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Zdarma

Zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce Bratřejov na svém 25. zasedání SCHVÁLILO nákup 10ks
prodejních stánků,
příspěvek
z fondu rozvoje bydlení pro pana Richarda Pilčíka
zastupitelstva
obce
bytem Bratřejov č.p.190, rámcovou partnerskou smlouvu s MAS Vizovicko a
Slušovicko o.p.s., rozpočtové opatření č..2/2016, smlouvu o zřízení věcného
břemene č.OT-014330039308/001 s firmou E.ON Česká republika a.s., oslovení
firem pro podání cenových nabídek k zpracování LHP pro období 2018-2027,
VZALO NA VĚDOMÍ umístění trafostanice na obecním pozemku Bratřejov
Chrámečné p.č.2633/1, informaci starosty k nové kalkulaci pojištění majetku a
odpovědnosti obce Bratřejov, informaci starosty o konání poutě v roce 2017,
informaci starosty o konání oslav výročí Hasičů a Školy v roce 2017. Při 26.zasedání
dne 25.10.2016 zastupitelstvo SCHVÁLILO firmu Ing.Pavel Viačka k vypracováni
LHP pro lesy obce Bratřejova cenu 300,-Kč/1ha., veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace na hospodaření v lesích z rozpočtu Zlínského kraje č D/3103/2016/ŽPZE,
snížení nájmu provozovny hospoda na hřišti v období od 1.11.2016 do 31.3.2017,
podání žádosti o dotace z MMR - obnova obecního a krajského majetku po živelných
pohromách v roce 2016 na dva mosty v obci Bratřejov, zakoupení chladničky do sálu
KD, na základě žádosti a zveřejněného záměru, geometrický plán č.547-36/2016
ze dne 19.10.2016 a prodej části pozemku p.č.2557/2 ost.komunikace o výměře 28
m2, prodej části pozemku p.č. 988/5 travní porost o výměře 33 m2 panu Radkovi
Hobzovi za cenu 35Kč,-/m2, příspěvek ve výši 5000,-Kč pro družstvo žen SDH
Bratřejov na zakoupení sady závodních dresů, příkazní smlouvu na veřejnou
zakázku vypracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti na akci I. etapa
,,Výstavba chodníků v obci Bratřejov“, vytvoření nové aplikace pro obecní webové
stránky „V obraze“, VZALO NA VĚDOMÍ informaci starosty o vypsání dotačních
programů poskytovaných KÚ Zlín, plán inventur roku 2016, informaci o obecním
rozpočtu na rok 2017, zprávu kontrolního výboru, Výroční zprávu o činnosti ZŠ a
MŠ za období 2014/2015 a na základě nových změn ZRUŠILO smlouvu o smlouvě
budoucí č.1040003741/005 schválenou ZO dne 27.1.2016 a SCHVALILO upravenou
smlouvu o smlouvě budouci s firmou EON a.s.č.1040003741/005, ve které se mění
výše úplaty věcného břemene na 370 100,- Kč a v předmětu smlouvy se vkládá
přípolož NN a VO. Na 27.zasedání zastupitelstva dne 23.11.2016 SCHVÁLILO
vyhlášku č.2/2016 o místních poplatcích, podání žádosti o dotace na ministerstvo
školství a tělovýchovy na akci přístavba kulturního domu-šatny a sociální zařízení a
vyčlenění prostředků z rozpočtu obce, finanční příspěvek Římskokatolické farnosti na
opravu a renovaci dveří kostela sv.Cyrila a Metoděje v Bratřejově. VZALO NA
VĚDOMÍ zprávu finančního a kontrolního výboru, informaci o dotačních možnostech
na opravu veřejného osvětlení v obci, informaci o konání jarmarku, informaci o

konání Mikulášské besídky a PROJEDNALO návrh rozpočtu obce na rok 2017. Na
posledním letošním 28.zasedání zastupitelstvo SCHVÁLILO rozpočet obce na rok
2017, rozpočtový výhled, rozpočtové opatření č.3/2016, pronájem nebytových prostor
na OÚ za účelem provozování manikérských a pedikérských služeb, prodej obecního
pozemku panu Jaroslavu Polanskému, nový ceník prací a služeb poskytovaných OÚ
Bratřejov a SCHVÁLILO novou výjezdovou hasičskou jednotku obce. VZALO NA
VĚDOMÍ dílčí zprávu o přezkoumání hospodaření obce Bratřejov za rok 2016.

