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KOMÁROVSKÝ
ZPRAVODAJ
Oficiální zpravodaj o dění v obci

Slovo úvodem
Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku a nejhezčí svátky
v roce, které mnozí z nás trávíme
v kruhu rodinném, se svými nejbližšími.
Toto je období, kdy se všichni ohlížíme
za rokem uplynulým, hodnotíme, co jsme
udělali nebo co jsme nestihli a plánujeme
nebo si bereme předsevzetí do roku
příštího. Ve zpravodaji jste v průběhu
celého roku informováni o tom, co se
v
obci
událo
a
co
nás
čeká
v následujícím čase. I v tomto vydání
najdete informace a plány, týkající se
naší obce a kulturního dění.
Vánoce jsou především svátky osobní a
rodinné pohody, kdy by se každý z nás,
pokud je to možné, měl osvobodit od
shonu a stresu. Zapomeňme na běžné
problémy a radujme se z maličkostí,
z každého upřímného úsměvu, a to nejen
během vánočních svátků, ale během
celého roku.

Závěrem mi dovolte, abych Vám za všechny
členy zastupitelstva popřála klidné a ničím
nerušené prožití svátků vánočních a do
Nového roku Vám přeji pevné zdraví,
mnoho úspěchů a splněných přání.
Těšíme se na setkání s Vámi v poslední
adventní víkend u zpěvu koled pod
rozsvíceným vánočním stromem.
Lucie Konupková, starostka
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Stalo se...
Výstavba oplocenky v lese
V

sobotu,

23.

listopadu

2019

proběhla

Děkujeme Mikuláši a jeho družině za návštěvu a

obecní brigáda v komárovském lese. Byl

budeme se těšit, že k nám zavítají zase příští

pošmourný, ale teplý podzimní den a na start

rok.

k obecnímu úřadu se dostavilo celkem deset
dobrovolníků.

Musíme

přiznat,

že

tak

vysokou účast jsme nečekali a byli jsme mile
překvapeni. Plánovali jsme delší akci na půl
dne, ale nakonec byla oplocenka hotová do
první svačiny – netrvalo nám to ani dvě
hodiny. Každý se chytil něčeho jiného a celá
brigáda pracovala jak dobře namazaný stroj.
Chtěli bychom poděkovat všem účastníkům.
Zvláštní poděkování patří také těm, kteří
vyhotovili kůly a poskytli traktor.

Vánoční tvořivá dílnička
Odpoledne třetí neděle adventní se u nás na
vesnici neslo ve znamení vánočního tvoření.
Všechny kreativní děti, jejich rodiče a prarodiče
se zase po roce sešli na sále kulturního domu,
Doufáme, že se na stejném místě sejdeme i

kde si mohli sami vyrobit vánoční přáníčka,

na jaře, kdy plánujeme vysadit celkem 1700

ozdoby na stromeček, a dokonce uválet, vykrojit

nových stromků. O termínu jarní brigády

a upéct perníčky a cukroví z lineckého těsta.

budete včas informováni.

Prostorem se tak linula perníková vůně s příměsí
skořice a vánočního punče. Atmosféru dotvářely
lodičky z ořechových skořápek a se svíčkou,
které si každý mohl pustit na vodu a sledovat,
kam se vydá zrovna ta jeho.
Nedělní

odpoledne

nás

příjemně

vánočně

naladilo a už teď se těšíme na sobotní večer kdy
se pod naším vánočním stromem rozezní tradiční
koledy.

Mikulášská nadílka v Komárově
Ani letos Mikuláš se dvěma čerty a andělem
nezapomněli
v

Komárově.

na

naše

Navštívili

nejmladší

jich

děti

celkem

dvacet

devět. Opět si přinesli Knihu hříchů, aby všem
našim

ratolestem

spočetli

jejich

drobná

zaškobrtnutí v letošním roce. Ale protože si
naši

nejmladší

odměnu,

občánci

samozřejmě

zaslouží
nechyběly

i

sladkou
balíčky

s dobrotami.
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Převod finančních prostředků z roku 2019 –

Něco málo o obecních penězích

za účelem dosáhnout vyrovnaného rozpočtu se

a rozpočtu na rok 2020

každoročně

převádějí

přebytky

z

minulého

roku. V tomto roce převádíme 500 000 Kč (při
stavu obecní pokladny cca 1 300 000 Kč).

Úvod
Nejobsáhlejším

tématem

tohoto

předvánočního vydání obecního zpravodaje
bude obecní pokladna a obecní rozpočet na
rok 2020. Jistě, není to téma přímo sváteční,
naopak, dalo by se říct, že v době vzletných
vánočních a novoročních přání jde o věc
přímo povrchní. Avšak právě v prosinci jsme
rekapitulovali naše příjmy a výdaje za rok
2019 a snažili se stvořit optimální rozpočet
pro příští rok. A jelikož se jedná o peníze od
nás všech, kteří každodenně přispíváme do
státní pokladny, soudíme, že by naši občané
o našich penězích měli vědět trošku více, než
je ukryto pod několika stěží srozumitelnými
termíny

na

úřední

vývěsce.

