HALENKOVSKÝ
ZPRAVODAJ

ãíslo 1/2006

www.halenkov.cz

Návrh rozpoãtu obce na rok 2006 ● Svoz odpadu ● Hasiãi o svém plesu ● KâT zve na ples

NAŠE ZASNĚŽENÉ CENTRUM OBCE

Dûkujeme
Lubo‰ovi Janotovi za zapÛjãené fotografie.

VáÏení obãané,
toto ãíslo zpravodaje jsme vûnovali návrhu rozpoãtu na‰í obce pro rok 2006, kter˘ bude obecní zastupitelstvo projednávat a schvalovat v pondûlí 27. 2. 2006 v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Halenkov. JelikoÏ bude zasedání OZ veﬁejné,
srdeãnû zveme obãany k úãasti a pﬁípadnému projednání pﬁipomínek k rozpoãtu.
Vá‰ starosta Ing. Jiﬁí Lu‰ovsk˘
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informace obãanÛm

Obec Halenkov - návrh rozpoãtu na rok 2006
Pﬁíjmy
par., pol.
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1337
1341
1343
1345
1347
1351
1361
1511
2460
4112
4121
4122
4216

druh pﬁíjmu
DaÀ z pﬁíjmÛ FO ze záv. ãinnosti
DaÀ z pﬁíjmÛ FO ze sam.v˘dûl. ãinnosti
DaÀ z pﬁíjmÛ FO z kapitál. v˘nosÛ
DaÀ z pﬁíjmÛ právnick˘ch osob
DaÀ z pﬁíjmÛ právnick˘ch osob za obce
DaÀ z pﬁidané hodnoty
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Poplatek ze psÛ
Poplatek za uÏívání veﬁejného prostranství
Poplatek z ubytovacích kapacit
Poplatek za provozovan˘ VHP
VHP - odvod 6% v˘tûÏku
Správní poplatky
DaÀ z nemovitosti
Splátky pÛjãek
Neinvestiãní dotace ze státního rozpoãtu
Neinvestiãní dotace od obcí
Neinvestiãní dotace od reg. orgánÛ
Investiãní dotace ze st. f.-nast. OÚ-ZS

1031
3314
3612
3613
3613
3632
3633
3722
5512
6171
6310
6409

Lesní hospodáﬁství
Knihovna
Bytové hospodáﬁství
Nebytové hospodáﬁství
Nebytové hospodáﬁství voj. areál
Pohﬁebnictví
Plynofikace, prodej
Sbûr a svoz komunálních odpadÛ
PoÏární ochrana - dotace
âinnost místní správy
Obecné pﬁíjmy a v˘daje z finanãních operací
Ostatní sluÏby

8115 Zmûna stavu kr. pen.prostﬁ. na b. ú.
8124 uhraz. splátky dlouhodob.pﬁ. pÛjãek
8123 Úvûr - nastavba OÚ-ZS
Pﬁíjmy celkem

V˘daje
tis. Kã
rozp.
3 000
1 700
200
3 510
250
5 700
930
38
50
10
120
30
110
600
70
478
88

par., pol.
1031
2212
2219
2221
2241
2310
2321
2334
3111
3113
3314
3310
3399
3319
3341
3349
3419
3429
3612
3613
3632
3635
3639
3722
3631
3633
4318
5512
6171
6171
6310
6399
6409
6112

4 400
760
8
500
600
500
36
3 600
50
150
565
10
100
0
58
0
-533
12 000
39 688

druh pﬁíjmu
Lesní hospodáﬁství
Silnice
Pozemní komunikace- ãek.âSAD,chodník
Provoz veﬁ. sil. dopravy - dopr. obsl.+ HD
Îelezniãní zastávka
Pitná voda - vodovod u Jani‰Û
Kanalizace + â¤B
Revitalizace ﬁíãních systémÛ
M·
Z·
Knihovna
Charita - pﬁíspûvek
Kulturní a spol. akce
Vedení kroniky obce
Rozhlas a televize
Zpravodaj
TJ TATRAN
Ostatní zájmová ãinnost - pﬁíspûvky na ãin.
Bytové hospodáﬁství
Nebytové hospodáﬁství
Pohﬁebnictví
Územní plánování
Komunální sluÏby
Sbûr a svoz komunálního odpadu
Veﬁejné osvûtlení el. en.
Plynofikace
Dávky sociální péãe o staré obãany
PoÏární ochrana
âinnost místní správy
Nastavba OÚ-ZS
Obecné pﬁíjmy a v˘daje z finanãních oper.
Platba daní - obec
Ostatní sluÏby - ãistírna
Místní zastupitelstvo