Obec a dotace
Nastal čas, kdy jsou vypsány dotační tituly na příští rok.
Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo podat žádosti o dotace na ,,Opravu místní
komunikace ulice k farmě“. Jestli se nám podaří vykoupit pozemky od našich občanů,
rádi bychom začali s výstavbou chodníků v obci a to I. etapou ,,Chodníky u hlavní
silnice 1/49 od RD Poláchových k evangelickému hřbitovu“.
Další akcí, která nás příští rok čeká, je ,,Výstavba kolumbárií“ na obou hřbitovech a
vybudování hlavního řádu kanalizace pro ulici k farmě. Již po třetí se žádá o podporu
pro vybudování přístavby kulturního domu s šatnami a sociálním zařízením ke
sportovním hřištím a pokusíme se získat finance na opravu dvou mostů a to u
Kalendů - ke hřišti a druhý u Hejtmánků. Dále bychom rádi pokračovali v opravě sálu
a klubovny kulturního domu výměnou obložení.
Informace OÚ

Setkání důchodců 15.10 2016 se v kulturním domě Bratřejov,
uskutečnilo setkání důchodců. Mimo jiné
se představily děti základní školy, naši
mladí Bratřejovští umělci a k poslechu i
tanci zahrála Veselá pětka. Hojně byla
využita novinka, foto koutek. Věřím, že se
sobotní odpoledne všem účastníkům líbilo
a naši senioři odcházeli spokojeni.
V letošním roce jsme založili klub
důchodců, který se schází každé první
úterý v měsíci v klubovně kulturního domu.
Řeší se zde aktuální možnosti zájezdů,
besed nebo kulturních akcí. Na sobotu 14. ledna 2017 připravujeme další setkání
důchodců a to ,,zimní“. Při této příležitosti Vás všechny srdečně zvu do sálu
kulturního domu.
Kultura v obci

Tvůrčí dílny opět v akci Tradicí se pomalu stává výroba adventních věnců. Letos
jsme místo konání přestěhovali z kapacitních důvodu do sálu kulturního domu. Je pro
nás velkým potěšením, že akci navštěvuje čím dál víc našich občanů nejen
v produktivním věku, ale i dětí předškolní a školní docházky. Vždyť čtyřicet pět
vyrobených věnců je úcty hodný počet.
Adventní jarmark Novotinou letos v naší obci
byl první Bratřejovský jarmark, pořádaný obcí,
SDH a TJ Sokol Bratřejov. Počasí nám přálo
prasátko nám neuteklo a dobrot bylo hodně.

Své výrobky donesli na ukázku i k prodeji jak cizí, tak naši spoluobčané a máme je
moc šikovné. Ještě jednou chci poděkovat všem pořadatelům a také návštěvníkům
za hojnou účast.
Rozsvěcování vánočního stromu V podvečer po jarmarku proběhlo před obecním
úřadem rozsvěcování vánočního stromu. Vystoupily děti z Bratřejova, které pod
vedením paní učitelky Pilčíkové a za doprovodu pana Vlastimila Pešáka na kytaru,
zazpívaly koledy. Podával se tradiční punč, svařák, domácí štrúdl a čerstvé řízečky.
Věřím, že se všem zúčastněným rozsvěcování líbilo.

Mikulášská besídka V pátek 2.12. v kulturním domě opět po roce proběhlo přivítání
Mikuláše s čerty. Velké poděkování našim učitelkám mateřské školy, za nádherné
nacvičení scének a vedení celovečerní akce. Na závěr přišel i očekávaný Mikuláš
s čerty, kteří předali hodným dětem balíčky s odměnou a zlobivým uhlí. Před
kulturním domem bylo ještě malé překvapení, když se náhle objevila další skupinka
čertů, kteří došli z Valašské Polanky.

