Rozpočtové hospodaření obce Bartošovice se v roce 2016 řídilo tímto
schváleným rozpočtem, který byl schválen na 8. zasedání
zastupitelstva obce Bartošovice konaném dne 16. prosince 2015:
 schválený rozpočet příjmů:
27 930 000,00 Kč
 schválený rozpočet výdajů:
33 930 800,00 Kč
 saldo příjmů a výdajů (P-V):
- 6 000 000,00 Kč
 financování:
+ 6 000 000,00 Kč
 splátka úvěru:
+ 1 750 000,00 Kč
Návrh rozpočtu byl schválen jako deficitní s celkovým schodkem ve
výši 7 750 tis. Kč. Schodek rozpočtu byl způsoben zejména zvýšenými
výdaji na opravy komunikací ve výši 5 mil. Kč, investičními výdaji na
zhotovení chodníkového tělesa v Hukovicích ve výši 4,5 mil. Kč,
opravou chodníkového tělesa v Bartošovicích ve výši 0,5 mil. Kč.

V průběhu roku 2016 bylo provedeno celkem devět změn rozpočtu,
z toho pět schválených v zastupitelstvu a čtyři v radě obce. Rada obce
smí na základě pověření zastupitelstva obce provádět rozpočtová
opatření dle schválených pravidel. Upravená výše rozpočtu po devíti
rozpočtových opatřeních je následující:
 upravený rozpočet příjmů:
33 896 700,00 Kč
 upravený rozpočet výdajů:
32 143 600,00 Kč
 saldo příjmů a výdajů (P-V):
+ 1 753 100,00 Kč
 financování:
- 1 753 100,00 Kč
 splátka úvěru:
+ 1 752 400,00 Kč
Skutečné hospodaření obce za rok 2016 skončilo následovně:
- příjmy celkem:
33 700 920,96 Kč
- výdaje celkem:
32 123 982,25 Kč
- saldo příjmů a výdajů:
+ 1 576 938,71 Kč
- financování:
- 1 576 938,71 Kč
- splátka úvěru:
+ 1 747 512,00 Kč
Bližší informace o rozpočtu a skutečném čerpání jsou uvedeny
v následující tabulce. Původní deficit rozpočtu ve výši 7 750 tis. Kč byl
snížen na konečných 170 573,29 Kč. Snížení původního deficitu bylo
způsobeno zejména zvýšenými daňovými příjmu o 3 874 800,- Kč,
zvýšenými nedaňovými příjmy o 1 323 200,- Kč, zvýšenými
kapitálovými příjmy o 103 500,- Kč a zvýšenými přijatými transfery ve
výši 1 577 500,- Kč. Celkově byly příjmy rozpočtu oproti schválenému
rozpočtu navýšeny o 5 965 900,- Kč.
U daňových příjmů byly všechny příjmy navýšeny kromě daně z příjmu
fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti. Ty byly v roce 2016
o cca 150 tis. nižší. Nedaňové příjmy byly navýšeny zejména u příjmů
ze stočného o cca 450 tis. Kč, příjmy z prodeje dřeva o cca 143 tis. Kč,
příjmy z prodeje zboží v bistru o 57 tis. Kč. Přijaté transfery byly
navýšeny v důsledku přijaté dotace z úřadu práce na veřejně
prospěšné práce.
Celkové výdaje byly oproti schválenému rozpočtu poníženy o 1 787
200,- Kč a to zejména u oprav komunikací o 1,2 mil. Kč a výstavby
chodníkového tělesa v Hukovicích o 1,8 mil. Kč. Tato úspora výdajů
byla způsobena úsporou dosaženou v rámci vyhlášených veřejných
zakázek. Naopak k navýšení výdajů došlo u komunálních služeb o cca

2 mil. Kč z důvodu nákupu pozemků v areálu bývalé pískovny a výdaje
na péči o vzhled obce a veřejnou zeleň o cca 460 tis. Kč.
Schválený
rozpočet
Daňové
příjmy
Nedaňové
příjmy
Kapitálové
příjmy
Přijaté
transfery
Převody mezi
účty
Příjmy
celkem

