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Proè máme rádi divadlo ...
Protože ho máme v genech .Prosím, uznávám, že u některých
čtenářů vyvolá tato poznámka čirý úžas, lehce si poklepou na čelo a
řeknou, copak nám to ta holka zase plácá. Ale já myslím, že kořeny
divadla jsou opravdu tak staré, že se nám mohly tak říkajíc dostat
hluboko pod kůži. Nevěříte? Už Karel Čapek ve svých apokryfech
/původní význam - příběhy vyloučené z Bible/ - vtipných příbězích z
různých dob - připomíná naše současné myšlení na pračlověku
Janečkovi. A pračlověk Janeček hudral se svou pračlověcicí
Janečkovou na mladou generaci stejně jako se škorpí mladá a starší
generace dnes. Proč by tedy už pračlověk, který ulovil mamuta,
neskákal kolem ohně, nekřepčil, nepitvořil se, nedělal ksichtíčky,
neskákal přes oheň, nevyprávěl, jak na toho obřího mamuta vyzrál a
jak ho dohnal k tomu srázu a jak ho tam pak hrdinsky umlátil „šutrama“. Samozřejmě, milí čtenáři, že u
toho ještě neměl žádnou oponu ani kulisy, ani jiné divadelní pomůcky, stačil mu jeho kožešinový oděv,
nějaká maska plná peří a mušliček, kus pořádného kyje nebo oštěp a divadlo bylo na světě.
A nemyslete si, lidé se rádi bavili a zpívali už v nejstarších dobách. Ozdobili se při té příležitosti
náhrdelníkem z ukořistěných zubů či náramky stejně, jako si dnes berou dámy své šperky do divadelních
lóží. V každé době, v každé společnosti se vždy najde někdo, kdo má dar, kdo má předpoklady, kdo má
talent vcítit se do povahy a pocitů druhých lidí, napodobovat je, žít druhé, vychválit je až do nebes nebo
naopak svrhnout do nejtemnějších hlubin pekla. A všichni my, kdo onen dar nemáme, se na tento často
tak uchvacující výkon alespoň díváme. Necháváme se ovlivnit neskrývanou vášní, touhou, láskou,
nenávistí, pravdou i lží, intrikami i upřímným smýšlením, na chvíli žijeme jiný život a vystoupíme z často
tak krásné a jindy příšerně pochmurné iluze, až když spadne poslední opona, světla v sále se zase
rozsvítí a my se vracíme do naší šedé, někdy nudné a nezajímavé
všednosti. Divadlo nás provází dějinami, je naší iluzí, ale je i
zrcadlem, často pokřiveným, někdy nemilosrdně pravdivým, jindy
dobrotivým. Nahlížejme do tohoto zrcadla co nejčastěji, dopřejme si
trochu zábavy a trochu zamyšlení, vždycky to stojí za to. A nemusí to
být zrovna Národní, dobře a od srdce se zasmějeme, či si popláčeme
i se sehranými ochotníky. Dávají totiž do divadla celé srdce a duši a
často chodí s kůží na trh, ačkoli by opravdu nemuseli. Milují však
divadlo tak, jako jej milují všichni herci a jako jej milujeme i my
ostatní. Užívejme si divadla, dává nám do života něco navíc.
PaedDr. Jana Pilná