Vánoční koncert Poslední kulturní akcí tohoto kalendářního roku bude tradiční
Vánoční koncert. Letos se uskuteční v kostele sv. Cyrila a Metoděje 18.12.2016 od
17ti hodin. Se svým programem vystoupí žáci ZŠ Bratřejov, ženský pěvecký sbor
,,Divinum“ pod vedením paní Juráňové, sólisté Pavel Kovář - trumpeta, Jiří Kovář klarinet a náš farní sbor pod vedením Marie Poláchové. Po ukončení koncertu bude
následovat posezení s malým občerstvením na kulturním domě, a také proběhne
hlasování Výtvarné soutěže na téma Zimní radovánky, která se koná druhým rokem
a je určena pro děti z Bratřejova. Vyhlášení výsledků proběhne na Tři krále. Přijďte
nasát vánoční atmosféru a prožít krásný kulturní zážitek do nejpěknějšího kostela
v širokém okolí.

Turnaj ve stolním tenise Kde a kdy? V kulturním domě, 23.prosince se uskuteční
Vánoční turnaj o přeborníka obce ve stolním tenise. Pod záštitou TJ Sokol a vedením
Petra Chromčáka, jsou připraveny hodnotné ceny a mnoho sportovních zážitků. Žáci
začnou v dopoledních hodinách a dorost, muži a ženy po obědě. Upřesníme
v informačních nástěnkách.

ROK 2017
Košt slivovice
„Kdo chce vědět, jakou pálí, ať s půllitrem na košt valí!“.
Tradičně druhou sobotu v novém roce 7.1. proběhne na
klubovně KD košt našeho valašského moku o nejlepší
slivovicu Bratřejova. Přijďte se zúčastnit a ohodnotit to
nejlepší z našich zahrad. ¨
Tříkrálová sbírka Když se řekne Charita Česká republika, vybaví si mnozí
Tříkrálovou sbírku. Ta navázala na počátku nového tisíciletí na starou lidovou
kolednickou tradici a od té doby každoročně koledují králové do zapečetěných
pokladniček - nikoliv pro sebe, ale ve prospěch lidí, kteří se dostali do těžké životní
situace. Obecným účelem sbírky, kterou pořádá Charita ČR se sídlem v Praze, je
“pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla“.
V příštím roce budou koledníci chodit v naší obci 7. 1. 2017.
Pozvání na ples MS Bratřejov Vás srdečně zve v sobotu 28. ledna 2017 do
Kulturního domu v Bratřejově na tradiční Myslivecký ples. Začínáme v 19 hodin,
k tanci i poslechu bude hrát skupina „Kolíci“. K jídlu bude připravený pečený divočák
se zelím, zvěřinový guláš, svíčková na smetaně a minutky. Bude připravena bohatá
zvěřinová i věcná tombola.
Na setkání s Vámi se těší myslivci
Pavel Kovář
předseda MS
Maškarní Karneval Základní škola a Mateřská škola Bratřejov pořádá dětský
karneval, který bude 25. 2. 2017 v sále kulturního domu. Karneval je velmi oblíbený,
a díky učitelkám školy, školky i některým rodičům, má velmi vysokou úroveň.
Občerstvení připraví rodiče a paní kuchařky Marcela Válková a Milena Kadlečková.
Pro děti bude nachystána bohatá tombola. Přijďte se vrátit aspoň trošku do dětských
let a podpořit naši školu, školku a hlavně děti.
Obecní ples 25. Obecní ples bude v příštím roce až na samý závěr plesové sezóny
a to 4. března 2017. Po loňském úspěšném vystoupení bude opět hrát a zpívat
skupina ,,POLANČANKA“. Bude opět bohatá tombola, něco k zakousnutí a vypití se
taky najde. Srdečně Vás zvou zastupitelé.
Na základě usnesení představenstva
akciové společnosti SmVaK Ostrava,
byly v souladu s platnou legislativou
schváleny ceny vodného s účinností od 1.ledna 2017 takto: voda pitná (vodné)
40.97 Kč/m3(bez DPH) 47,12Kč/m3(vč. 15% DPH) Nové ceny budou uplatněny vůči
našim odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2017,
popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a
dodavatelem.
Ing. Albín Dobeš, Ph.D., ekonomický ředitel
Oznámení o změně ceny vodného od
1.1.2017

