ROK 2016
rozpočet: příjmy 2 596 000 Kč, výdaje 4 081 000 Kč

konečný stav účtu: 4 213 486 Kč

příjmy:

výdaje:

3 823 743 Kč

čistý zisk z hospodaření v lesích:

842 097 Kč

dotace do lesa:

5 247 680 Kč
51 330 Kč

1.1. již popáté byl ve 13 hodin zorganizován společný výstup na Provodnou, s malým
občerstvením na konci cesty. Účastníků pochodu 39 včetně dětí, psy nepočítaje.
8.1. schváleno podání žádostí o dotace na obslužnou komunikaci a multifunkční hřiště.
Do konce ledna byly prostřednictvím Posázaví o.p.s. podány žádosti o dotaci na obslužnou
komunikaci k hřišti, úpravu obecní plochy – park a dětské hřiště, multifunkční hřiště,
vybavení jednotky SDH ochrannými prostředky.
13.2. v zasedací místnost OÚ pořádáno Dětské maškarní odpoledne s účastí 40 dětí a 42
dospělých. Od 20 hodin zde pořádal místní SDH Společenský večer. K tanci a poslechu hrála
skupina TIRET, účast asi 80 osob.
4.3. ZO schvaluje převod vlastnických práv ke komunikaci a pozemkům pod tělesem komunikace p.č.
1026 o výměře 715 m2, trvalý travní porost, 1060 o výměře 1 554 m2, ostatní plocha, 1067/1 o
výměře 8 663 m2, ostatní plocha, 1067/2 o výměře 940 m2, ostatní plocha, 1103 o výměře 3 225 m2,
ostatní plocha a 1287/1 o výměře 3 381 m2, ostatní plocha v katastrálním území Neveklov na Město
Neveklov na základě „Dohody o společném postupu“ uzavřené s městem Neveklov dne 3.5.2010 za
cenu ve výši 1,- Kč za celou výměru.
16.3. výběrové řízení na obslužnou komunikaci k dětskému a multifunkčnímu hřišti ve spolupráci
s Posázavím o.s.
13.4. výběrové řízení na multifunkční hřiště a úpravu obecní plochy – park, dětské hřiště ve
spolupráci s Posázavím o.s.
27.4. (středa) brigáda na úklid obce.
14.5. byla v Jablonné nad Vltavou pořádána hasičská soutěž a slavnostně otevřena nová hasičská
zbrojnice. Družstvo SDH se umístilo na 3. místě. V jednotlivcích Lukáš Stibůrek 3 místo, Václav Šeba
7. místo, Tomáš Řepa 10 místo.
16.5 začala výstavba multifunkčního hřiště.
19.5. na účtu poprvé 6 milionů korun.
27.5. uvedl divadelní spolek Zornice Maršovice hru „Smetana na vsi“ v prostorách u obecního úřadu.
Přišlo málo diváků.

2.7. Sousedské posezení od 14 hodin u OÚ a v jeho prostorách. Zajímavá přednáška Mgr. Michala
Sejka z Neveklova o historii obce, představení skupiny historického šermu Corpus Bellatores ze
Sedlčan, živá hudba hrála k poslechu i tanci.
14.7. předáno multifunkční hřiště k užívání. Práce provedla firma RED BERRY, SE Praha 5, projekt
vypracoval ing. Daniel Hakl Praha 4.
23.7. II. Strannské pouťování aneb dětský den s piráty, které připravila paní Eliška Málková Ježková od
15 hodin. Program: soutěže, šermíři, turnaj v Molkky, malování, diskotéka, opékání buřtů aj. Účast 49
dětí v doprovodu dospělých.
27.8. Rozloučení s prázdninami pro děti v duchu olympijských her zase v režii paní Elišky Málkové
Ježkové.
2.9. Setkání starostů a členů zastupitelstev obcí na obecním úřadě za účasti vzácného hosta
houslového virtuóza mistra René Kubelíka.
24.9. Turnaj mistrů v Molkky od 10 hodin na novém hřišti.
7.-8.10. Volby do Krajských úřadů. Kandidátem za Úsvit NK starosta Karel Vojta.
27.10. předáno dětské hřiště a park k užívání.
29.10. akce na návsi Podzim pro děti s výrobou svítících dýní, podzimní výzdoby, lampionového
průvodu a pouštění draků.
27.11. Adventní dílničky pro děti s výrobou vánoční výzdoby a občerstvením. V 18 hodin rozsvícení
nově zasazeného vánočního stromu na návsi.
31.12. po krásném jasném, slunečném dni s ranním mrazem -7 °C a odpoledním -2 °C o Silvestrovské
půlnoci společné přivítání nového roku 2017 s přípitkem a petardami.
Díky spolupráci s Posázavím o.p.s. se nám podařila největší stavební akce v novodobé
pětadvacetileté historii obce – multifunkční hřiště, dětské hřiště s parkem a příjezdová komunikace
v celkové hodnotě 3 300 872 Kč.

Akce: Úprava pozemku pro výstavbu – 26 923 Kč
Projekt podklady na výstavbu obslužné komunikace – 47 190 Kč
Doplatek projektu na multifunkční hřiště - 22 000 Kč (celkem 47 000 Kč)
Orientační geologický průzkum vsakování – 8 470 Kč
Odvod za vynětí pozemku ze zemědělského půdního fondu – 19 747 Kč
Stavba multifunkčního hřiště – 1 847 355 Kč
Stavební práce pod schodiště – 14 278 Kč

Kovové schody ke hřišti – 49 852 Kč
Oprava dřevěné římsy čekárny – 8 000 Kč
Rozšíření veřejného rozhlasu o tři ampliony – 8 520 Kč
Úprava obecní plochy – park, dětské hřiště – 544 313 Kč (dotace MMR 381 019 Kč)
Obslužná komunikace – 695 744 Kč

Nákupy: Hasičské přilby pro jednotku SDH – 53 345 Kč
Koště na úpravu hřiště – 4 660 Kč
Křovinořez na údržbu veřejných prostranství – 15 810 Kč

