INFORMAČNÍ LIST
PRO OBČANY OBCE

KOSTELNÍ RADOUŇ
Vážení a milí spoluobčané,
V roce 2018 proběhly v obci volby do ZO
a zastupitelstvo se z velké části obměnilo.
Velice rád bych poděkoval za spolupráci,
perfektní, profesionální a korektní jednání
zastupitelstva, které v roce 2018 ukončilo
činnost, a je velká škoda, že někteří
nechtěli dále pokračovat. Uskutečnilo se několik kulturních, sportovních a společenských
akcí. O tyto akce se postaraly místní spolky hasičů, žen, sportovců a spolek partnerství
Radouň Rüeggisberg. Za toto jim děkuji. Některé akce proběhnou letos naposledy, některé
spolky končí činnost, je to škoda, ale vždy musí něco skončit, aby další nové aktivity začaly.
Několik informací z práce Obecního úřadu Kostelní Radouň pro občany.
V roce 2018 byla vybudována účelová komunikace na Rafandě. Příspěvek od kraje
z Programu obnovy venkova byl 230 000 Kč, náklady obce byly 395 087 Kč.
Dále byla opravena komunikace Za Farou. Příspěvek od kraje z programu Podpora oprav
místních komunikací byl 300 000 Kč, náklady obce byly 446 461 Kč.
Obec dále provedla jako největší investici rekonstrukci vodovodního přivaděče od studní
do vsi. Příspěvek ze Státního fondu životního prostřed ČR byl 3 000 000 Kč, náklady obce
byly 4 117 533 Kč a obec tím, že se stala plátcem DPH, bylo jí vráceno na dani 1 145 766 Kč.
Pro letošní rok jsme již ve fázi zjišťování na akce vrt na pitnou vodu nebo posílení o jednu
kopanou studnu podle hydrogeologického průzkumu. Přivaděč, o kterém se mluvilo, je příliš
nákladný ať už z Dolní Radouně nebo z Děbolína přes Lodhéřov.
ČOV: pracuje v systému ,,CINIS“ s pískovým filtrem kde jsou náklady minimální. Stočné je
nízké. Výměna filtru cca 4 miliony Kč. Pokud budeme uvažovat o aktivační čistírně
odpadních vod, investice bude minimálně dvojnásobná a zvednou se i náklady na provoz
(elektřina, obsluha) přibližně šestinásobně a to se projeví i v ceně stočného z 9 Kč např.
na 20 Kč za m³. Vše se může odvíjet od výše dotace.
Chtěl bych Vám popřát klidný a spokojený rok 2019 s dobrými lidmi kolem sebe a bez stresů.
Starosta Pavel Vaňásek
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Hospodaření obce za rok 2018
Příjmy se zvýšily o 74,6 %, výdaje se zvýšily
o 387,7 % oproti roku 2017. Rozpočtové
opatření bylo provedeno 11 krát. Na straně
příjmů se jednalo o celkovou částku 3 862 619
Kč a to hlavně z důvodu získání dotací a vyšších
daňových příjmů. Na straně výdajů se jednalo o
částku 6 590 500 Kč, a to hlavně z důvodu
Výdaje (tis. Kč) Rozpočet Skutečnost
spolufinancování akcí, na které byla získána
Celkem
11 685
11 198
dotace.
Běžné
3 463
3 070
Obec poskytla dar občanským sdružením v
Kapitálové
8 221
8 128
celkové hodnotě 35 120 Kč. Hospodaření obce
skončilo schodkem ve výši 2 188 747,09 Kč. Na bankovních účtech k 31. 12. 2018 byl
zůstatek 5 411 327,47 Kč, v pokladně 67 393 Kč. Na účtu, jehož prostředky budou použity na
opravu nebo rekonstrukci vodohospodářské infrastruktury je uloženo 655 983,34 Kč. Na účtu,
jehož prostředky budou použity na opravu komunikací, je zůstatek 320 657,85 Kč.
Příjmy (tis. Kč)
Celkem
Daňové
Nedaňové
Kapitálové
Dotace přijaté