Vážení spoluobčané,
čas nám utíká tak rychle, že Vánoce máme za dveřmi. Co se
stalo u nás ve škole od začátku roku? Po roční přestávce žáci využili nabídku
kroužků a kromě kroužku keramického se přihlásili i do přírodovědného, který tady
má už dlouholetou tradici. Umožňuje dětem poznávat přírodu a okolí naší obce.
Škola se zapojila také do kulturního života obce – vystoupení pro důchodce, vítání
občánků, rozsvěcování vánočního stromu a ještě nás čeká vánoční koncert. Do školy
po dvouleté přestávce přijeli herci z divadélka „Řád červených nosů“ s představením
„Ze života hmyzu“. Žáci se účastnili besedy proti kouření. Čeká je pravidelná
dvouhodina o chování na silnici a dodržování pravidel bezpečnosti na komunikacích,
a také beseda s Ukrajinkou, která je seznámí s její rodnou zemí, jejich kulturou a
především se školským systémem.
V tomto adventním čase bych vám všem chtěla popřát klidné očekávání Vánoc
v pohodě a bez zbytečného stresu.
Mgr. Jindřiška Králová
ředitelka školy
ZŠ,MŠ Bratřejov

TJ Sokol Bratřejov

Vážení sportovní přátelé a fanoušci,

dovolte mi, abych Vám v pár větách shrnul podzimní část fotbalové sezony. Tým
mužů přezimuje na krásném 3. místě se ziskem 26 bodů. Na druhé místo ztrácíme 5
bodů a na první 8. Ze 13. zápasů jsme 9x vyhráli a 4x prohráli. Naše skóre je 51:35 a
společně s druhými Pozlovicemi máme nejsilnější útok v soutěži. Velký gólový přínos
má pro nás navrátivší Petr Chromčák, který zaznamenal
doposud 16 branek a je nejlepším střelcem celé soutěže.
Zimní příprava nám začíná od ledna, budeme mít dva kondiční tréninky během týdne
a každou sobotu budeme jezdit hrát fotbálek do tělocvičny v Želechovicích. Pokud by
se kdokoli chtěl přidat, klidně můžete.
Ještě pár slov o našich nejmenších.
Starší přípravka odehrála celkem 11
zápasů proti atraktivním soupeřům ze
Vsetínska, třeba proti Hornímu Lidči
nebo Lidečku jsme hráli vyrovnané
partie, až do samého závěru kdy jsme
shodně ještě dvě minuty do konce vedli,
ale nakonec jsme odjížděli bez bodů.
Takové zápasy nám dají určitě víc než
vyhrát patnáct : dva, jako tomu bylo proti
Lhotě u Vsetína nebo Val. Příkazům.
Nesmíme zaspat přípravu, a proto začínáme tento týden s tréninkovou přípravou,
každé úterý a čtvrtek od 17.00hod budeme zajíždět do tělocvičny v Pozděchově.
Jinak se nám podzim docela podařil. Máme pět zápasů vítězných a šest jsme
prohráli. V tabulce okupujeme pátou příčku.
Dovolte mi, abych Vám všem popřál příjemné a pohodové prožití Vánočních svátků a
mnoho štěstí a úspěchů do nového roku.
Za TJ Sokol Bratřejov
Richard Zicha ml. a st.

