pro Senomaty, Nouzov a Hostokryje
Leden 2008
Periodický tisk evidovaný Ministerstvem kultury ČR pod číslem MK ČR E 15762

Z jednání zastupitelstva
Od vydání minulého Věstníku (leden 2007) proběhlo celkem devět veřejných zasedání
zastupitelstva městyse Senomaty. Výčet důležitých projednaných bodů:
1. ZM schválilo studii řešení centrálního prostoru (Náměstí Karla Buriana) vypracovanou architektonickým ateliérem A1 z Českých Budějovic. Dále bylo vypsáno výběrové řízení a vybrána
projekční kancelář Ing. Jany Břicháčové z Kladna, která vypracuje projekty pro územní a stavební řízení pro Dopravní řešení centra městyse.
2. Během celého roku byly pojmenovány všechny ulice a všechna náměstí v Senomatech.
3. Byl zadán a vypracován projekt pro stavební řízení pro lokalitu Na Vyhlídce II. (v současné
době běží stavební řízení).
4. Byly vyhlášeny a uděleny granty na rok 2007.
5. Vybudovaná část vodovodu Hostokryje – Brant a dokončená splašková kanalizace v Senomatech byly předány k provozování firmě RAVOS s. r. o. Rakovník.
6. Byla schválena grafická podoba znaků a praporů místních částí městyse (Nouzov, Senomaty,
Brant).
7. Byl uskutečněn prodej zbývajících tří parcel v lokalitě Na Vyhlídce I. (celá lokalita je prodána).
8. Zadání a vyhotovení části fasády hostince v Nouzově.
9. Schválení nového znění Programu obnovy a rozvoje městyse Senomaty.
10. Smluvně byly zadány všechny stavební pozemky v lokalitě Na Vyhlídce II.
11. Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu komunikace v Nádražní ulici ze Středočeského
kraje na Městys Senomaty.
12. Podání žádostí o dotace na rok 2008 (viz. dále v textu).

Nové názvy ulic
Během roku 2007 byly pojmenovány všechny ulice v Senomatech. Dnes mají Senomaty dvě
náměstí a sedmnáct ulic.
Při výběru jmen vycházelo zastupitelstvo městyse z vžitých místních názvů (Malá Strana, Nádražní ulice, Draha, V Uličce), z názvů sousedních sídel, ke kterým ulice směřují (Hostokryjská, Nouzovská, Rakovnická, Jesenická), z místopisu ulic (U Trati, U Rybníka, Na Stráni, Na Vyhlídce)
a z charakteru zástavby nebo zeleně (V Chaloupkách, Akátová).
Náměstí a další ulice byly pojmenovány podle významných osobností českého národa a Senomat:
Náměstí Karla Buriana – Světoznámý operní pěvec Karel Burian se narodil 12. ledna 1870 v Rousínově u Rakovníka a zemřel 25. září 1924 v Senomatech, kde vlastnil statek, jehož součástí byl
i dnešní kulturní dům.
Náměstí Jiřího Holého – Senomatský rodák a majitel velkého zemědělského hospodářství č. p. 21
Jiří Holý se narodil 29. 6. 1896. Po obsazení Československa německou armádou za druhé
světové války se zapojil do sokolské odbojové organizace JINDRA, která podporovala činnost
výsadkových skupin z Londýna. 23. října 1942 byl Jiří Holý zatčen a brutálně vyslýchán. Svou
statečnost a věrnost Československé republice zaplatil životem. 8. září 1943 byl popraven v Berlíně – Plötzensee. Dne 20. října 1945 bylo prezidentem republiky Jiřímu Holému in memoriam
uděleno nejvyšší vojenské vyznamenání – Československý válečný kříž 1939.
Kloučkova ulice – Senomatský rodák, významný sochař a paleontolog Celestýn (Celda) Klouček
se narodil 6. prosince 1855. Je mino jiné autorem ornamentální výzdoby sochy sv. Václava na
Václavském náměstí v Praze, štukové výzdoby ve Strakově akademii (sídlo vlády ČR), dekorací
v Průhonickém parku. Celestýn Klouček zemřel v Praze v roce 1935.
Komenského ulice – Jan Amos Komenský, významný český teolog, pedagog, filosof a spisovatel.
Narozen 28. 3. 1592, zemřel ve vyhnanství v roce 1670.
Ryvolova ulice – Sedlák Václav Ryvola, narozen 10. října 1904, byl významným dobrodincem
městyse Senomaty a aktivním sokolem a hasičem. Daroval obci vlastní pozemky na výstavbu
místní sokolovny.
S pojmenováním ulic byla spojena povinnost provést výměnu občanských průkazů. Do dnešního
dne jich bylo vyměněno více než 500. Děkujeme všem občanům, kteří s pochopením tuto povinnost splnili. Cedule s názvy ulic budou vyvěšeny postupně v průběhu roku 2008.