17 551 200,00

Rozpočtová
opatření
č. 1 - 9

Upravený
rozpočet

Plnění k
31.12.2016

% plnění
k uprav.
rozpočtu

3 874 800,00 21 426 000,00 21 423 629,91

99,99%

6 142 900,00

1 323 200,00

7 466 100,00

7 321 941,05

98,07%

50 000,00

103 500,00

153 500,00

110 010,00

71,67%

1 384 700,00

1 577 500,00

2 962 200,00

2 962 086,00

100,00%

2 802 000,00

-913 100,00

1 888 900,00

1 883 254,00

99,70%

27 930 800,00

5 965 900,00 33 896 700,00 33 700 920,96

99,42%

Běžné výdaje
Kapitálové
výdaje
Převody mezi
účty
Výdaje
celkem

25 968 800,00

-1 629 100,00 24 339 700,00 24 329 437,08

99,96%

Saldo: P-V

-6 000 000,00

7 753 100,00

1 753 100,00

1 576 938,71

89,95%

Financování

6 000 000,00

-7 753 100,00

-1 753 100,00

-1 576 938,71

89,95%

Financování

6 000 000,00

-7 753 100,00

-1 753 100,00

-1 576 938,71

89,95%

5 160 000,00

755 000,00

5 915 000,00

5 911 291,17

99,94%

2 802 000,00

-913 100,00

1 888 900,00

1 883 254,00

99,70%

-1 787 200,00 32 143 600,00 32 123 982,25

99,94%

33 930 800,00

Zůstatky na bankovních účtech k 31.12.2016 byly následující:
- běžné účty v ČS a ČNB ve výši 16 829 891,25 Kč
- běžný účet sociálního fondu ve výši 166 342,34 Kč.
Kromě těchto zůstatků má obec i nesplacený úvěr na kanalizace
v celkové výši 8 736 943,50 Kč.
Bližší informace týkající se hospodaření obce za rok 2016 budou
uvedeny v závěrečném účtu obce za rok 2016.

Vzhledem k tomu, že paní Marie Vincurová podala v prosinci žádost o
ukončení nájmu nebytových prostor v prodejně smíšeného zboží ve
středu obce, byl na úřední desce obecního úřadu zveřejněn záměr
obce pronajmout tyto nebytové prostory. Záměr pronájmu byl

zveřejněn na úřední desce obecního úřadu v Bartošovicích v době od
21. 12. 2016 do 6. 1. 2017 pod ev.č. 91. Ve stanoveném termínu byla
na obecní úřad doručena pouze 1 nabídka.
Rada obce na své schůzi, konané 11. ledna 2017 projednala
předloženou žádost a schválila pronájem nebytových prostor žadateli,
který nabídku předložil – Jednota, spotřební družstvo, Hodonín.
Poté byla zahájena jednání ohledně předání prostor a provedení
nejnutnějších úprav v prodejně. Stavební práce budou zahájeny 1.
února 2017, v rámci kterých budou provedeny opravy omítek, oprava
elektroinstalace, úprava vodovodních a kanalizačních rozvodů, výměna
dlažby, výmalba. Předpokládaný termín pro znovuotevření prodejny byl
stanoven na pátek 17. února 2017.

Děkujeme tímto paní Marii Vincurové za dlouholetou práci
v této prodejně, ochotu a vstřícnost a do dalších let
přejeme hodně zdraví, štěstí a osobní pohody !

je možno od února uhradit v pokladně obecního úřadu. Poplatek ve
výši 250,- Kč/osobu je splatný jednorázově do konce měsíce
března 2017. Při úhradě obdržíte samolepku na popelnici tmavě
modré barvy se šedým písmem, kterou nalepíte na popelnici na
viditelné místo. Od 1. dubna nebudou popelnice, které nebudou
touto samolepkou označeny, vyváženy.

KERAMIKA
zámek Bartošovice
každý čtvrtek od 17,00 hodin
cena 100 – 150 Kč / lekce + hlína

BRUSLENÍ PRO DOSPĚLÉ
zimní stadion v Novém Jičíně
každé pondělí od 19,15 hodin
cena – 100,- Kč

UPOZORNĚNÍ PRO ČLENY MO ČESKÉHO RYBÁŘSKÉHO
SVAZU
Prodej členských známek a povolenek na rok 2017
proběhne na Obecním úřadě v Bartošovicích ve
dnech 5. a 19. února 2017 - od 9,00 do 12,00 hodin
Výroční členská schůze se bude konat v sobotu
18. února 2017 v 10,00 hodin na zámku
v Bartošovicích.

14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BARTOŠOVICE
se bude konat ve středu 1. března 2017 v 17,00 hodin na zámku
v Bartošovicích.

V měsíci únoru oslaví svá životní jubilea naši spoluobčané
paní Milada Škopková
paní Blažena Bechná
paní Ludmila Hübnerová
pan Rudolf Horňák
paní Lydie Kimáková
pan Richard Růža
paní Jana Hanzelková
paní Zdenka Slováková
Oslavencům přejeme hodně zdraví, štěstí, osobní pohody
a spokojenosti !