Rozpočet
8 957
4 086
1 215
10
3 645

Skutečnost
9 010
4 102
1 260
2
3 645

Obec se v loňském roce stala plátcem DPH. Pro občany z toho vyplývá, že se k některým
cenám za služby připočítává sazba DPH (15 %, 21 %) a některé služby jsou osvobozeny nebo
mimo režim DPH. Pro obec z tohoto vyplývá, že si od některých nákladů obec může odečíst
sazbu DPH (21 %) a některé náklady hradí včetně DPH. Níže jsou uvedeny tabulky s výčtem
služeb, ke kterým je připočtena sazba DPH a které jsou bez DPH.
Poskytované služby vč. DPH
Sazba
Služba
DPH
Vodné
15
Stočné
15
Vodoměr
21
Palivové dříví
15
Dřevo
21
Prodej zboží
21

Obec uplatňuje odpočet DPH z nákladů
ve výši 21 %, tzn. hradí cenu bez DPH.

Poskytované služby bez DPH
Poplatek za svoz odpadu
Poplatek za psa
Poplatek za stánek na pouti
Správní poplatky, Czech point
Povolenka k chytání ryb
Startovné rybářské závody
Pronájem pohostinství
Pronájem pozemků
Pronájem hrobů
Obec neuplatňuje odpočet DPH, tzn. hradí cenu
cenu vč. DPH.

V rozpočtu obce jsou ceny uvedeny včetně DPH jak na straně příjmů, tak výdajů.
„Vyrovnávací“ položkou v rozpočtu je paragraf 6399, položka 5362 – „Platby daní a poplatků
SR“, z které lze do určité míry zjistit, zda obec v daném roce větší částku na DPH odvedla do
státního rozpočtu nebo jí byla naopak vrácena.

2

Obyvatelé
Počet obyvatel (k 1. 1. 2019)
z toho

293
muži
148
91
7
3
2
0

Nejvyšší dosažený věk
Přistěhovaní
Odstěhovaní
Narození
Zemřelí

ženy
142
95
6
6
2
2

V obci žije 293 obyvatel včetně
jednoho cizince. Počet obyvatel nad 15
let je 131 mužů a 123 žen. Průměrný
věk obyvatel dosahuje 43 let.
Migrace obyvatel je uvedená v tabulce.

Odpadové hospodářství
V obci je na třech místech umístěno celkem 13 kontejnerů na separovaný odpad, z toho jsou
4 kontejnery na papír, 6 kontejnerů na plast a 3 kontejnery na sklo. Dále jsou v obci umístěny
3 nádoby na kov a 1 nádoba na sběr použitého textilu, kontejner na elektroodpad je umístěn
na obecním úřadě. Harmonogram svozu je uveden na konci informačního listu.
V následující tabulce je finanční srovnání odvozu odpadu v letech 2017 (týdenní svoz
odpadu) a 2018 (14 denní svoz od 1. 4. do 31. 10).
Rok

2017

2018

2017

2018

Příjmy (Kč)

209 176

195 493 Výdaje (Kč)

272 647

256 795

- Poplatek za odpad

159 042

150 817 - Směsný odpad

190 487

163 715

- Eko-kom (separ. odpad)