Zpráva o hospodaření městyse za rok 2008
Podrobná zpráva bude zveřejněna ihned po kontrole hospodaření městyse (auditu), kterou Krajský úřad Středočeského kraje vykoná na konci února 2008.

Seznam kulturního dědictví
Zastupitelstvo městyse na svém zasedání dne 14. 11. 2007 schválilo seznam staveb a artefaktů,
které považuje za součást kulturního dědictví městyse (mimo již vyhlášené kulturní památky):

Hostokryje:
1. Kaplička Československé církve husitské stojící na pozemku p. č. 959/1 v k. ú. Hostokryje
2. Budova tanečního sálu č. p. 5 v Hostokryjích
3. Budova bývalé školy č. p. 3 v Hostokryjích
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Nouzov:
1. Kaplička sv. Jana Nepomuckého stojící na pozemku p. č. st. 66 v k. ú. Nouzov
2. Budova hostince z roku 1911 (č. p. 66) stojící na pozemku p. č. st. 65 v k. ú. Nouzov
3. Busta mistra Jana Husa stojící na pozemku p. č. 393/2 v k. ú. Nouzov
4. Pomník padlých z I. sv. války stojící na pozemku p. č. 393/2 v k. ú. Nouzov

Senomaty:
1. Budova školy č. p. 54
2. Torzo sochy sv. Jana Nepomuckého na náměstí v Senomatech
3. Plaketa mistra Jana Husa na náměstí v Senomatech
4. Pomník padlých ve světových válkách na náměstí v Senomatech
5. Nově zrekonstruovaný kříž u rybníka v Senomatech
6. Kříž při silnici ze Senomat do Hostokryj
7. Soubor památných hrobů na hřbitově v Senomatech
8. Budova sokolovny č. p. 240
Seznam je možno doplňovat. S případnými návrhy na zařazení další stavby nebo artefaktu se
můžete obracet na náš úřad.

Kulturní přehled
II. reprezentační ples městyse Senomaty
16. února 2008, od 20.00 hodin, KD Senomaty, Tombola, vstupné 110 Kč.
Upozornění: Kouření na plese bude omezeno jen na vyhrazené prostory!

Ples Sokola Rakovník
22. února 2008, 20.00 hodin, KD Senomaty

III. hasičský ples
15. března 2008, 20.00 hodin, KD Senomaty

Taneční pro dospělé
6 dvouhodinových tanečních lekcí, březen a duben 2008
Cena 990 Kč/osobu, přihlášky na úřadu městyse.

Senomatská senoseč
7. června 2008 od 9.00 hodin
Nová akce, soutěž a exhibice v ručním kosení luk spojená s odpoledním programem pro děti
a večerním kulturním programem.

III. ročník Senomatských slavností
16. srpna 2008
Den plný zábavy a soutěží zakončený tradiční taneční zábavou.
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Dopravní řešení centra městyse
V současné době se zpracovává projekt dopravního řešení Náměstí Karla Buriana v Senomatech.
Projekt vychází ze studie řešení centra městyse, která byla podrobně veřejně projednána a zastupitelstvem schválena. Po dokončení hlavního výkresu bude projekt rovněž představen veřejnosti
a bude možno se k němu vyjádřit.

Kurz první pomoci
Ve spolupráci s organizací Červeného kříže Rakovník náš úřad připravil ucelený Kurz první pomoci. Vývoj zdravotní vědy umožnil vypracování moderních a velmi účinných postupů při záchraně
lidského života.
Kurz pro 12 účastníků se skládá ze tří čtyřhodinových lekcí a je zakončen závěrečným znalostním
testem. Probíhat bude od 24. ledna 2008 vždy v odpoledních hodinách. Každý účastník po
absolvování kurzu obdrží osvědčení. S účastí v kurzu počítáme se členy Sboru dobrovolných
hasičů Senomaty a případně dalších spolků a organizací. Přihlásit se můžete také individuálně
na našem úřadě.