O Velikonocích a pavouècích...
Velikonoce jsou barevné svátky. Asi za to mohou i barevné
skořápky vajíček náramně naaranžovaných na starobylých ošatkách,
aby co nejvíce uchvátily koledníky, kteří si mezi vajíčky budou vybírat to
své nejkrásnější. Každý rok rychle uběhnou a každý rok je zase o trochu
rychlejší, když se k nim opět blíží. Už jsme tu o Velikonocích řekli skoro
všechno, zmínili jsme jejich původ, jejich vývoj, čas, ve kterém se slaví,
probrali jsme velikonoční zvyky i zlozvyky. Tam řadím to nehorázné
pošvihávání dámských pozadí za údajným účelem ozdravení a omlazení
rodu. Zmínili jsme se o všelijakých dobrotách, které umíme tak skvěle
uvařit, ale které raději už ani neděláme, protože se bojíme je sníst. Co by
tomu řekl náš žlučník, naše postava a náš lékař ?!? Přesto však stejně
neodoláme a horlivě se na Velikonoce připravujeme. Nemyslím teď
zrovna malérečky kraslic, protože ty ve velikonočním rauši žijí vlastně
pořád, malují, škrábou, voskují a barví v běhu všelijakých období celého roku ,ve všedních dnech i po
nocích, a tak nějak malinko velikonoční čas vlastně míjejí. Myslím nás prosté neuměly, kteří se na
kraslici umíme podívat pouze se zjevnou závistí a říkáme si, hrome jak to ta ženská vlastně dělá. My
prosťáčci zblblí nadčasovou sváteční propagandou začneme smýčit, drhnout okenní rámy a tabule
desítek skel, zuřivě smetat nepořádek před domem /čímž si ta okna zase zaprášíme/ a všeobecně šílet
ve prospěch úklidové psychózy. Někdy se ale může leccos přihodit. Nenadále objevíme, co jsme dlouho
postrádali, a někdy i to, o čem bychom raději nikdy nevěděli přešvihnutý účet dětiček za telefon, jejich
milostnou korespondenci celkem čerstvého data, knížky vypůjčené z knihovny již dva a půl roku, o
kterých jsme tvrdili, že jsme je vlastně nikdy neviděli, no zkrátka, z koutů vymeteme nejroztodivnější
pavouky. Ale možná že právě proto se takový úklid dělá. Čistíme si svůj domov i svou duši. Pravda,
velikonoční svátky se také mohou stát zajímavou soutěží v hodu talířem na cíl, atmosféra může být i tak
hustá, že se ani dýchat nedá, ale je to veskrze očistná katarze. Po každé bouřce se přece vyčasí. Někdy
si naplánujeme Velikonoce s přáteli, a nakonec slavíme sami, jindy se těšíme na klidné velikonoční
rozjímání a v pondělí odpoledne začneme odklízet trosky toho, co zbylo z naší naleštěné domácnosti,
neboť se nám domem přehnalo jako smršť veškeré myslitelné a dokonce i to naprosto nemyslitelné a
nečekané příbuzenstvo z pátého a šestého kolene. Večer však po sečtení veškerých škod a jejich
alespoň částečné- likvidaci se potěšeně zhroutíme do křesla, spokojeně vydechneme a potajmu si
lebedíme, jak jsme si ty svátky zase pěkně užili. Vždyť my jsme vlastně rádi, že jsme se s přáteli a
příbuznými setkali i jindy než jen na smutečních hostinách. Kdo má doma kutila jako já, dobře ví, co se s
nastupujícím jarem bude dít. Po dlouhém zimním rozjímání dojde kutil konečně k nezvratnému
rozhodnutí a šokovanou rodinu seznámí s plánem činností na tento rok. Zcela bezpodmínečně se musí
postavit tahle zeď, jinak je ohrožena přinejmenším bezpečnost našeho státu. Bude natřen plot v zadní
zahradě, co by tomu přece sousedé řekli, kdyby se měli koukat na ten nepořádek. Znovu se natře krmítko
pro ptáky. Co na tom, že pach barvy je půlku zimy odrazuje se k němu byť jen přiblížit. Proto se letos bude
natírat už v červnu. Ale i tak se v duchu těším, až kutil dokončí krásnou knihovnu,se kterou se moří celou
zimu, a vyrobí pořádnou truhlu do kuchyně, kde budeme přechovávat polínka do kamen v obývacím
pokoji. Kutilové jsou národ všeobecně prospěšný, mají náplň práce pro volné chvíle, ve kterých by jinak
prudili , a jsou li šikovní, jakože ten můj opravdu je, vytvářejí
hodnotná dílka pro všeobecnou potěchu svého okolí. Velikonoce
a jaro jsou vždy startem. Všichni se probouzíme /někdo hůře a
někdo rychleji /, všichni plánujeme, co letos všechno stihneme,
koho pozveme, komu napíšeme, s kým se potkáme, co uděláme,
vypěstujeme, vyrobíme, seženeme... Tak je to správné, život je
přece o práci, radosti, pospolitosti a troše toho štěstí. S
přicházejícími svátky vám všem přeji hodně zdraví, hodně
nápadů, hodně sil k jejich uskutečnění a také hodně spokojenosti,
protože když je člověk spokojený, je také šťastný . A ještě něco,
některé pavoučky je v koutech potřeba ponechat. Nejenže jejich
vystrnaděním ničeho nezískáte, ale nezapomeňte, pavoučci
přinášejí štěstí, tak si je raději v těch našich koutech hezky
hýčkejme. Při vymetání přeji hodně zdaru a lehkou ruku.
PaedDr. Jana Pilná