OBECNÍ PLES - sobota 11. února - 20,00 hodin - obecní sál
v Bartošovicích. K tanci a poslechu hraje hudba KVATRO. Ukázka
latinskoamerických tanců, občerstvení zajištěno. Vstupné 200 Kč,
předprodej vstupenek na obecním úřadě od 1. února 2017.

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES - sobota 18. února
obecní sál v Bartošovicích – 15,00 hodin
Doprovodný program: klauni s bublinkovou a
balonkovou show
Občerstvení zajištěno. Vstupné dobrovolné.

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES – sobota 25. února
Kulturní dům v Hukovicích – 14,00 hodin
Doprovodný program: klauni s bublinkovou a balonkovou show.
Občerstvení zajištěno.

OSLAVA SVÁTKU DNE ŽEN
s doprovodným programem, občerstvením
pátek 10. března, obecní sál v Bartošovicích

VELIKONOČNÍ JARMARK - čtvrtek 13. dubna,
obecní sál v Bartošovicích
pátek 21. dubna – obecní sál v Bartošovicích

VÝROČNÍ SCHŮZE KLUBU SENIORŮ

- 15. výročí založení

klubu kulturní program – vystoupí umělci Opavského divadla
s programem „Když dva se rádi mají“, zároveň proběhne

OBECNÍ KOLO KOŠTOVÁNÍ
Další podrobnosti k uvedeným akcím budou zveřejněny v březnovém
zpravodaji, na plakátech a v místním rozhlase

CUKRÁRNA „CAFÉ DEL SOL“
Cukrárna se nachází v prostorách bývalého skladu prodejny
květinářství (boční vchod). Zakoupit zde můžete zákusky, chlebíčky,
kávu, alkoholické i nealkoholické nápoje. Větší množství zboží si
můžete předem objednat. Těšíme se na Vaši návštěvu !
Provozní doba
pondělí
10,00 – 12,00
úterý, středa
10,00 – 16,00
čtvrtek, pátek
10,00 – 18,00
sobota, neděle
13,00 – 18,00

15. ledna skončil další ročník Tříkrálové sbírky. Pro Charitu Studénka
se koledovalo v 16 obcích a i přes letošní velmi nízké teploty vyšlo do
ulic celkem 117 nadšených „královských“ skupinek s doprovodem.

obec
Studénka I.
Studénka-Butovice
Studénka-Nová Horka
Bartošovice
Bravantice
Vyškovice
Slatina
Tísek
Bílov
Bílovec
Albrechtičky
Stará Ves n. Ondřejnicí
Pustějov
Mošnov
Kateřinice
Petřvald
Trnávka
Velké Albrechtice
celkem

počet
pokladni
ček
12
16
2
6
4
1
5
5
1
18
6
15
5
4
2
10
2
3
117

sbírka 2017

sbírka 2016

71 507
94 506
5 439
32 486
11 528
9 410
15 979
34 487
3 400
110 288
28 353
94 476
32 107
13 114
20 448
56 199
24 147
19 263

71 078
86 647
6 246
30 430
13 054
9 855
1 800
33 810
6 799
83 863
24 321
86 604
30 506
12 708
15 918
54 217
21 972
5 333

677 137 Kč

595 161 Kč

Výtěžek Sbírky bude použit na podporu provozu charitní pečovatelské
služby, která je poskytována ve Studénce, Albrechtičkách, Bartošovicích, Pustějově a Velkých Albrechticích. Dále na zakoupení a opravu
zdravotnických a kompenzačních pomůcek do půjčovny.
Část výtěžku - maximálně 15% z vybraných peněz v dané obci
použijeme na finanční podporu volnočasových aktivit dětí ze sociálně
slabých rodin (lyžařský kurz, školní výlet, tábor, plavecký výcvik apod).
Finanční příspěvek ve výši max. 500,-Kč na dítě bude vyplacen přímo
subjektu, který aktivitu organizuje. Žádost si můžete vyzvednout od 1.
3. 2017 přímo v Charitě ve Studénce nebo na webových stránkách
www.studenka.charita.cz .
35 % vybraných peněz bude použita na celostátní projekty a zahraniční
pomoc.
Velké poděkování patří všem místním koordinátorům, koledníkům a
vedoucím skupinek, kteří svůj volný čas darovali potřebným. Děkujeme
Vám všem, kteří jste přispěli.
Bc.Jarmila Pomikálková,DiS.,
koordinátor sbírky
Vážení spoluobčané,
při letošní Tříkrálové sbírce jste přes Charitu Odry darovali částku
832.162,-Kč, což na první pohled vypadá v porovnání s loňským rokem
o dost méně (o 197.719,-Kč), tento pokles je však způsoben předáním
části kolednického území Bruntálska nově vzniklé Charitě sv. Martina,
pokud ale srovnáme výsledky na stejném kolednickém území, zjistíme,
že se vykoledovalo dokonce o 51.526,- Kč více než loni! Za tuto
štědrost všem dárcům velice děkujeme! Také všem koledníkům patří
velký dík, že se na toto novoroční a letos obzvláště mrazivé, putování
s námi vydali.
Vážení spoluobčané, Vaše dobrota a velkorysost, kterou jste projevili,
nás naplňuje pokorou a vděčností. Chceme tyto prostředky využít co
nejlépe dle našeho uvážení, aby se naše služby rozvíjely a byli Vám ku
prospěchu.
Ještě jednou Vám za Vaši přízeň a podporu děkujeme a zůstáváme
s úctou.
Jiří Rosenstein
koordinátor Tříkrálové sbírky
pro Charitu Odry