Stavební lokality
V různém stupni rozpracovanosti řeší náš úřad tři stavební lokality.
Na Vyhlídce I. – 45 stavebních parcel. Všechny parcely (s výjimkou jedné, kterou se rozhodlo
zastupitelstvo ponechat ve vlastnictví městyse) jsou prodány. V roce 2008 budou dokončeny
místní komunikace v lokalitě.
Na Vyhlídce II. – 14 stavebních parcel. Na prodej všech parcel jsou uzavřeny Smlouvy
o budoucí smlouvě a složeny zálohy z kupní ceny. Zájem o parcely byl velký. V roce 2008 budou
v lokalitě položeny inženýrské sítě a bude uskutečněn prodej parcel.
Hostokryjská I. – 12 stavebních parcel (předpoklad). V současné době se zpracovává projekt
pro územní řízení. Stavební realizace lokality je reálná v roce 2009 nebo 2010.

Czech Point – nová služba pro občany
Od 15. března 2008 bude na úřadě městyse Senomaty uvedena do provozu služba Czech Point.
Díky této službě bude každý občan moci na našem úřadě na počkání získat výpis z trestního
rejstříku, výpis z katastru nemovitostí (doklad o vlastnictví pozemku), výpis z obchodního, živnostenského a trestního rejstříku. Nabídka se bude do budoucna rozšiřovat, například o poskytování
informací z dopravního bodového systému.

Zasílání informací přes internet
Trvale všem občanům a příznivcům našeho městyse nabízíme možnost zasílání informací do
e-mailové schránky. Postačí nám zaslat žádost na adresu ou.senomaty@tiscali.cz nebo info.senomaty@seznam.cz.
Upozorňujeme na naše webové stránky www.senomaty.cz, které byly opakovaně oceněny v soutěži o nejlepší webové stránky Středočeského kraje (v roce 2006 – 2. místo, 2007 – 3. místo)
a obsahují spoustu zajímavých informací.

Příprava historického kalendáře
Na rok 2009 připravujeme vydání kalendáře s historickými snímky všech částí našeho městyse.
Prosíme majitele starých snímků nebo obrazů, které by bylo možno do kalendáře umístit, aby své
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materiály laskavě poskytli k pořízení profesionálních kopií. Originály budou majitelům samozřejmě obratem vráceny. Dárci, jejichž snímky budou použity, obdrží kalendář zdarma. Bližší informace získáte na úřadě městyse.

Odpady v roce 2008
Systém odpadového hospodářství, který vstoupil v platnost 1. ledna 2007, bude, s dílčími úpravami, pokračovat i v roce 2008.
1. Na staré známky budou popelnice vyváženy do 29. února 2008. Během tohoto období, tj.
do konce února, je třeba zaplatit odvoz odpadu na rok 2008. Je možno platit také pololetně,
s termínem druhé platby do 30. 6. 2008.
Pro občany Hostokryj, kteří nemají možnost dojet do Senomat, bude paní účetní úřadovat dne
30. ledna 2008 od 16.00 do 17.00 hodin v sídle osadního výboru v Hostokryjích.
2. S každou domácností uzavře městys Senomaty dodatek č. 1 ke Smlouvě o odpadech, popř.
novou smlouvu.
3. Platba za rok 2008 se bude skládat ze dvou částí – platby za vyvážení popelnice a příspěvku
na odvoz nebezpečného, velkoobjemového a tříděného odpadu.
A) Každá domácnost sama posoudí, jak častý svoz popelnice potřebuje.

Nabízí se následující četnost svozu:
Četnost svozu

Cena za rok

Registrační
známka

Každý týden po celý rok – 52 svozů

1435 Kč

Červená

V letním období 1× za 14 dní, v zimním 1× týdně (42 svozů)

1187 Kč

Zelená

1× za 14 dní po celý rok – 26 svozů
Sezónní (chalupářská) květen–září 1× za 14 dní, říjen každý týden
Černý plastový pytel
Jednorázový výsyp