tis. Kã
rozp.
520
3 150
523
177
30
218
605
1 000
765
2 133
600
30
160
35
60
30
120
40
500
450
150
100
3 600
1 050
220
200
90
722
3 600
17 070
120
250
20
1 350

V˘daje celkem

39 688

Pﬁíjmy mínus v˘daje

Pﬁíjmy
DaÀové pﬁíjmy zahrnují finanãní prostﬁedky poskytované finanãními úﬁady z vybran˘ch daní a vybrané poplatky. Poplatek za likvidaci komunálního odpadu byl vypoãítán v návaznosti na pﬁíslu‰nou obecní vyhlá‰ku, která se
nezmûnila, poplatek zÛstává stejn˘.
V˘‰e nedaÀov˘ch pﬁíjmÛ je stanovena na základû smluv,
dokumentace. V ostatních pﬁípadech vychází ze skuteãnosti minul˘ch let.
- pﬁíjmy správy lesÛ vycházejí z hospodáﬁského plánu
zpracovaného lesním hospodáﬁem
- 3314 pﬁíjmy z ãtenáﬁsk˘ch poplatkÛ a poplatkÛ za provoz internetu
- 3612 pﬁíjmy vychází z regulovaného nájemného byt.
prostor a záloh na energie
- 3613 pﬁíjmy vychází ze schválené ãástky nájemného za
nebyt. prostory a záloh na energie

0

-

3633 podej plynofikace
3722 tﬁídûn˘ odpad a prodej popelnic
5512 dotace hasiãÛm ze Zlínského kraje
6171 pﬁíjem za pronájem strojÛ a prodej pozemkÛ - st.
parcely KuÏelky
- 6310 pﬁíjem z úrokÛ na bûÏném úãtu
- 6409 vrácené pﬁeplatky, zálohy z min. let, pohledávky,
pﬁíjem za ãistírnu
Dotace
V rámci dotací je poãítáno s dotací na správu a Ïáky ve
v˘‰i 478 tis. Kã a s pﬁíspûvkem obce Huslenky na úhradu
prov. v˘dajÛ Z· - 88 tis. Kã, 4 400 inv. dotace na nastavbu
OÚ-ZS.
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ZÛstatek na úãtu
ZÛstatek na úãtu z minulého roku = 58 tis.
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Uhrazené splátky
Splátky úvûrÛ - dofinancování - plynofikace Dinotice,
vodovod KuÏelky, v˘mûna oken v Z·
Úvûr
Na dofinancování akce nastavba OÚ-ZS kde vznikne 16
bytov˘ch jednotek
V˘daje
1031 Správa lesÛ - v˘daje dle hospodáﬁského plánu lesního hospodáﬁe
2212 1150 tis. cesta KuÏelky, 400tis. cesta Dinotice Tomancová 1000tis opravy MK u ·uláãkÛ,
BratﬁejÛvka, 600 zimní údrÏba
2219 500tis chodníky âerné,BﬁeÏitá-proj. dok ,autobusová ãekárna - nájemné, úklid
2221 Pﬁíspûvek na dopravní obsluÏnost Zl.kraj +
Hornovsacká dráha
2241 Úklid, seãení Ïel. zastávky + chodníku k LD
2310 Vodovod u Jani‰Û
2321 âistá ﬁeka Beãva, trubky - pﬁípojky
2334 600tis - oprava stavidel, 400tis - náhon
3111 Provoz M·
3113 Provoz Z·, PD rekonstrukce obv. plá‰tû - 70tis.
3314 Provoz knihovny
3310 Charita
3399 100tis. - karneval, dûts. den, mikulá‰, lamp. pr., vánoãní cimbál, kﬁest prvÀáãkÛ, vzd. besedy, koncert
60tis - hal. slavnosti
3319 Vedení kroniky obce

