Pro obec a její občany negativní fakta nehospodárnosti, proti kterým jsme
v minulosti vystupovali a nadále budeme , jsou tyto:
1. Obecní majetek v hodnotě 26 mil. Kč ( Hala Biomasa) obci nic léta nepřináší .
n
Navrhujeme jej prodat a prostředky použít na splacení 20 milionového úvěru.
2. Splátky 20 milionové půjčky na výstavbu sportovního areálu jsou odkládány a jejich
splatnost prodlužována, což má samozřejmě za následek zvýšení úroků z půjčky. (
dosud bylo uhrazeno jen cca 6,9 milionu korun)
3. Obec zatím nemá doplacenu rekonstrukci ulice Hornické. Zbývá ještě doplatit cca 3
miliony korun a tak na nové silnice zbývá 1,6 mil. Kč.
4. Obec čekají další náklady na do výstavbu kabin ve výší 12,9 mil.Kč. Dosud uhrazeno 3,9 mil. Kč.
5. Obec nemá žádnou finanční rezervu. Zkuste na základě přiloženého rozpočtu posoudit, zda pan Drábek, který na zasedání tvrdil /viz zápis/, že obec má rezervu ve
výši 735.tis korun lhal či ne.
6. Finanční prostředky plynoucí z nájmů bytů v bytovém domě, ( dříve pečovatelském
domě) nejsou ukládány do fondu oprav, jak by správně měly být, ale promrhávají se
jinde..
7. Někteří zastupitelé navrhují zatížit obyvatele obce a to například, opětovným
zpoplatněním odvozu odpadů nebo zvýšením daně z nemovitosti.
Vůle většinového zastupitelstva ( KSČM a NENÍ NÁM TO JEDNO ) tak není šetřit.
Z navrhovaného rozpočtu vyplývá, že provozní výdaje obce v roce 2012 naopak porostou.
1. V roce 2011 byly plánovány mzdové výdaje obce 2.008.000,- Kč.Pro rok 2012 jsou
plánovány ve výši 2.856.000,-Kč. Navýšení tedy činí 848.000,-Kč.
2. Navýšení mzdových nákladů na údržbu veřejné zeleně činí 313.000,- Kč z 657.000,Kč na 970.000,-Kč pro rok 2012.
3. Náklady na zaměstnance obecního úřadu jsou v roce 2012 navýšeny o 127.000,-Kč
z 903.000,- Kč v roce 2011 na 1.030.000,-Kč v roce 2012
4. Samostatnou kapitolou je nehospodárné provozování sportovního areálu, které se
vymyká jakýmkoliv předpokladům, které předložil pan Drábek před započetím
jeho výstavby ve své ekonomické studii, kdy kalkuloval zisk . Mzdové náklady na
správce zde činí 337.000,-Kč tj. 28 000,- měsíčně ,odhadem dle roku 2011 náklady
na elektriku a pohonné hmoty cca 20 000,- , takže po odečtu plánovaných příjmů
z pronájmu ve výši 120 000,- zde vzniká obci ztráta 237.000,-Kč. Připočteme-li
obdobnou ztrátu z minulého roku, obec provozem sportovního areálu přichází o
půl milionu korun. Přičemž stačí úměrně snížit plat správce např. do výše příjmů
z pronájmu a provozovat areál bez ztrát. Takto jediný kdo na areálu v podstatě
vydělává je správce.
Takovéto nehospodárné nakládání s veřejnými prostředky prostě nemůžeme podpořit.
Bohužel dva hlasy proti většině zastupitelstva tvořené ze zástupců KSČM a NENÍ
NÁM TO JEDNO, nic nezmůžou a rozpočet byl takto schválen.
Přílohy : Rozpočet obce na rok 2012
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