919 Kč

Žlutá

1011 Kč

Bílá

44 Kč/ks
46,50 Kč/ks

Bílý pásek

B) Příspěvek na odvoz nebezpečného, velkoobjemového a tříděného odpadu
zůstává beze změny a činí 110 Kč na osobu.
4. Sleva ve výši 50 % z příspěvku na odvoz nebezpečného, velkoobjemového a tříděného odpadu bude poskytnuta
– občanům starším 75 let, dětem ve věku do 6 let,
– držitelům průkazu TP, ZTP a ZTP-P
– majitelům rekreačních objektů, kteří se v městysi Senomaty zdržují pouze v turistické sezóně,
– občanům, kteří se prokazatelně z důvodu studia nezdržují v obci po významnou část roku.
Příspěvek nebudou platit občané, kteří se prokazatelně po celý rok nezdržují v městysi Senomaty.
5. Všem domácnostem, které budou zapojeny do pytlového sběru plastů a nově i tetrapakových
obalů bude poskytována sleva ve výši 5 Kč ze jeden vytříděný pytel. Pytle budou poskytovány
zdarma. Sleva za třídění plastů v roce 2007 bude odečtena z platby za rok 2008.
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6. V roce 2008 bude zahájen sběr tetrapakových obalů (obaly od mléka, ovocných šťáv a vína)
do pytlů. Stejně jako v případě sběru plastů budou občanům, kteří projeví zájem, zdarma
poskytovány plastové pytle (oranžové barvy). Tyto pytle bude možno po jejich naplnění každé
pondělí odložit před dům k popelnici. O jejich svoz a předání svozové firmě se postarají pracovníci městyse Senomaty.
7. Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu bude organizován 2× do roka (jaro a podzim) a o jeho konání budou všichni občané včas písemně informováni.

Filmová zima v Senomatech
Český rozhlas Region se vydává na pouť po středočeských obcích se svým „zimním kinem“.
V rámci propagace klasiky českého humoru, kterou každý den můžete poslouchat na frekvencích
Regionu, přijede tým Filmové zimy i do městyse Senomaty v pondělí 11. února. Návštěvníci si
mohou vybrat z pěti českých komedií: Připravena je Komedie století S tebou mě baví svět, příběh
party fasádníků Světáci, bláznivá veselohra Jáchyme, hoď ho do stroje, na Oscara nominovaný
snímek Vesničko má středisková a nový film otce a syna Svěrákových Vratné lahve.
Začátek promítání je v 17:30 v kulturním domě v Senomatech, vstupné se neplatí a jeden z návštěvníků má navíc šanci získat DVD přehrávač, aby si mohl udělat kino i doma… Více informací
ve vysílání Českého rozhlasu Region na frekvenci 100,4 FM a na webu region.rozhlas.cz nebo
na úřadu městyse.

Statistika
V roce 2007 se obrátil dlouhodobě nepříznivý trend, při kterém počet zemřelých převyšoval počet
narozených obyvatel. Narodilo se 11 dětí a zemřelo 7 obyvatel. V loňském roce se přistěhovalo
celkem 49 osob a 42 se odstěhovalo.
Tabulka – vývoj počtu obyvatel městyse Senomaty
v období 2001–2008 (stav
vždy k. 1. 1.)
Rok
Počet
Průměrný
obyvatel
věk

Tabulka podle částí městyse k 1. 1. 2008
Místní část
Počet
% z celko- Průměrný
obyvatel vého počtu
věk
obyvatel
Hostokryje
(včetně osady
103
10,59
43,98
Brant)

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
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902
891
885
914
925
929
966
973

Nezjištěno
Nezjištěno
40,7
40,7
40,3
39,9
39,3
39,0

Nouzov
Senomaty

118
752

12,13
77,28

38,13
38,55

„Nejmladší“ částí městyse je tedy Nouzov. Naopak v Hostokryjích jsou obyvatelé v průměru o více než 5,5 roku starší
než-li jejich spoluobčané z Nouzova. Srovnání Nouzova
a Senomat je také zajímavé. Přestože noví obyvatelé stavebních lokalit Na Vyhlídce a Na Stráni „omlazují“ Senomaty, kam obě ulice územně patří, je Nouzov „mladší“.

Četnost jmen a příjmení v městysi
Pořadí Ženská jména Počet
Mužská jména
1.
Jana
29
Jiří
2.
Marie
23
Josef
3.
Eva
18
Jan
4.
Lenka
16
Petr
5.
Kateřina
16
Václav
6.
Hana
14
Miroslav
7.
Jitka
13
Pavel
8.
Veronika
12
Jaroslav
9.
Anna
12
Zdeněk
10.
Petra
11
Martin
11.
Vlasta
11
David