3341
3349
3419
3429
3612
3613
3633
3631
3632
3635
3639
3722
4318
5512
6112
6171

6171
6310
6399
6409
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Rozhlas - údrÏba, poplatky
Zpravodaj
TJ Tatran - provoz
Pﬁíspûvky - SPCHC, Nadûje, sluch. post., vãelaﬁi,
AVZO
Zálohy na energie, opravy, zateplení
Zálohy na energie, opravy
Pl. pﬁípojka Dinotice
El. energie - veﬁ. osvûtlení
Hﬁbitov - odvoz kontejneru, oprava zídky
Zmûny územního plánu
1500tis s.r.o. Halen., 2000voj. areál- energie, hlídání, znalec. pos., 100tis ost. kom. sl.
Svoz PDO, velkoobjemov˘ svoz, nákup pytlÛ
Pﬁíspûvek dÛchodcÛm
Hasiãi náklady - energie, mzdové, ochr. odûvy, PH,
oprava poÏ. aut
Místní zastupitelstvo, SP, ZP
Náklady - energie, mzdy, SP+ZP ‰kol. poji‰tûní majetku, PH, po‰t., telef., cestovné. právní a ekon sl,
v˘kup poz., materiál, soc. fond, el. en., plyn, voda,
program. vybavení, dr. dlouh. majetek
Nastavba OÚ-ZS
Úroky úvûry, bankovní poplatky
DaÀ z pﬁíjmu - obec
âistírna

Splátky úvûrÛ
Splátky úvûrÛ âS a.s. na plynofikaci Dinotice, dokonãení
zastávky âD, vodovod na KuÏelkách

SVOZ ODPADU - 1. POLOLETÍ 2006 - HALENKOV
NET¤ÍDùN¯ (ZBYTKOV¯) ODPAD
âERNÁ (·EDÁ) BARVA

SKLO – ZELENÁ BARVA

porcelán, smetí, popel, star˘ textil, pouÏité hygienické
potﬁeby, mastné papíry, staré pryÏe, drátûné sklo, staré
kousky koberce, rohoÏe, apod.
1 x za 14 dní - SUD¯ T¯DEN - PÁTEK

prázdné sklenice od zeleniny, kompotÛ, láhve od nápojÛ,
ovocn˘ch ‰Èáv, lihovin, oleje, octu, rozbité okenní sklo (bez
drátûného v˘pletu), prÛmyslové sklo, skleniãky a sklenûné
stﬁepy
10.2.
28.4.

T¤ÍDùN¯ ODPAD:
PAPÍR – MODRÁ BARVA

OBALOVÉ KOVY – PLECHOVKY
– BÍLÁ BARVA

noviny, ãasopisy, kartony, balící papír, papírové obaly od
potravin nebo jin˘ch pﬁedmûtÛ, poãítaãov˘ papír, papírové
ubrousky, pytle, lepenky, katalogy, spisy
13.1.
24.3.
2.6
(2.pol. 7.7.)

MOBILNÍ SBùRNA
- svoz v místû velkoobjemového odpadu
prázdné, ãisté plechovky
27. 5. (2.pol. 21.10.)

NÁPOJOVÉ KARTONY
– ORANÎOVÁ BARVA

NEBEZPEâN¯ ODPAD,
VELKOOBJEMOV¯ ODPAD

nápojové kartony od dÏusÛ, mléãn˘ch v˘robkÛ, vín apod.
13.1.
24.3.
2.6.
(2.pol. 7.7.)

PLASTY – ÎLUTÁ BARVA
ãisté a vymyté: plastové obaly od potravin a nápojÛ (PET
láhve), plastové sáãky a obaly od prÛmyslového zboÏí, pûnov˘ polystyren, obaly a láhve z umûl˘ch hmot, fólie, pﬁepravky, v˘robky z plastÛ
20.1.
24.2.
31.3.
5.5.
9.6.