35 974

33 556

- Separovaný odpad

63 312

75 441

- Sběr železa

14 160

11 120

- Odvoz železa

14 160

11 120

0

0

- Objemný odpad

4 688

6 519

- Objemný odpad

Na dofinancování systému svozu komunálního odpadu bylo v roce 2018 z obecního rozpočtu
uhrazeno 61 302 Kč, což odpovídá 23,87 % celkových výdajů na svoz odpadu v loňském roce
a daří se tento podíl udržet (v roce 2017 byl příspěvek obce 63 471 Kč, což odpovídalo
23,27 % celkových nákladů).
V roce 2018 bylo vyvezeno 70,66 tun odpadu, z toho bylo 60,43 tun směsného komunálního
odpadu, 4,92 tun skla, 2,82 tun plastu, 2,34 tun papíru a lepenky, 0,15 tun kompozitních
obalů.
Každý občan v loňském roce vyprodukoval 206 kg odpadu (nezahrnuji chalupáře), z toho
bylo vytříděno 35 kg.
Děkujeme, že třídíte. Stále však zůstává v platnosti, že cena za obsluhu kontejneru
je jednotná, nezáleží, zda se vyváží plný nebo poloprázdný kontejner.
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Telegraficky
Vodné a stočné
Od 1. ledna 2019 je vodné i stočné stanovováno včetně DPH 15 %.
Vodné je 29 Kč za m³ (25,22 Kč + DPH 15 %), stočné je 11 Kč za m³ (9,57 Kč + DPH 15 %),
nájem vodoměru 200 Kč (165,28 + DPH 21 %) za rok. Celkové vyúčtování nákladů
z provozování vodovodu a kanalizace v obci v roce 2018 je zveřejněno na úřední desce obce.
Ceník zboží
pohlednice 3 Kč
propiska 13 Kč
hrnek 67 Kč
zvonek 30 Kč
kniha z nebe 439 Kč
pytel na odpad 15 Kč

a

služeb
palivové dřevo 345 Kč za m³
povolenka k chytání ryb sezónní 1 200 Kč – TP
povolenka k chytání ryb sezónní 1 200 Kč – bez TP
povolenka k chytání ryb týdenní 300 Kč
registrace do knihovny 0 Kč
půjčovné za společenskou hru 0 Kč

Dřevní odpad
Větve a dřevní hmota se nově ukládá na pozemek pod čerpačku (dosud se zde skladoval
asfaltový recyklát). Ve zkušebním provozu nebude pozemek prozatím oplocen. Uložení
odpadu z přírodního dřeva lze provést po předchozí telefonické domluvě s p. Beranem
tel. 602 435 206.
Výměna vodoměrů
V letošním roce proběhne další pravidelná výměna vodoměrů na studenou vodu. Výměnu
provede pracovník firmy GASTOP JH v období od května do září po telefonickém kontaktu
vlastníka nemovitosti (z telefonního čísla 775 070 051).
Úřední hodiny obecního úřadu
Pondělí 8:00 – 11:30
Středa 8:00 – 11:30 13:00 – 14:30
Pátek 13:00 – 18:00
V období od 1. 5. do 30. 9. dochází ke změně úředních hodin v pátek. V tomto období
budou úřední hodiny 10:00 – 15:00 hodin.
Kontakty
Starosta Pavel Vaňásek - 723 033 661
1. místostarostka – Mgr. Lucie Skořepová – 723 023 981
Obecní úřad - Ing. Miroslava Pucandlová - 727 913 355
E-mail: ou@kostelniradoun.cz
Bankovní účet: 260 131 81 01/2010
Miroslava Pucandlová, hospodářka
4

Kalendář akcí 2019
11. 1. Hasičský ples
Leden

26. 1. Radouň Winter Classic
2. 3.

Březen

Masopustní průvod, zábava

16. 3. 2. Radouňská káča
17. 3. Dětský karneval
16. 4. Sběr elektrošrotu a železa

Duben

Květen

27. 4. 4. Radouňské okruhy
30. 4

Pálení čarodějnic, lampionový průvod

4. 5.

Rybářské závody od 9. hod.

8. 5.

Položení květin u pomníku obětem světových válek

25. 5. 10. Traktoriáda
15. 6. Pouťová zábava
Červen

16. 6. Pouť, poutní mše svatá
15. 6. 17. Volejbalový turnaj smíšených trojic

Červenec
Srpen

Divadllo - pohádka
24. 8. 16. Radouňská olymp.
31. 8. Ukončení léta

Září

2. Radouňský běh
16. Havelská amatérská vyjížďka

Říjen

Strašidelná stezka
16. 11. 5. Hospodské hry

Listopad

30. 11. Rozsvícení vánočního stromku
Česko zpívá koledy

Prosinec

Silvestrovský výšlap na Čerťák
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Kalendář svozu 2019
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