Počet
47
32
31
28
22
21
19
19
16
16
15

Příjmení
Polákovi
Trešlovi
Kotkovi
Holubovi
Titlbachovi

Počet
22
17
14
12
11

Poděkování poskytovatelům dotací
Sluší se poděkovat Státnímu fondu životního prostředí České republiky a Fondu životního prostředí
Středočeského kraje za velmi významnou finanční pomoc, díky které bylo možno vybudovat splaškovou kanalizaci v Senomatech a první dvě etapy vodovodu v Hostokryjích.
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Rozpočet městyse Senomaty na rok 2008 (návrh)
Klíčová politická rozhodnutí ve vztahu k rozpočtu městyse na rok 2008
Při přípravě rozpočtu městyse na rok 2008 vychází zastupitelstvo městyse z následujících předpokladů:
1. Městys dlouhodobě vyrovnaně hospodaří.
2. Jediným dluhem, který městys má, je půjčka na výstavbu splaškové kanalizace od Státního fondu životního prostředí České republiky. Půjčka v současnosti dosahuje přibližně 6 777 000 Kč,
je úročena 1,5 % a je splatná ve lhůtě 10 let. Podmínky půjčky jsou výhodné. Zastupitelstvo
městyse nehodlá zatěžovat hospodaření městyse žádnou další půjčkou.
3. Při rozhodování o investicích v roce 2008 musí brát zastupitelstvo městyse zřetel
na plánovaní nutných investic v roce 2009 a v letech následujících.

Konkrétní rozpočtové záměry městyse Senomaty na rok 2008:
A) Projektová příprava
1. Dopravní řešení centra městyse (Náměstí Karla Buriana a přilehlé ulice U trati, Nádražní
a Malá Strana). V roce 2008 bude vypracován projekt pro územní i stavební řízení a zajištěno
územní rozhodnutí i stavební povolení. Projekt poslouží jako podklad pro žádost o dotaci na
dopravní rekonstrukci centra a přilehlých ulic.
2. Bude dokončen a schválen nový územní plán městyse Senomaty.
3. Bude dokončen projekt a zajištěno stavební povolení pro výstavbu nové mateřské školy, jídelny
a školní kuchyně. Projekt poslouží jako podklad pro žádost o dotaci na výstavbu nové mateřské
školy.
4. Ve spolupráci s obcí Přílepy zahájit práce na projektu: „Nouzov–Přílepy, splašková kanalizace“.
5. Zadat projekt provedení dodatečné hydroizolace proti zemní vodě u budovy základní školy.
6. Dokončení projektu: „Rekonstrukce roubeného stavení č. p. 66“ a zajištění stavebního povolení.
Stavení je od roku 2006 prohlášeno za kulturní památku a na jeho rekonstrukci je možno získat
dotace až do výše 100% uznatelných nákladů.
7. Projekty pro rekonstrukci místních komunikací zasažených výstavbou inženýrských sítí.
B) Výstavba základních inženýrských sítí
1. III. závěrečná etapa vodovodu Hostokryje–Brant. Po dokončení této stavby budou mít všichni
občané bez výjimky možnost připojit se na zdroj nezávadné pitné vody. Výstavba inženýrských
sítí je také základní podmínkou pro stavební rozvoj městyse a výrazně zhodnocuje stávající
nemovitý majetek občanů.
C) Rekonstrukce místních komunikací
Stav místních komunikací v městysi Senomaty není vyhovující. Zvláště v Senomatech, kde proběhla výstavba splaškové kanalizace, jsou vozovky ve velmi špatném stavu. Zastupitelstvo
městyse si je dobře vědomo, že uvedený stav naše občany tíží. Stejně jako v uplynulých letech
budou proto pokračovat rekonstrukce komunikací. Jejich rozsah závisí na získaných dotacích
a výši vlastních prostředků městyse. Rekonstrukce budou jako doposud prováděny důkladně
(vyřešení odvodu srážkových vod, úprava podkladních vrstev a uložení živičného povrchu).
V úsecích, kde to bude účelné, budou pokládány silniční obrubníky.