MOBILNÍ SBùRNA
autobaterie, tuÏkové baterie, televizory, rádia, ledniãky,
vyﬁazené léky, záﬁivky, jeté oleje, odpadní ﬁedidla, zatvrzelé barvy, kovové, sklenûné a plastové nádoby se zbytkov˘m
obsahem ‰kodlivin, textil zneãi‰tûn˘, olejové filtry, plechovky od barev, staré lepidla, pryskyﬁice, zbytky prostﬁedkÛ na ochranu rostlin a stromÛ, pneumatiky, du‰e atd.
27. 5.
(2. pol.21.10.)
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hasiãi a pozvánky

XIII. Okresní ples hasiãÛ v Halenkovû
Dne 18.2.2006 se uskuteãnil XIII.
Okresní ples hasiãÛ v sále Lidového domu.
K poslechu a tanci hrály skvûlé hudby GRACIA a cimbálovka KORDULKA. Plesu se zúãatnilo více neÏ 320 platících náv‰tevníkÛ, kteﬁí si mezi sebe
rozdûli bohatou tombolu - 359 cen hlavní cena kombinovaná chladniãka,
dále televizor, vysavaã, 2 mikrovlnky,
MP3 pﬁehrávaã a spousta dal‰ích hodnotn˘ch cen. O úspûchu tohoto plesu
svûdãí mimo jiné i pln˘ parket tanãících
náv‰tûvníkÛ ve 3 hodiny ráno.
PrÛbûh plesu byl "zpestﬁen" nûkolika
zajímav˘mi událostmi:
Nejprve na ples zavítal ministr ing.
ZdeÀek ·romach se svou chotí.
Dále mohli náv‰tûvníci shlédnout vystoupení kankánu, kter˘ pﬁedvely Ïeny
z Vala‰ské Polanky.
âtyﬁi minuty po pÛlnoci byly halenkov‰tí hasiãi povoláni ke zﬁícené stﬁe‰e
rodinného domu v Dinotici. Zde na‰e
jednotka nejprve prohlédla objekt, zda
se uvnitﬁ nenachází nûjaké osoby a poté
provedla odstranûní trosek z vozovky
a zprÛjezdnûní vozovky.

V ranních hodinách (4:12 hod.) byla na‰e jednotka povolána ke zﬁícené první haly (o rozmûru 60 x 15 metrÛ) do areálu b˘valé posádky. Tato hala slouÏila jako sklad
Skláren Karolinka, které zde mûly uskladnûny na paletách a v klecích své skláﬁské
v˘robky. V odpoledních hodinách do‰lo ke zﬁícení i sousední - druhé haly.
Zpracoval Lubo‰ Janota, zástupce velitele sboru.
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Dosluhuje váš kotel
H4 nebo H41?
Výrobní firma s dlouholetou tradicí
- OPOP Valašské Meziříčí
Vám nabízí výměnu těchto typů
za kotel H418.
Výhody:
shodný výkon i ostatní parametry
moderní vzhled
do 28. 2. 2006 dovoz i montáž zdarma
možnost účasti v soutěži
o palivo v hodnotě 10 000,- Kč

Kontaktujte nás:
OPOP spol. s.r.o.
Zašovská 750
Valašské Meziříčí
757 01
Tel.: 571 675 589, 571 675 108
Fax.: 571 611 225
e-mail : sales@opop.cz

Zpravodaj vydává Knihovna se souhlasem Obecního úﬁadu Halenkov a za spolupráce pﬁispûvovatelÛ. V‰em dûkujeme. Nepro‰lo jazykovou úpravou.
Cena: zdarma. Sazba a zlom Mike‰ Josef, tisk Grafia Nova - RoÏnov p. R. Pﬁíspûvky pﬁijímá knihovna tel.: 608 060 060 nebo na e-mail: knihovnicazhalenkova@centrum.cz