ČSŽ JEZINKY…
Rok 2015 jsme zahájily již tradičním masopustem a to 14. února. Počasí nám přálo a tak masky
mohly začít svůj rej. Průvod vyrazil od prodejny Jednoty a prošel celou vsí. Zakončení masopustního reje
bylo v restauraci Kozlův dvůr, kde nám k tanci a poslechu hrála skupina P.A.M...
Děkujeme všem občanům, kteří nás mile přivítali a nachystali skvělé a chutné pohoštění.
Druhou naší letošní akcí byl dětský karneval, který se konal 1. března v sále Agropodniku
Košetice, a.s. Tato akce byla opravdu vydařená. Přišlo mnoho dětí v krásných kostýmech v doprovodu
svých rodičů a prarodičů. O hudbu se postarala skupina Akord a děti si to opravdu užily. Soutěžily,
zpívaly, tančily... Program zpestřilo vystoupení malých mažoretek a děvčat z taneční skupiny ZŠ
Košetice.
Věříme, že se karneval líbil nejen dětem, ale i rodičům, a budeme se na Vás těšit i na dalších
akcích, které připravujeme.
Děkujeme Agropodniku Košetice, a.s. za zapůjčení společenského sálu a za finanční podporu Obci
Košetice.

Činnost SDH Košetice
prosinec 2014 až únor 2015...
Nejprve bych vás rád seznámil s činností výjezdové jednotky. Od minulého příspěvku ve
zpravodaji jednotka vyjela ještě ke dvěma mimořádným událostem. Jednalo se o technickou pomoc u
obce Arneštovice dne 21.12, kde jednotka provedla odstranění stromu, který bránil silničnímu provozu
na komunikaci. Posledním výjezdem v roce 2014 byl požár domku v obci Babice dne 27. 12. Při tomto
zásahu jsme zasahovali společně s kolegy z SDH Pacov a HZS Pacov. V loňském roce jednotka vyjela
celkem k jedenadvaceti mimořádným událostem, šlo o 6 požárů, 2 plané poplachy a 13 technických
pomocí. V letošním roce jsme zasahovali již u 8 mimořádných událostí. Jednalo se o 3 požáry
a 5 technických pomocí. Prvním požárem byl dne 10.1. požár sazí v komíně v obci Hořepník, druhým
požárem byl opět požár sazí v komíně dne 11. 1. v obci Chyšná a třetím požárem byl dne 16. 2. požár
odpadu v kotelně v obci Hořepník. Co se týče technických pomocí, jednalo se vždy o odstranění
spadlých stromů bránících průjezdu na komunikacích v okolí Košetic ve dnech 9. - 10. 1. Zajímavým a i
náročným zásahem byla technická pomoc v obci Košetice dne 8. 2. , kdy jednotka provedla pomocí dvou
motorových pil rozřezání statného kaštanu, který se vyvrátil vlivem silného větru i díky špatnému stavu
dřevní hmoty a bránil průjezdu k chatkám u hotelu Obora. Děkujeme tímto panu Jiřímu Stejskalovi za
poskytnutí lesní techniky k uvolnění komunikace.
Hodnotíme-li činnost SDH, nesmíme opomenout výroční valnou hromadu sboru, která proběhla
6. 12. 2014 v hasičské zbrojnici. Jelikož se jednalo o volební rok, došlo ke změnám ve výboru SDH.
Valná hromada SDH Košetice zvolila starostou SDH Košetice - Tomáše Smetanu, místostarostou Petra
Bloudka a velitelem SDH Vladislava Jaroše. Drobných změn doznalo i složení členů výboru, novými
členy výboru se stali Rostislav Šimůnek, Jaroslav Svatoš, Miroslav Bloudek ml. a Magdaléna Pechová.
Vyměnila se též kontrolní a revizní rada. Valná hromada SDH odhlasovala, že ve volebním období
2015-2020 bude revizní rada pracovat ve složení: Karel Buchta, Václav Loskot a Jaroslav Sobotka.
Chtěl bych poděkovat všem členům, kteří působili v různých funkcích ve výboru SDH v minulém
volebním období za jejich práci, kterou pro SDH i obec vykonávali. Kompletní složení výboru naleznete
na stránkách SDH Košetice: www.sdhkosetice.estranky.cz.
Dne 6. 2. jsme uspořádali tradiční hasičský bál v sále Agropodniku Košetice, a.s. K tanci a
poslechu hrála kapela Proxima z Jiřic a samozřejmostí byla tombola. Děkujeme všem, kteří se na ples
přišli pobavit a samozřejmě veliký dík patří všem partnerům, kteří přispěli cenami do tomboly, a všem,
kteří se podíleli na přípravě a úklidu sálu. Již teď vám můžeme sdělit termín plesu v roce 2016, který se
uskuteční v sobotu 27. 2. K tanci a poslechu zahraje kapela Dohoda.
V současné době směřují veškeré naše síly k přípravě akce Feuershow, již jsme spojili s oslavou
120 let od založení našeho sboru. Tato oslava proběhne 25. 7. 2015. O této akci se podrobněji rozepíši v
příštím zpravodaji, ale již teď můžeme prozradit pár zajímavých aktualit z příprav akce. Vyzdvihl bych
zatím jen tři věci. Akce se bude konat pod záštitou hejtmana kraje Vysočina, pod záštitou ředitele
hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina a během odpoledního programu vystoupí hasičská
dechová kapela Božejáci. Určitě se máte na co těšit, ale o této akci více příště.
Za SDH Košetice
Vladislav Jaroš
Velitel SDH+jSDH