10

D) Zhodnocování, opravy a údržba nemovitého majetku městyse
1. Dokončení rekonstrukce fasády hostince Nouzov (započata v roce 2007).
2. Rekonstrukce roubeného stavení č. p. 66 za předpokladu, že městys získá odpovídající dotační
prostředky.
3. Dokončení rekonstrukce přízemí budovy osadního výboru (bývalé školy) v Hostokryjích.
4. Pokračování výměny zastaralých svítidel veřejného osvětlení.
5. Pokračování v obnově parku na Náměstí Jiřího Holého. V roce 2008 bude rekonstruována
autobusová zastávka, vydlážděny pěšiny v parku, uloženy silniční obrubníky kolem zeleně
a zahájena postupná obměna vzrostlé zeleně.
E) Stavební lokality
1. Na Vyhlídce I. – ve III. čtvrtletí 2008 uložit nový živičný povrch na dosud nedokončené části
komunikace v lokalitě Na Vyhlídce I. a dlažba na chodníky a vjezdy nemovitostem. Dále zde
bude zřízena nová autobusová zastávka.
2. Na Vyhlídce II. – výstavba inženýrských sítí pro14 stavebních parcel. Sítě budou realizovány
v I. pololetí 2008 tak, aby ve druhém pololetí mohla začít výstavba rodinných domů. Všechny parcely jsou v současné době smluvně zadány včetně složení finančních záloh na koupi
pozemků.
3. Hostokryjská I. – v roce 2008 bude vypracován územní projekt a zajištěno územní rozhodnutí
a dále zadáno zpracování stavebního projektu. Po prodeji všech stavebních parcel v lokalitě
Na Vyhlídce I. a II. je třeba mít připravenu další stavební lokalitu.
F) Základní a mateřská škola Senomaty
Zastupitelstvo městyse považuje existenci školy v obci za významný projev svébytnosti městyse
a také za významný předpoklad společenské a kulturní sounáležitosti obyvatel. Kromě financování běžného provozu školy jsou plánovány následující akce:
1 Provedení tepelné izolace ve stropní konstrukci v základní škole.
2. Instalace nového tepelného těsnění, popř. výměna všech oken budovy základní školy.
3. Dokončení projektových prací a získání stavebního povolení pro výstavbu nové mateřské školy
a školní kuchyně s jídelnou.
4. V případě získání dotačních prostředků zahájení výstavby nové mateřské školy.
G) Podpora kulturního, společenského a sportovního života
1. Pořádáním vlastních kulturních akcí:
a) II. reprezentační ples městyse Senomaty
b) III. ročník Taneční školy pro mládež i dospělé
c) Senomatská senoseč–nová kulturně–sportovní akce směřující k obnově tradic a související
s názvem našeho městyse.
d) III. ročník Senomatských slavností
e) Senomatský advent
2. Podporou kulturních a sportovních aktivit v rámci grantového řízení
3. Pokračováním v pořizování rekreačního a sportovního mobiliáře (lavičky, houpačky apod.) pro
občany a mládež
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Rozpočet na rok 2008 – finanční plán
Příjmy: (v tisících korun českých)
Daňové příjmy

7 184

Platby za likvidaci komunálních odpadů

600

Ostatní místní poplatky

86

Daň z nemovitostí

470

Příjmy z prodeje pozemků

7 000

Příjmy z pronájmu

450

Příspěvek /dotace/ za výkon státní správy

110

Ostatní vlastní příjmy

300

Splátka vodojemu od Obce Přílepy

100

Převod prostředků z běžného účtu za r. 2007

4 850

Celkem příjmy

21 150

Výdaje: (v tisících korun českých)
Účelové členění výdajů
Místní komunikace

5 150

z toho investiční
5 100

Dopravní obslužnost (BUS)

150

Pitná a splašková voda

700

600

2 200

1 200

Školská zařízení
Kultura a sociální péče

280

Ostatní tělovýchovná činnost

80

Využití volného času dětí a mládeže

80

Bytové hospodářství

200

180

Veřejné osvětlení

270

60

Nákup technických a komunálních služeb

200

Opravy a údržba nemovitostí

415

Sběr a svoz komunálních odpadů

600

Požární ochrana

100

Zastupitelstvo městyse

415
0

860

Činnost místní správy

2 215

Platby daní a poplatků

1 700

Infrastuktura Vyhlídka II – ing. Sítě

3 000

3 000

600

600

Projektová činnost
Příspěvky sdružením obcí

820

Předpokladaný stav fin. postředků k 31. 12. 2008

250

Celkem výdaje
Poměr investičních prostředků

600

80

Splátky úvěru SFŽP ČR
Finanční rezerva na komunikace Vyhlídka I a II
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Celkové výdaje

820

1 200
21 150

12 575

59

%

Rozpočet na rok 2008 – plán činnosti
Poř. Název akce
Předpokládané Časový
číslo
náklady (Kč)
harmonogram
1. III. etapa
1 900 000
06/08–08/08
– vodovod Hostokryje – Brant
2. Hostinec Nouzov
320 000
07/08–08/08
– rekonstrukce fasády
3. Výstavba chodníků a nové komu3 500 000
09/08–12/08
nikace Na Vyhlídce I.
4. Komunikace Senomaty
2 000 000
08/08–12/08
– rekonstrukce živičných povrchů
5.