Tak

tedy

začněme. 😊

následujícím

přehledu

uvedeme

Uvedené částky jsou stanoveny odhadem na
základě částek z minulých let. Největším
zdrojem příjmů tedy jsou:

platí všichni občané ČR a které jsou pak
zákonem

stanovených

vzorců

přerozdělovány obcím). Předpokládaná výše
těchto příjmů pro rok 2020 je 2 610 000 Kč.
Nedaňové příjmy (jedná se o peníze, které
obec získá jinak než ze státní pokladny,
z

prodeje

dřeva

z

obecního

lesa,

pronájmu obchodu, hospody, sálu, pronájmu
zemědělských

pozemků,

dobrovolných

peníze

z

vstupných

darů,
apod.).

Předpokládaná výše těchto příjmů pro rok
2020 je 227 100 Kč.
Příspěvek

přispívají občané ze svých daní. Pro rok 2020
předpokládáme, že nejvíce peněz obdržíme
z DPH (21 % z každého vašeho nákupu) –
celkem 1 100 000 Kč, pak z daní zaměstnanců
(to, co vám zaměstnavatel každý měsíc strhává
z výplaty) – celkem 650 000 Kč a také z daní
odvedených firmami (v rámci celé ČR, nikoli
jen

z

Komárova)

Významnější

–

celkem

položku

500

tvoří

000

ještě

Kč.
daň

z nemovitosti – celkem 110 000 Kč.
Daňové příjmy jsou bohužel jednou z věcí, na

od

vyplácena,

ekonomické
zákonech

vzorce
–

rozhodují

přijaté

takzvané

složité

ve

zvláštních

koeficienty.

Tyto

koeficienty závisí na počtu obyvatel obce (jsme
v kategorii obcí do 300 obyvatel), občanské
vybavenosti

obce

školka,

(škola,

obchod,

hostinec apod.) a také na rozloze katastru

Daňové příjmy (tedy peníze z daní, které

např.

Jak lze vidět, nejvíce do obecního rozpočtu

průběžně

nejvýznamnější zdroje příjmů pro naši obec.

podle

2020 je 3 365 000 Kč.

které obec nemá vliv. O přesné částce, která je

Odkud peníze přicházejí
V

Celková předpokládaná výše příjmů pro rok

Olomouckého

(bohužel,

z

tohoto

hlediska

patříme

k nejmenším obcím v kraji). Platby na účet
přicházejí

z

nepravidelně,

různých
takže

kategorií
nikdy

postupně

nelze

a

přesně

předpokládat, kdy a kolik se na účtu objeví.
Proto je důležité mít patřičnou rezervu. Peníze
přicházejí na účet asi dvakrát měsíčně. Pokud
jde

o

výši

daňových

příjmů,

vycházíme

z minulých let. V minulém roce jsme schválili
částku 2 064 000 Kč, a nakonec jsme obdrželi
2 265 000 Kč, což je dáno dobrou ekonomickou
situací naší země. Více se nakupuje, více se
investuje,

a

tak

má

stát

více

peněz

na

přerozdělování obcím. To se však může změnit
spolu se zhoršením ekonomické situace České

kraje

na

republiky.

provoz obce – předpokládáme, že v roce
2020 dostaneme od kraje 66 000 Kč.
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K záporným příjmům patří dvě splátky úvěru

výdaje na dotační a výběrové řízení ke stezce

použitého na opravu střechy a zvoničky na

na nádraží, opravy a údržba komunikací.

obecním úřadě. Už nám zbývají jen dvě
splátky v celkové výši 38 100 Kč a v únoru

Kultura a související záležitosti 136 000 Kč

máme (zase na chvíli) čistý stůl.

Sem

O výši nedaňových příjmů si rozhoduje

materiálu na tyto akce (vánoční a velikonoční

sama obec stanovením výše poplatků za

dílničky),

pronájmy, cen za prodeje nemovitostí apod.

pořízení cen do tomboly), pohoštění na kulturní

Tyto

peníze

dostáváme

v

termínech,

patří

výdaje
věcné

na

kulturní

dary

akce,

(gratulace

nákup

občanům,

o

akce (např. koláčky na hody, občerstvení pro

kterých si sami rozhodujeme na základě námi

večer seniorů, punč při koledách). V roce 2020

uzavřených smluv a schválených vyhlášek.

budou z těchto peněz hrazeny také náklady na
vydání

Nyní přichází ta důležitější část. Za co obec
finance

utrácí

a

jaké

jsou

plány

s obecními penězi pro rok 2020. Částky
uvedené u jednotlivých položek jsou pouze
odhadované a vycházejí z údajů z minulých
let a předpokládaných tržních cen. Nikdy
přesně nevíme, kolik co bude stát a zda se
povede uskutečnit v daném roce vše, co se
plánovalo. A naopak – možná se vyskytne
investice, se kterou se v původním rozpočtu
nepočítalo.