Co nového ve škole?

Teprve nedávno jsme vstoupili do nového roku 2015 a už se nezadržitelně blíží
jaro. Ihned po nástupu do školy nás čekala v lednu návštěva České školní inspekce.
Musím říci, že kontrola dopadla více než dobře.
Pedagogy základní školy čekal zároveň velký nápor v podobě školení, a to
zejména v práci s interaktivní tabulí. Jsme v tomto směru velmi dobří, ale vývoj nečeká a
tak každý musí absolvovat osm náročných odpoledních školení. Výsledkem by měl být
další posun ve využití možností těchto moderních technologií. Děti se rozloučí se zimou
lyžařským výcvikovým kurzem, který je ve dnech 7.-14.3. v Krkonoších a účastní se ho celkem 26 dětí
naší školy, a to dobrovolníků z 6.-9.třídy. V týdnu od 16. do 20.3. jedou 3. a 4. třída na plavecký kurz na
šumavské Srní, a to je už spíše záležitost jarní. V tomto kontextu jsou Velikonoce už opravdu za dveřmi.
Hned po Vánocích jsme společně s Obecním úřadem Košetice podali žádost na výstavbu nového
dětského hřiště u mateřské školy. Tuto žádost podáváme již počtvrté, doufáme že budeme úspěšní a v
létě budeme moci realizovat výstavbu nového zařízení.
Samozřejmě, že probíhá spousta akcí pro děti ze školy i ze školky a účastníme se kulturního
života jak je to jen možné. Ale to je podstata školy a její nezastupitelná role v obci. Jsem moc rád, že se
nám v současné době daří, netrpíme nedostatkem dětí a věřím, že tomu tak zůstane i nadále.
Jaroslav Skolek, ředitel školy

Předplatné do Horáckého divadla
Jako každoročně připravilo Horácké divadlo Jihlava 6 nových představení na divadelní sezónu
2015/2016, na které jste srdečně zváni.
Jedná se o tato představení:
Romeo a Julie (William Shakespeare) - nejkrásnější milostný příběh všech dob
Hotel mezi dvěma světy (Éric-Emmanuel Schmidt) - laskavá komedie o věcech „mezi nebem a
zemí“
Bláznivé nůžky (Paul Partner) - interaktivní detektivní crazy komedie
Zvononokosy (Gabriel Chevallier) - humorný muzikál podle slavného satirického románu
Médea (Eurípidés) - antické drama
Země je kulatá (Armand Salacrou) - hra o náboženském fanatismu z 15 stol.
Autobus vypravený na jednotlivá představení vás pohodlně doveze přímo před divadlo.
Předplatné včetně jízdného na všech 6 divadelních představení činí cca 1000,- Kč. Jezdí se přibližně
jednou za měsíc od října do června.
Zájemci se mohou hlásit na OÚ Košetice nejpozději do konce měsíce května 2015.