Novostavba MŠ Senomaty

6.

Základní škola
omezení tepelných ztrát budovy
Stavební lokalita Na Vyhlídce II
– inženýrské sítě a základní
vrstvy komunikace
Drobné investiční akce
Projektová činnost

7.

8.
9.

10 000 000

08/08–12/08

750 000

07/08–08/08

3 700 000

03/08–06/08

600 000
600 000

03/08–12/08
01/08–12/08

Poznámka
Podána žádost o dotaci
(až 90 %)
Podána žádost o dotaci (50 %)
Vlastní prostředky
Byla podána žádost o dotaci
(60%). Další žádosti budou
podány (50–85 %).
Bude podána žádost o dotaci
z EU (cca 90 %)
Bude podána žádost o dotaci
(85 %)
Vlastní prostředky

Vlastní prostředky
Zčásti nezbytné, zčásti nutný
podklad pro přidělení dotací

CELKEM investice
23 370 000
Poznámka: Do celkových investic jsou zahrnuty i předpokládané dotace, které do okamžiku jejich přiznání nemohou
být zahrnuty ve finančním plánu rozpočtu městyse.

Naplnění plánu činnosti na rok 2008 závisí na celé řadě faktorů, které náš městys nemůže plně
ovlivnit. (Přidělení dotací, průběh povolovacích řízení.) Také časový harmonogram je orientační,
řada prací závisí na aktuálních povětrnostních podmínkách a v neposlední řadě
na cash flow (průběžných finančních tocích v rozpočtu městyse v roce 2008).

Rozpočtový výhled městyse Senomaty na období 2009–2011
Příjmy: (v tisících korun českých)
Daňové příjmy
Platby za likvidaci komunálních odpadů
Ostatní místní poplatky
Daň z nemovitostí
Příjmy z prodeje pozemků
Příjmy z pronájmu
Příspěvek /dotace/ za výkon státní správy
Ostatní vlastní příjmy
splátka vodojemu
Převod prostředků z běžného účtu za r. 2008
Uvolnění pozastávky dotace od SFŽP
Celkem příjmy

2009
7 400
600
90
700
300
500
120
300
100
250
2 000
12 360

2010
7 600
650
100
800
200
520
120
300
100
1 300

2011
7 800
700
100
850
4 000
530
120
300

11 690

15 110

710
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Výdaje: (v tisících korun českých)
Silnice
Drobné opravy a údržba komunikací
Dopravní obslužnost (BUS)
Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod
Školská zařízení
Knihovnické služby
Ostatní záležitosti kultury
Ostatní tělovýchovná činnost
Využití volného času dětí a mládeže
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Technícké a komunální služby
Opravy a údržba nemovitostí
Sběr a svoz komunálních odpadů
Sociální péče a pomoc občanům
Požární ochrana
Zastupitelstvo městyse
Činnost místní správy
Ostatní výdaje jinde neobsažené
Platby daní a poplatků
Infrastruktura stavebních lokalit
projektová činnost
Příspěvky sdružením obcí
Splátky úvěru SFŽP ČR
předpokládaný stav fin. prostředků
Celkem výdaje

2009
1 310
200
150
60
80
2 200
40
120
60
60
80
180
150
150
600
80
60
860
2 200
20
800
200
500
80
820
1 300
12 360

2010
2 500
200
180
70
70
1 200
40
120
80
80
100
180
150
150
650
80
60
900
2 400
20
400
450
80
820
710
11 690

2011
2 000
250
200
75
75
1 200
40
120
80
80
100
180
150
150
700
80
60
920
2 450
20
800
3 500
500
100
820
460
15 110

Třídění odpadu (tabulka 3) Rozbor příjmů z EKO-KOMu:
vt
IV. Q 2005
1,27
I. Q 2006
1,28
II. Q 2006
1,54
III. Q 2006
7,14
2006 celkem 11,23

plasty
papír
v Kč
vt
v Kč
5 911,90 3,98 2 592,30
5 958,40 3,18 2 070,20
6 579,20 3,32 1 429,70
33 255,32 2,16 1 439,06
51 704,82 12,64 7 531,26

IV. Q 2007
6,02 28 027,76
I. Q 2007
6,45 30 043,37
II. Q 2007
3,71 17 256,06
III. Q 2007
6,61 30 760,24
2007 celkem 22,79 106 087,43
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2,63
2,01
1,26
2,25
8,15

sklo
tetrapak
bonusy
vt
v Kč
vt
v Kč
3,29 2 282,00
4 650,33
0,86
596,00
3 767,07
0,93
567,80
3 747,47
1,87 1 313,72
9 593,10
6,95 4 759,52 0,00
0,00 21 757,97