K

jednotlivými
obecním

převádění

položkami

rozpočtová

opatření

peněz

slouží

takzvaná

schvalovaná

zastupitelstvem.

mezi
vždy

Například

se

ukáže, že v příštím roce se ještě nebudou
nakupovat nádoby na separovaný odpad, ale
naopak se naskytne šance zakoupit levně
informační radary. Příslušným rozpočtovým
opatřením se pak např. 100 000 Kč převede
z kategorie Svoz komunálních odpadů do
kategorie

Pozemní

komunikace.

Dále

uvádíme nejvýznamnější kategorie výdajů se
stručnými vysvětlivkami:

nákup

Komárova

(cca

služeb

Ostatní tělovýchovná činnost 210 000 Kč
Sem jsme zařadili zhotovení dokumentace na
kompletní infrastrukturu na hřišti (dle dotací a
aktuální

situace),

nákup

dlouhodobého

hmotného majetku (elektrospotřebiče apod.) a
nákupy služeb (např. skákací hrad a stánky na
hodech, na dětském dni apod.).
Veřejné osvětlení 15 000 Kč
Údržba veřejného osvětlení a nákup materiálu.
Komunální služby a územní rozvoj 105000 Kč
Zde se jedná o platby za elektřinu, vodu, plyn
na sále, na hřišti a drobné opravy tamtéž (v
minulém roce třeba instalace nových zásuvek
na

sále,

nových

pohybových

čidel

a

židlí

v hospodě apod.). V příštím roce plánujeme
z těchto peněz nakoupit modernější kamery do
centra obce.
Sběr a svoz nebezpečného odpadu 5000 Kč
Svoz bioodpadu 40 000 Kč
Péče o vzhled obcí a zeleň 200 000 Kč

Nákup keřů, stromků pro obecní les, benzínu
sekačky,

historii

Svoz komunálního odpadu 55 000 Kč

Pěstební činnost 72 000 Kč
do

o

40 000 Kč).

Kam peníze odcházejí
přijaté

publikace

–

prořezávka

v obecním lese apod.
Silnice + pozemní komunikace 494 000 Kč
Projekt na chodníky středem obce, prováděcí
dokumentace na stezku k nádraží, projekt na
obecní cestu ke stolárně (zatím jde oficiálně
o ornou půdu),
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Náklady na sečení trávy (dohody o provedení
práce, pohonné hmoty, nákup jiného materiálu),
drobné opravy. Dále zde plánujeme úpravu
prostoru naproti obchodu – kolem „vánočního“
stromu

(nové

posezení,

altán,

oplocení,

výsadba keřů apod.). V souvislosti s výstavbou
stezky

k

nádraží

bude

potřeba

zakoupit

i

malotraktor k odhrnování sněhu (v létě bude
sloužit k sekání trávy na hřišti a budoucích
zelených plochách).
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Krizový plán obce 50 000 Kč
Povinnost

mít

položku

v

S mnohými položkami by nám měly pomoci

rozpočtu

je

ze

dotace,

ale

jak

je

propláceny

vynaloženy nejprve z obecní pokladny a musí

tuto výši.

se s nimi počítat v rozpočtu.

Odměny členům zastupitelstva obce

Doufáme, že nyní se již v našem rozpočtu

770 000 Kč

budete

Sem patří měsíční plat uvolněné starostky

k dispozici na našich webových stránkách a

obce dle Přílohy k nařízení vlády č. 318/2017

kompletní verze (s uvedením všech kódů a

Sb.),

položek přesně dle zákona) pak na obecním

plat

neuvolněného

zkrácená

verze

je

schválené zastupitelstvem obce.

investicích vás samozřejmě budeme průběžně

Plat uvolněného starosty je dán tabulkou

informovat

(kategorie obce do 300 obyvatel) a nelze jej

zpravodaje. Děkujeme za pozornost, pokud jste

nijak

to dočetli až sem.😊

výši

ostatních

odměn

v

a

peníze

úřadě.

O

plánovaných

být

místostarosty, měsíční odměny zastupitelů

měnit.