Vernisáž výstavy „Vstupte mezi celebrity“
a divadelní představení onšovských herců...
Vernisáž fotografií známých celebrit, které nafotili uživatelé DD Onšov, zahájí autorské divadelní
představení „Neodeslané dopisy“, které vzniklo pod vedením Mileny Steinmasslové. Jako herci se vám
představí někteří z fotografů. Hra Neodeslané dopisy měla u poroty soutěže na Vysočině takový úspěch,
že hru herci z Onšova předvedou i na mezinárodní přehlídce na Slovensku. Proto by neměla ujít ani
Vám. Zveme Vás na košetickou premiéru hry „Neodeslané dopisy“ a vernisáž výstavy fotografií „Vstupte
mezi celebrity“ v sobotu 28.3.2015 v 18,00 hodin do restaurace Kozlův dvůr v Košeticích.
Blanka Veletová

Soutěž ve střelbě „ o velikonočního zajíce“
a soutěž velikonočních vajíček
Již 13. ročník této oblíbené soutěže ve střelbě ze vzduchovky odstartuje na
Bílou sobotu dne 4. 4. 2015, kdy děti budou v tělocvičně základní školy střílet ze
vzduchovky na pevný i pohyblivý terč od 9,00 hodin a dospělí pak mohou zkusit svou
trefu odpoledne od 13,30 hodin. Startovné činí již tradičně předmět vztahující se k
Velikonocům (vajíčka, zajíčci, většinou čokoládoví, pomlázky atd.). Všichni
soutěžící budou odměněni a na vítězné děti čekají medaile.
Součástí tohoto 13. ročníku bude v letošním roce v jídelně ZŠ soutěžní
výstava velikonočních vajíček, doplněná praktickými ukázkami pletení
velikonočních pomlázek i barvení vajíček různými metodami. Vše si můžete sami
vyzkoušet a své výrobky si odnést s sebou domů. Akce je určená pro všechny bez rozdílu věku.
Výrobky určené na výstavu noste na OÚ Košetice nejpozději do čtvrtka 2. 4. 2015.
Blanka Veletová

K činnosti knihovny Košetice v roce 2014...
V minulém roce navštívilo knihovnu celkem 1 706 návštěvníků, z toho 1546 čtenářů
a 160 návštěvníků využívajících bezplatný internet. Registrovaných čtenářů bylo
125.
I když konkurence televize a internetu je velká, celkem v minulém roce bylo půjčeno
4949 knih a časopisů, na jednoho čtenáře připadá 39 výpůjček, což je stejné číslo
jako v letech předešlých. Stav knihovního fondu ke konci roku byl 7659 svazků plus
celoroční předplatné pěti druhů časopisů: Vlasta, Květy, Praktická žena,
Rozmarýna a Náš domov.
Během minulého roku bylo nakoupeno 144 ks nových knih. Výběrem a nákupem nových knih
upřednostňujeme požadavky a záliby čtenářů. Pro ženy to jsou převážně romány našich i cizích autorů,
starší ženy dávají přednost českým autorům. Muži vyhledávají detektivky a cestopisy. Pro děti má
knihovna k nabídce širokou škálu povídek a pohádek.
Nákup knih a časopisů je financován z rozpočtu OÚ Košetice. Za loňský rok to byla částka 22 000,- Kč.
Pro rozšíření nabídky čtenářům bylo půjčeno 300 svazků z Městské knihovny Pelhřimov, se
kterou máme velmi dobrou spolupráci. Formou nákupu nových knih a výpůjček z knihovny Pelhřimov se
knihovna snaží uspokojit i požadavky žáků a studentů v kategorii doporučená a povinná školní četba.
Otevírací doba knihovny zůstává stejná jako v minulém roce, tj.
Po 9,00 - 16,00 hodin a v So 9,00 - 13,00 hodin.
Všem našim čtenářům děkujeme za jejich přízeň. Knihovna se bude nadále snažit o dobrou
spolupráci se čtenáři a návštěvníky, neboť i naší zásluhou získala knihovna v listopadu minulého roku
titul „Knihovna Vysočiny roku 2014 ocenění II. stupně“. Těšíme se na další spolupráci v příštím období
a zveme mezi nás nové zájemce o dobrou knihu. Věříme, že kouzlo knížky si nadále udělá přední místo
mezi čtenáři.
Božena Duffková, knihovnice