Místní akční skupiny pomáhají zkvalitnit život na
venkově
Zlepšení kvality života obyvatel na venkově, propojování místních aktérů, získávání a
rozdělování dotačních prostředků i podpora turistického ruchu v regionu je cílem
Místních akčních skupin (MAS). S jejich pomocí se opravovaly kulturní domy, místní
komunikace nebo modernizovala zemědělská technika. Nově se budou podílet na
budování rodinných a komunitních center, budou podporovat školská zařízení,
agroturistiku nebo regionální výrobu.
„Místní akční skupiny ale nevznikly primárně jen kvůli finančním prostředkům,
které mohou rozdělovat – to je přidaná hodnota,“ říká předseda Národní sítě Místní
akční skupiny ČR Václav Pošmurný. Motivací pro jejich založení je podle něj
především snaha spojit partnery v regionu. MAS se pak pro ně stávají mentorem,
který je vede celým procesem – poskytuje jim poradenský servis, konzultace při
psaní projektů, pomáhá s jejich realizaci i zajištěním udržitelnosti, ale především je
propojuje.
MAS je nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé
podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a státních institucí). V rámci
svých aktivit vytváří strategii rozvoje, která definuje směry, jimiž by se měl daný
region vydat. Naplňovat tuto strategii se pak daří díky partnerství a spolupráci
aktivních jedinců a subjektů sdružených v rámci Místní akční skupiny.
MAS-VaS Vizovice

Jako každá zima, i letošní má svou sílu i kouzlo. Nastal čas
údržby komunikací a veřejných prostranství. Prosíme občany o
spolupráci při zimní údržbě a pochopení, které je nutné především při velkém
množství sněhu. Techniku máme dobrou, ale nemůže být v jednom okamžiku na
všech místech v obci. Při velkém sněžení nám na požádání pomáhá Správa a údržba
silnic Zlínského kraje a soukromý traktorista. Naléhavě bych chtěl poprosit občany,
kteří svými nevhodně zaparkovanými osobními automobily omezují průjezdnost
techniky, aby si tyto přeparkovali na své pozemky. V případě možného poškození
těchto vozidel nebude tato část komunikací udržována. V kopcovitých částech
komunikací jsou v případě potřeby připravené nádoby s posypovým materiálem.
První a základní povinností pracovníků provádějících údržbu je zprůjezdnit hlavní a
příjezdové trasy v obci, pak následují další komunikace a veřejná prostranství.
Ještě jednou děkujeme za pochopení a spolupráci.
Zimní údržba

1. Adventní jarmark v Bratřejově
A už jsou před námi opět Vánoce a s nimi neodmyslitelně vánoční jarmarky.
Pedagogové naší školy už si ani nedovedou připustit, že by se nezúčastnili těchto
vánočních akcí. Letos jsme byli poprvé na Adventním jarmarku v Bratřejově a
atmosféra úžasná. Velmi mile nás přivítal pan starosta Zicha, který nás počastoval
tradiční valašskou medicínou a pro štěstí daroval kytičku jmelí. I místní lidé byli velmi
usměvaví, vánočně naladěni a vůbec celá atmosféra byla v duchu zabíjačkových
dobrot. Naše škola se jako vždy díky pedagogům, kteří s žáky vytváří vskutku krásné
a nápadité výrobky v hodinách pracovního vyučování, prezentovala v tom nejlepším
světle.
Děkujeme Obecnímu úřadu za vstřícné přijetí, krásnou vánoční atmosféru a v příštím
roce se k Vám zase těšíme.
za speciální školu Vsetín
Martina Chovancová a Vlasta Kovářová

ŘKF Bratřejov

Farní den

V neděli 18. září odpoledne se v prostorách fary uskutečnil tzv. farní
den. Bylo to přátelské setkání a seznámení farníků s novým
farářem P.Josefem Rosenbergem, který od července působí ve
Vizovicích a dojíždí do Bratřejova. Hned na začátku jsme ho mezi
sebou přivítali a věnovali mu speciálně vyrobený dřevěný batoh
s výbavou map a jiných pro turistiku potřebných věcí, neboť jak
jsme se od něho dověděli, velmi rád chodí po horách.
V průběhu odpoledne jsme rovněž zavzpomínali vyprávěním
různých zajímavých příhod na P.Oldřicha Vinklárka († 4.11.1996 - 20. výročí), který
za svého života vedl a realizoval řadu významných oprav našeho kostela.
a farním dnu se sešla spousta lidí všech možných věkových kategorií. Každý si našel
tu správnou zábavu pro sebe - děti si hrály na zahradě, dospělí si mohli zazpívat za
doprovodu kytary či harmoniky, nebo si jen tak popovídat u kávy. Pohoštění
samozřejmě nechybělo - díky sponzorům se točilo pivo a připravovalo kuřecí maso
na několik způsobů. Koláče a zákusky napekla dámská část příchozích, pánové zas
vzali s sebou vzorek na počastování. Každý tak mohl přispět k dobré pohodě, skvělé
náladě a příjemně strávenému odpoledni.
Marie Poláchová