Celkem Kč
15 436,53
12 391,67
12 324,17
45 601,20
85 753,57

1 746,96 2,69 1 892,91
8 464,83 40 132,46
1 333,33 1,69 1 184,39 0,02 310,40 10 751,13 43 622,62
839,23 3,52 2 476,32 0,02 544,00 7 833,89 28 949,50
1 457,89 3,64 2 559,96
10 665,67 45 443,76
5 377,41 11,54 8 113,58 0,04 854,40 37 715,52 158 148,34

Celkem
množství
8,54
5,32
5,79
11,17

11,34
10,16
8,51
12,50

Vývoj odpadového hospodaření městyse Senomaty
V několika tabulkách Vám přinášíme přehled výdajů a příjmů v odpadovém hospodářství městyse
Senomaty. Pro srovnání uvádíme i údaje od roku 2002.
Z níže uvedených tabulek vyplývají následující závěry:
a) V době, kdy byl vybírám místní poplatek na občana, narůstaly ztráty systému odpadového hospodářství. Dle předpokladu by v roce 2007, pokud by nebyl systém změněn, dosáhly částky
bezmála 400 000 Kč. (viz. tabulka 1)
b) Z tohoto důvodu byl systém v roce 2007 změněn (podrobné vysvětlení nového systému bylo
zveřejněno v minulých vydáních Věstníku a stručně je uvedeno i v tomto vydání). Skutečná ztráta v roce 2007 se snížila na přibližně 10 000 Kč. (viz. tabulka 2) Z podrobnějších údajů (které
jsou všem občanům k dispozici na úřadu městyse) je zřejmé, že domácnosti nakládají s odpady
podstatně hospodárněji.
c) Výrazně narůstá množství tříděného odpadu a tím i odměna, kterou za třídění stát prostřednictvím firmy EKO-KOM, městysi poskytuje. (viz. tabulka 3)
Odměna za třídění odpadů nám umožňuje, přes rostoucí náklady, nezvyšovat příspěvek občanů
na svoz tříděného, nebezpečného a velkoobjemového odpadu.

Příjmy a výdaje 2002–2006 (tabulka 1)
Příjmy
rok
2002
2003
2004
2005
2006
*2007

poplatek
297 904,00
371 815,50
391 515,50
434 377,50
450 498,50
487 500,00

ost. příjmy
13 767,00
5 425,00
92 897,00
97 175,00
99 012,70
100 000,00

Výdaje
celkem
311 671,00
377 240,50
484 412,50
531 552,50
549 511,20
578 500,00

320 690,50
541 900,10
609 461,00
782 459,00
902 209,00
983 407,81

–9 019,50
–164 659,60
–125 048,50
–250 906,50
–352 697,80
–395 607,81

*V posledním řádku za předpokladu, že bychom zachovali původní systém placení.

Skutečné příjmy a výdaje 2007 (tabulka 2)
Úhrady za popelnice
Svoz SKO
Jednorázové známky
Celkem za SKO
Příspěvek občanů na odvoz ostatních odpadů
Svoz tříděného odpadu
Svozu VO a NO
EKO-KOM (odměna za třídění odpadu)
Nákup a odvoz pytlů na třídění odpad
Motivační příspěvek 5 Kč za pytel
Záloha na sběr plastů
Mzdové a provozní náklady na svoz pytlů v rámci městyse
Celkem

Příjmy
391 220,50

391 220,50
90 588,00

Výdaje
391 846,00
17 995,00
409 841,00
30 721,31
89 811,95

158 148,50
53 231,00
17 215,00
1 950,00
641 907,00

51 168,38
651 988,64
–10 081,64
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Městys Senomaty
si Vás dovoluje pozvat na

II. Reprezentační ples
v sobotu 16. února 2008
od 20.00 hodin
v Kulturním domě Senomaty
Program:
20.00 Zahájení plesu gardou městyse Senomaty
20.30 Předtančení latinsko-americké tance
22.00 Zahájení prodeje tomboly
23.00 Výdej výher, losování cen
24.00 Půlnoční překvapení
03.00 Ukončení plesu

K tanci a poslechu hraje
taneční orchestr KARAVEL
Vstupné 110 Kč, předprodej vstupenek od 1. února 2008 v kanceláři úřadu městyse Senomaty