Zprávy ze zastupitelstva ...
Usnesení z 2. jednání zastupitelstva obce
Košetice ze dne 11. 11. 2014
(přítomno 9 zastupitelů)
ZO schválilo:
- Jednací řád obce Košetice. Pro 9
- uvolněné místo starostky obce, neuvolněná
místa místostarostů, zastupitelů a členů komisí.
Pro 9
- mzdu místostarostům a odměnu zastupitelům.
Pro 9
- dispoziční oprávnění pro starostku a
místostarosty. Pro 9
- členy kontrolního výboru: Petr Strakay, Václav
Loskot, Renata Papežová, Pro 9
- členy finančního výboru: Michal Zídek,
František Šedivý, Petr Bloudek. Pro 9
- Blanku Veletovou za delegátku obce do:
Mikroregionu Košeticko, MAS Via Rustica, o.p.s.
Čistá Želivka, SOMPO, PEVAK. Pro 9
- Smlouvu s ICOM TRANSPORT a.s. na spoj č.
27 linky č. 350290, v rozsahu 4 km. Pro 9
- Příspěvek ZO ČSCH Košetice ve výši 4 000,Kč. Pro 9
- Prodloužení nájemní smlouvy v čp. 200 pro
paní P. R. na dalších 5 let. Pro 9
- Smlouvu s krajskou správou a údržbou silnic
Pelhřimov na zimní solení a prohrnování ulice
Velká strana. Pro 9

ZO bere na vědomí:
- obsah Košetického zpravodaje 3/2014
- průběh a organizační zajištění předvánočních
akcí 2014
- informaci o předpokládané ceně za odvoz kom.
odpadu v r. 2014 firmou SOMPO
- rozpočtové opatření č. 5 a 6
Informaci o postupu prací na hasičské nádrži,
vodovodu v ulici Malá strana a s tím související
uzavírkou silnice a asfaltování v ulici u kostela.

Usnesení z 3. jednání zastupitelstva obce
Košetice ze dne 18. 12. 2014
(přítomno 8 zastupitelů)
ZO schválilo:
- Členy inventarizačních komisí:
Hlavní inventarizační komise:
předseda: Loskot Václav, členové: Šedivý
František, Papežová Renata, Bloudek Petr,
Dílčí inventarizační komise:
Hasičská zbrojnice:
předseda: Papežová Renata,
členové: Zídek Michal, František Šedivý
Knihovna:
předseda: Papežová Renata,
členové: Zídek Michal, František Šedivý
Obecní úřad:
předseda: Papežová Renata,
členové: Loskot Václav, Strakay Petr

Základní a mateřská škola:
předseda: Bloudek Petr,
členové: Loskot Václav, Strakay Petr
- Rozpočtové provizorium na rok 2015. Pro 8
- Osazení nové lampy veřejného osvětlení
u schodů k čp. 178 a u chodníku od čp.197
k čp.200.
- Obecně závaznou vyhlášku o poplatku za
odvoz kom. odpadu pro rok 2015. Cena je shodná
s rokem 2014 550,- Kč za dospělou osobu, 400,Kč za nezaopatřené dítě max. do 26 let věku.
Pro 8
- Podání žádosti o dotaci na dětské hřiště u MŠ.
Odprodej stavební parcely vedle pily pro pana R.
H. za cenu 250,- Kč/m2 a podmínek běžných pro
odprodej stavebních parcel v obci Košetice. Pro 8