Petr Kučerka
ředitel Charity Odry

Rozdělení výnosu Tříkrálové sbírky:
65% výnosu sbírky připadá na záměry oblastních charit
15% výnosu sbírky připadá na projekty diecézních charit
10% výnosu sbírky je věnováno na humanitární pomoc do zahraničí
5% výnosu sbírky připadá na podporu projektů Charity Česká republika
5% výnosu sbírky je v souladu se zákonem určeno na režie sbírky
_____________________
Záměry Charity Odry na využití sbírky pro rok 2017:
(tedy 65% z celkové vykoledované částky za Charitu Odry)
1. Podpora péče o seniory a handicapované osoby
2. Psychologická a duchovní podpora v závěru života
3. Zavedení nových informačních technologií ve službách
Informace o činnosti Charity Odry a Tříkrálové sbírce můžete
získat:
Charita Odry, Hranická 162/36, 742 35 Odry, tel. 556 731 947
e-mail: info@odry.charita.cz
http://www.odry.charita.cz

VYROBENO V TATŘE, ALE TATROVKA TO NENÍ!
Muzeum Příbor se v souvislosti s přípravou výstavy Vyrobeno v Tatře,
ale tatrovka to není! (24. října 2017 – 30. března 2018) obrací
k veřejnosti se žádostí o pomoc při sběru a dokumentaci dokladů
kulturního jevu spojeného s prací v podniku Tatra. Jedná se o fenomén
výroby rozmanité škály předmětů zhotovených mimo pracovní úkoly
pro vlastní potřebu či potřebu někoho jiného. Prosíme ty, kteří mají ve
svém vlastnictví některé z předmětů, které tímto způsobem v podniku
Tatra vznikly, aby je zapůjčili, popřípadě věnovali muzeu pro výstavní a
dokumentační účely. Při prezentaci těchto svébytných artefaktů bude
zachována přísná anonymita výrobců i těch, kteří předměty zapůjčí či
darují. Předměty na výstavu přijímáme do 31. srpna 2017. Děkujeme a
věříme se, že se podaří tento zajímavý lokální kulturní jev zachytit a
zdokumentovat.
PhDr. Václav Michalička, Ph.D.- vedoucí pobočky Muzeum
Novojičínska, p.o – Muzeum a pamětní síň S. Freuda Příboře
Lidická 50, 742 58 Příbor
tel.: +420 556 725 191, E-mail: muzeumpribor@seznam.cz

PRODEJ ODŘEZŮ
Při naší výrobě, nám vznikají využitelné odřezy plošného
materiálu, které nabízíme k prodeji. Odřezy jsou vhodné
např. jako náhrada OSB desek a jiných materiálů při stavebních úpravách, které svou kvalitou a mechanickofyzikálními vlastnostmi v mnohém předčí.

Překližky tropické i břízové různých rozměrů
Překližky s korkovým jádrem 27 x 150 cm za 15 Kč
Překližky olepené umakartem
Překližky foliované - vhodné na přívěsné vozíky
Umakart síly 1,2 mm a 2,5 mm
Bližší informace na www.vagonka-interiors.cz

V areálu firmy VAGONKA INTERIORS
Na Vyhlídce 836
Studénka - Butovice
Kontakt: Miroslav Novák, mobil 724 271 310
miroslav.novak@vagonka-interiors.cz
vždy v úterý a čtvrtek / 9 - 17 hodin
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