Důvody proč jsem nepodpořil rozpočet a vyhlášku o místních poplatcích.
A) Rozpočet
1)

Rozpočet obce je schválen jako závazný v souhrných ukazatelích (paragrafech) . Např. třeba
§ veřejná zeleň ve výši 2 902 000,- Kč. Tento § obsahuje položky jako mzdy-1 040 000,-Kč,
nákup strojů- 900 000,-, nákup služeb-430 000,-, opravy a údržba-200 000,-, spotřeba PHM100 000,- a další. Může se stát, že např. nebudou třeba žádné opravy a 200 000,- se využije
na mzdy nebo jiné. Toto již zastupitelé neovlivní , neboť schválením pouze souhrnné částky v
§ se sami této možnosti vzdali.
2) Navýšení mzdových nákladů: např. , u Obecního úřadu o 180 000,-, nárůst spotřeby energie
obce o cca 100 000,-Kč., navýšení pohon. hmot u veřejné zeleně o 25 000,-.
3) Rozpočet nevyužívá přebytky z minulých let. Přebytek z roku 2015 ve výši 20 mil. Kč a
přebytek z 2016 ve výši cca 15 mil. Kč , tedy celkem cca 35 mil. Kč je nevyužit. Domnívám se,
že by bylo vhodné alespoň část těchto prostředků využít k rozvoji obce. Navrhoval jsem
např. opravy obecních budov (pošta,stodola na Lauře, bývalá truhlárna), realizaci komunikace
od hřiště přes luka k čističce –odvedení dopravy z vnitřku obce., příprava stavební zóny u
„kravína“ tak , aby v budoucnu prodejem stavebních parcel měla obec příjem a rozvoj,
parkovou úpravu prostoru od hospody k horní prodejně(oprava terasu,chodník, lavičky, nová
výsadba), poskytnutí občanům internet zdarma , odkup horní prodejny pro potřeby obce a
další.

B) vyhláška o místních poplatcích, která zavádí nové poplatky
1) poplatek za připojení na vodovod a kanalizaci ve výši 150 Kč za m2 pozemku
Dle mého se jedná o trest za připojení. Dům, který se chce , ve staré zástavbě třeba 2
m od kanalizační sítě, nyní připojit zaplatí nemalý poplatek. (při pozemku 1 000 m2=
150 000,- Kč). Mám obavy, že poplatek bude podporovat septiky apod. Jestliže dům je již
připojen na kanalizaci a chce se připojit pouze na vodovod poplatek bude stejně ve výši 150
Kč/m2 pozemku. Jestliže dům se bude připojovat i na kanalizaci poplatek bude stejný, opět
150 Kč m2 pozemku. Vodovod není majetkem obce-může obec vyžadovat poplatek za
připojení ?
Pro nové stavby , vzdálené třeba 500 m od vodovodních a kanalizačních sítí, bude poplatek
stejný jako u stavby 2 m od sítí. Přitom náklady obce v prvém případě budou cca 600 000,- Kč
a v druhém případě cca 10 000,- Kč.
Ve vyhlášce je stanoveno, že poplatek se musí uhradit při žádosti o stavební povolení. Tzn. ,
že stavebník provede úhradu a může čekat několik let než budou sítě přivedeny a bude se
moci napojit.
Navíc v rámci financování inž. sítí dosud platí i Usnesení zastupitelstva č.6/2015 ze dne
30.9.2015, které zavádí poplatek za“ výstavbu inž. sítí“ ve výši spoluúčasti stavebníka o

dalších 150 000,- nebo 40 % nákladů na vybudování. Tedy poplatek bude činit jednak za
vybudování-výstavbu sítí a jednak za připojení k sítím ?
Tento postup tvrdě dopadá na stavebníky a prakticky zastavuje rozvoj obce .
Očekávám, že Ministerstvo vnitra tuto vyhlášku v této části zneplatní.
2) Poplatek za pronájem obecních pozemků:
Jestliže tento poplatek se zavádí do vyhlášky tak by bylo vhodné zařadit i poplatek za
pronájem obecních nebytových prostor nebo i třeba poplatek za bytový prostor popř. i
poplatek za prodej obecních pozemků. Tyto jsou stanoveny mimo vyhlášku a bylo by vhodné
sjednotit.