ZO bere na vědomí:
- Rozpočtové opatření č. 7. Pro 8
Usnesení z 4. jednání zastupitelstva obce
Košetice ze dne 22. 1. 2015
(přítomno 7 zastupitelů)
ZO schválilo:
- Cenu vodného ve výši 33,- Kč/m3 a stočného
3

ve výši 25,- Kč /m . Pro 7
- Smlouvu s firmou SOMPO na odvoz odpadu
pro rok 2015. Pro 7
- Inventuru r. 2014. Pro 7
- Žádost o dotace na opravu příjezdových
komunikací k čp. 228 a čp. 229. Pro 7
Zastupitelstvo obce předpokládá pokračování
oprav příjezdových komunikací k jednotlivým
bytovým domům v následujících letech.
- Žádost o odkup parcely p.č. 226/27 a p.č.
226/32 v k.ú. Košetice za cenu 100,- Kč/m2. Pro 7
- Dar pro TJ Sokol Košetice ve výši 50 000,- Kč
za rok 2014. Dar je určen na tělovýchovnou činnost
TJ Sokol . Pro 7
- Zhotovení projektové dokumentace na veřejné
osvětlení v ulici Malá s trana panem Ing. Zbyňkem
Pecinou, Jihlava za cenu 25 000,- Kč + DPH. Pro 7

ZO bere na vědomí:
- Cenu vody nakupované od společnosti Pevak.
- Ukončení nájmu v bytě v čp. 199 paní H.V.
- Informace o proběhlé kontrole ČŠI v ZŠ
Košetice.
- Hodnotu výtěžku Tříkrálové sbírky vybrané v
obci Košetice. Celkem občané darovali částku
9668,- Kč
- Informaci o nutnosti odebírat od občanů
bioodpady a kovošrot
- Rozpočtové opatření č. 8

ZO zamítlo:
- Žádost o odkup parcel p.č. 218/1 a st. p.č. 27/3
v k.ú. Košetice. Pro 7

Rozpočet obce
pro rok 2015

Ná z e v

Rozpočet
roku
2015
v tis. Kč

Ná z e v

Příjmy
- fyzických osob ze závislé činnosti
-fyzických
osob
ze
samostatné
výdělečné činnosti a kap. výnosy
- právnických osob
- práv. osob - obec
Daň z přidané hodnoty
Odvody za odnětí ZPF
Popl.za odvoz komunálního odpadu
Poplatky ze psů
Popl. za užívání veřejného prostranství
Správní a soudní poplatky , odvody za
výherní hrací automaty

Výdaje
1 750,00 Lesní hospodářství
240,00 Silnice
1750,00 Ostatní záležitosti poz. kom.
10,00 Dopravní obslužnost
3900,00 Pitná voda
2,00 Odpadní vody
376,00 Právní subjekt - ZŠ
17,00 Místní knihovna
3,00 Ostatní záležitosti kultury
85,00 Rozhlas

Daň z nemovitostí

750,00 Dárkové bal., SPOZ

Neinvestiční dotace ze SR

257,50 Hřiště, přísp. obč. sdružením

Neinvestiční přijaté dotace od obcí

0 Zájmové spolky

Pronájem polí

22,00 Zdravotnické zařízení

Voda

30,00 Bytové hospodářství

Nájem – O2

70,00 Veřejné osvětlení

Místní knihovna
Tělovýchova
Ambulantní péče j.n.

Rozpočet
roku
2015
v tis. Kč

1,70 Pohřebnictví

0
160,00
30,00
22,00
300,00
3553,33
1600,00
94,4
30,00
7,7
53,00
120,00
23,00
18,00
32,00
440,00
44,2

15,00 Komunální služby

296,00

13,00 Sběr a svoz kom. odpadu

392,00

Bytové hospodářství
Pohřebnictví

135,00 Péče o vzhled obce a veř. zeleň
16,00 Pečovatelská služba

160,00
0,00

Internet

100,00 Požární ochrana

896,00

Pronájem nebyt. prostor
Prodej parcel a ost. příjmy

Všeobecná veřejná správa a
13,00 služby
0,00 Zastupitelské orgány

1288,08
673,00

Ost. drobné příjmy
130,00 Bankovní poplatky
Obecné příjmy z finančních operací
Úhrn příjmů

7,00 Platby daní a poplatků
9693,2 Územní plánování

Převod z minulých let

1300,00 Pojistné

Splátky úvěrů

-542,49 Církve

Příjmy celkem

10450,71 Úhrn výdajů

8,00
10,00
50,00
50,00
100,00

10450,71

Zastupitelstvo obce zve všechny občany na veřejné projednání rozpočtu
obce na rok 2015, které se bude konat v zasedací místnosti OÚ
dne 12. 3. 2015 od 19,00 hodin.

Pozvánka…
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