O

Jeho

musí

jsou

částku si stanoví. Zastupitelstvo schválilo

orientovat.

proto

dotace

zákona, přičemž je na každé obci, jakou

měsíční

zpětně,

známo,

realizovaných

číslech

dalších

obecního

rozhoduje zastupitelstvo, které však nesmí
překročit

limity

stanovené

uvedeným

nařízením.
Pojem „uvolněný“ znamená, že daná osoba
vykonává svou funkci jako hlavní zaměstnání.
„Neuvolněný“

člen

zastupitelstva

chodí

normálně do jiné práce a své povinnosti vůči
obci plní až po své pracovní době.

Ostatní zprávy
Ceny vodného a stočného
Vodohospodářská společnost Sitka zveřejnila
ceník vodného a stočného pro jednotlivé obce
pro rok 2020, s platností od 1. ledna.
Pro obec Komárov platí následující ceny s
DPH:
Vodné 31,63 Kč / 1 m3

Činnost místní správy 860 000 Kč
Tato kategorie zahrnuje vše, co obecní úřad
potřebuje k tomu, aby fungoval. Najdeme zde
platby za elektřinu a plyn na obecním úřadě,
nákupy knih, počítačů, tiskáren, počítačových
programů, poštovní služby, cestovné, platby
za telefon, náklady na opravy apod. Pro rok
2020 zde byl zahrnut také nákup služeb –

Stočné 38,53 Kč / 1 m3
Celkem 70,15 Kč / 1 m3
Od 1. května pak bude snížena sazba DPH na
10 %, čímž se změní i ceny:
Vodné 30,25 Kč / 1 m3
Stočné 36,85 Kč / 1 m3

jedná se o dokumentaci a výběrové řízení

Celkem 67,10 Kč / 1 m3

k plánovaným biokoridorům ve výši 400 000

Upozornění k silvestrovským

Kč.

ohňostrojům

Jak již bylo řečeno, všechny uvedené částky

Všechny, kdo si budou užívat silvestrovského

jsou

stanoveny

pouze

přibližně,

s přihlédnutím k aktuálním tržním cenám.

veselí poblíž našeho obchodu s potravinami,
bychom rádi upozornili, že u obchodu a na
hlavní cestě před ním je zakázáno používat
pyrotechniku
z

důvodu

lahví.

(petardy,

uskladněných

Prosíme

pyromany,

rachejtle,

aby

propanbutanových

všechny
couvli

dělobuchy)

dále,

pyrotechniky
až

k

a

prostoru

autobusové zastávky. Děkujeme za pochopení.
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VÝZNAMNÁ JUBILEA

Kulturní rubrika
Přehled kulturních akcí v roce 2020
11. 1. 2020

Tříkrálová sbírka

15. 2. 2020

Komárovský bál

5. 4. 2020

Velikonoční tvořivá dílna

V měsíci únoru budeme za obec Komárov
gratulovat k významnému životnímu
jubileu:

Duben 2020 Ukliďme Komárov
5. 7. 2020

Hurá, prázdniny!

12. 9. 2020

Obecní hody

13. 9. 2020

Požehnání u kapličky

paní Heleně Přikrylové
panu Josefu Kreuzigerovi

24. 10. 2020 Společný večer seniorů
5. 12. 2020

Mikulášská nadílka

13. 12. 2020 Vánoční tvořivá dílna

Oslavencům přejeme do dalších let

19. 12. 2020 Setkání u vánočního stromu

hlavně hodně zdraví a osobní

Pozvánka na setkání u vánočního

pohody.

stromu
Všem

našim

milým

spoluobčanům,

jak

komárovským, tak případným přespolním,
připomínáme, že v sobotu 21. prosince od

KRÁTKÁ OZNÁMENÍ

17 hodin se všichni sejdeme pod naším
rozzářeným vánočním stromem, abychom si
za doprovodu dechového kvarteta společně
zazpívali vánoční koledy a popřáli si krásné
svátky. Budeme se na Vás moc těšit!

Svozy odpadů
Příští svozy odpadu proběhnou:
Směsný odpad: 7. 1. a 4. 2. 2020
Bioodpad: 21. 1. a 18. 2. 2020

Povinně zveřejňované údaje
Komárovský zpravodaj č. 6/2019 – periodický tisk
územního samosprávného celku vydává Obec Komárov
se sídlem Komárov 241, 785 01 Šternberk, IČ 48770566,
tel: +420 585 034 106 – povoleno Ministerstvem kultury
ČR, dne 8. 1. 2019 – reg. Značka MK ČR E 23514.
Zpravodaj vychází 6 x ročně nákladem 75 výtisků.
Zpracování příspěvků – Mgr. Jan Habernal, Ph.D., email: mistostarosta@obec-komarov.cz, prezentace na
internetu: https://www.obec-komarov.cz/
Vydání ze dne 19.12.2019
Zveřejněné fotografie jsou pořízeny na základě
oprávněného zájmu a v souladu se zásadami ochrany
osobních údajů zveřejněných na internetových stránkách
Obce Komárov, viz https://www.obec-komarov.cz/gdpr
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