Bohoslužby ve vánočním období v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Bratřejově
24.12. ve 23.30h „Půlnoční“ - letos půl hodiny před půlnocí (zazpívá chrámový sbor)
25.12. v 10.30h Boží hod vánoční (chrámový sbor zazpívá stejně jako na „půlnoční“)
Po oba dny se budou čtvrt hodiny před začátkem mše zpívat koledy.
******************************************************
26.12.v 10h - 2.svátek vánoční, sv.Štěpán
31.12. v 17h - Silvestr
1.1. v 10.30h - Nový rok
Shromáždění ve vánoční a novoroční čas v Evangelickém sboru v Pozděchově
Štědrý den (24.12.) - 13.30 hod. bohoslužby s vystoupením dětí (v kostele)
Boží hod vánoční (25.12.) - 8.45 hod. bohoslužby s Večeří Páně (v kostele)
Druhý svátek vánoční (26.12.) - Na Štěpána - 8.45 hod. (na faře)
Starý rok (31.12. - Silvestr) - 15.30 hod. (na faře)
Nový rok: (1. 1. 2017) - 8.45 hod. bohoslužby s Večeří Páně (na faře)
Ekumenická setkání v průběhu měsíce ledna 2017
10. ledna 2017 – Bratřejov (kostel) - v 17.00, slouží Křesťanské sbory
17. ledna 2017 – Pozděchov (modlitebna ČCE) - 17.00, slouží ŘKC
24. ledna 2017 – Prlov (kulturní dům) - 17.00, slouží ŘKC

Výsledky soutěže Strom roku ČR 2016
Dne 20.10.2016 jsme se zúčastnili
slavnostního vyhlášení soutěže ,,STROM
ROKU 2016 V ČR“ ve které nás
reprezentovala naše Hruška planá.
Konkurence byla velká i přesto jsme se
umístili na krásném devátém místě se
ziskem 8483 hlasů. Všem, kteří nás
podpořili moc děkujeme, vždyť být devátí
v celé republice je krásné. Jenom pro
informaci, vyhrála Lípa z Lipky se ziskem
55 367 hlasů, ale na v pořadí čtvrtý strom
Chudenickou Douglasku, jsme ztráceli
jenom čtyři tisíce hlasů.
Výtěžek ze sbírky z vašeho hlasování činí
5268,-Kč a bude použit na náhradní
výsadbu stromků ve školní zahradě v roce
2017. Výsadbu uskutečníme ve spolupráci
s dětmi ZŠ a MŠ Bratřejov.
Ještě jedenou děkujeme všem za podporu
při hlasování a hlavní poděkování patří
tomu, kdo to všechno vymyslel, Michalovi
Strakovi.
Richard Zicha, starosta obce
Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku 2016, který bude za pár dnů minulostí. Před námi jsou však ještě
letošní Vánoce. Vánoční svátky jsou kouzelné, nádherné dny, které vnímáme jako
čas štědrosti, lásky a porozumění. Jak málo je dnů v roce, kdy se sejdou celé rodiny,
kdy si vzpomeneme na ty, kteří již nejsou mezi námi a kdy je nám spolu dobře.
Přeji Vám všem, drazí přátelé a spoluobčané, hodně zdraví, lásky, tolerance,
přátelství, dobré sousedské vztahy, a aby se Vám v novém roce splnila všechna
přání a předsevzetí, které jste si dali.
Rád bych ještě poděkoval všem, kteří se v tomto roce podíleli na dění jak kulturním,
sportovním či duchovním v našem Bratřejově a věřím, že společnými silami můžeme
docílit toho, že se nám bude v Bratřejově žít ještě lépe než doposud .
Děkuji Vám……
Richard Zicha, starosta obce

