Mikl mele otruby

U Linhartů na rohu
visí Matěj za nohu

Čáslava dostal žluč
na ní si zlámal nůž

Miláček jede s kopečka
vrzají mu kolečka

U Hronů v síni
visí pytel špíny

Šálek dostal osrdí
až to k Holickejm smrdí

Kořínek sedí za stolem
maže ženu tvarohem

Hadrava pije s korbele
Hanyka pije s věrtele

A Novák vzal za zvonec
a udělal všemu konec.

Tunka jede do pole
veze hodinky dvoje

Poláček leží na seně
křičí my máme jehně

Ruchář stojí ve štítě
křičí pochčiju Tě

Mareš zabil krávu
David si vzal hlavu

Tuto písničku zpívaly ženy
při sbírání borůvek ve 30.
letech
Zdroj: Příloha ke kronice
1987
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Líbí

V období od března do listopadu proběhla obnova kostela sv. Víta v Kostelní Radouni. Byla
opravena fasáda kostela, restaurované sluneční hodiny na plášti kostela a restaurována
plastika, pasparty a kamenné portály kostela. Náklady na opravu dosáhly 2 796 194 Kč.
Dotace na obnovu kostela představovala 87 %, což činí 2 432 689 Kč, na darech bylo vybráno
412 000 (včetně daru obce Kostelní Radouň ve výši 100 000 Kč). Stavební práce prováděla
firma Aquares, restaurátorské práce Tomáš Švéda – hodiny a Vladimír Krninský – plastiky
a portály.

Nelíbí
V noci na pátek 17. října 2013 byl odcizen svod
okapu u budovy potravin, čímž byla obci
způsobena škoda ve výši 1978 Kč. Pachatelé byli
dopadeni. Vzhledem k jejich sociální situaci, je
ale vymahatelnost náhrady škody prakticky
nulová
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Kalendář akcí 2014
Leden

17.1.

Hasičský ples

Únor

16.2.

Maškarní karneval

Březen

1.3.

Masopustní průvod, zábava

Duben

19.4.

Ping pongový turnaj
Výstava fotografií
Sběr elektrošrotu
Cyklistická vyjížďka

Květen

8.5.

Položení květin u pomníku obětem světových válek
Výšlap na Čerťák
Rybařské závody

31.5.

Traktoriáda

14.6.

Pouťová zábava

14.6.

Pouť, poutní mše svatá

14.6

Volejbalový turnaj smíšených trojic

Srpen

23.8.

11. radouňská olympiáda

Září

27.9.

Havelská amatérská vyjížďka

Červen

Návštěva partnerského města Rüeggisberg
Říjen

Strašidelná stezka

Listopad

Výlov Návesního rybníku

Prosinec

Poslední leč

TJ HC Velká Radouň ČSŽ Radouň - Rüeggisberg Hasiči MS Račí potok
Bližší informace jednotlivým akcím včetně dalších informací jsou průběžně doplňovány
na internetových stránkách obce - www.kostelniradoun.cz.

Návrh zvažovaných investic a opatření
-Dobudování (oprava) vodovodní sítě v části obce „Rafanda“
-Dokončení páteřní sítě místních komunikací
-Stavba přístupové komunikace na hřbitov od rybníka „Farský“
-Chodníky na hřbitově
-Zadání projektové dokumentace na hlavní vodovodní řad
Všechny výše jmenované nápady jsou závislé na finančních možnostech obce. Rovněž tak
záleží na úspěšnosti obce v dotačních titulech, bez nich nejsme schopni investiční akce
finančně pokrýt.
Zpracovala M. Pucandlová, hospodářka obce
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