Rozpočet obce Bratřejov na rok 2017
PŘÍJMY

6310 Příjem z úroků, dividend

tis.Kč
6700
405
146
608
20
240
95
2
5
30
60
33
3
50

CELKEM PŘÍJMY

8397

Název položky
0 Daňové příjmy celkem
0 Poplatky celkem
0 Dotace
1032 Těžba dříví
2122 Sběr druhotných surovin
3392 Nájem KD, poplatky
3419 Nájem šatny TJ
3632 Pohřebnictví
3639 Komunální služby
3722 Sběr a svoz odpadů
3723 EKOKOM- tříděný odpad
5512 Nájem požární zbrojnice
6171 Činnost místní samosprávy OÚ

VÝDAJE
1019
1032
1036
2212
2219
2221
2310
2321
2322
2333
3113
3314
3319
3326
3341
3349
3392
3399
3412
3419
3522
3611
3631
3632
3636
3639
3721

Název položky
Obč.sdružení včelaři, myslivci
Pěstební činnost
Služby lesního hospodáře
Místní komunikace - opr. údržba
Poz. komunikace – čekárny, chodníky
Dopravní obslužnost
Voda, vodovod Syrákov
Fond oprav kanalizace
Prevence zneč. vody
Mosty
Školství
Knihovna
Kronikář
Dotace - církve
Poplatky OSA + rozhlas
Obecní občasník
Kulturní dům
Kulturní činnost
Sportovní zařízení
Tělovýchovná činnost
Dar Nemocnice MB Vizovice
Podpora výstavby
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Územní rozvoj DTM ZK
Komunální služby + územní rozvoj
Nebezpečný odpad

tis.Kč
22
544
12
400
300
77
32
1300
6
1800
500
8
3
70
3
25
1610
170
103
1134
10
160
275
165
10
672
40

3722
3723
3745
4351
4359
5212
5512
6112
6171
6310
6399
6409

360
77
140
7
2
10
376
730
1048
6
6
6

Komunální odpad TS
Tříděný odpad
Vzhled obce + veřejná zeleň
Dotace - Dotek
Dotace - Educo
Ochrana obyvatelstva
Požární ochrana
Zastupitelstvo obce
Činnost místní správy
Úroky, poplatky - peněžní ústavy
Daně
Příspěvky neziskovým organizacím

12219

CELKEM VÝDAJE
Rozdíl hrazen z přebytků minulých let

-3822

Svozový kalendář 2017

měsíc

Plastový obal
(žlutá)
náboby 1100 l,
pytle

Leden

16.1.

2.1. , 30.1

5.1. , 12.1. , 19.1. , 26.1.

5.1. , 19.1.

Únor

13.2.

27.2.

2.2. , 9.2. , 16.2. , 23.2.

2.2. , 16.2.

Březen

13.3.

27.3.

2.3. , 9.3. , 16.3. , 23.3. , 30.3.

2.3. , 16.3. ,
30.3.

Duben

10.4.

24.4.

6.4. , 13.4. , 20.4. , 27.4.

13.4. , 27.4.

Květen

8.5.

22.5.

4.5. , 11.5. , 19.5. , 25.5.

11.5. , 25.5.

Červen

5.6.

19.6.

1.6. , 8.6. , 15.6. , 22.6. , 29.6.

8.6. , 22.6.

3.7. , 31.7.

17.7.

6.7. , 13.7. , 20.7. , 27.7.

6.7. , 20.7.

Srpen

28.8.

14.8.

3.8. , 10.8. , 17.8. , 24.8. , 31.8.

3.8. , 17.8. ,
31.8.

Září

25.9.

11.9.

7.9. , 14.9. , 21.9. , 28.9.

14.9. , 27.9.

Říjen

23.10.

9.10.

5.10. , 12.10. , 19.10. , 26.10.

12.10. , 26.10.

Listopad

20.11.

6.11.

2.11. , 9.11. , 16.11. , 23.11. ,
30.11.

9.11. , 23.11.

Prosinec

18.12.

4.12.

7.12. , 14.12. , 21.12. , 28.12.

pondělí

pondělí

čtvrtek

Červenec

Papír modrá

Komunální odpad

BIO

pytle

7.12. , 21.12.
čtvrtek
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