Obec Racková
Starosta obce Racková

Racková, 4. 12. 2014
Počet listů: 1

Svolání zasedání Zastupitelstva obce Racková
Na základě ustanovení § 103 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v
platném znění, svolávám zasedání Zastupitelstva obce Racková:
Místo konání: Klubovna hasičů, Racková č. p. 45
Doba konání: 11. prosince 2014 od 19:00
Navržený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Určení ověřovatelů zápisu a sčitatele
Schválení programu
Cena za odpady na rok 2015
Cena stočného na ČOV na rok 2015
Cena za přípojku kabelové televize na rok 2015
Rozpočet na rok 2015
Diskuze
Závěr

Ing. Jaroslav Kaňa
starosta obce Racková

Vyvěšeno na úřední desce dne: 4. 12. 2014
Sejmuto z úřední desky dne: 12. 12. 2014

K jednotlivým bodům programu:
1. Určí Jaroslav Kaňa.
2. Program přednese Jaroslav Kaňa. Možná se zastupitelstva zúčastní pan farář Antonín
Ptáček. Pokud se zúčastní, dostane slovo ihned po schválení programu.
3. Z důvodů legislativních změn, bylo třeba předělat vyhlášku o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Racková (viz. příloha OZV
1/2014). Dále máte v příloze OZV 2/0214 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Jelikož náklady na odpady byly ve výši 506,-Kč na poplatníka, není důvod poplatek za
odpad zvyšovat ani snižovat. Hlavní změny, které můžeme ve vyhlášce udělat jsou
v článku 6 osvobození a úlevy.
4. I v letošním roce je na ČOV stále ztráta i při ceně 15,-Kč/m3. Budu navrhovat navýšení
ceny stočného z 15,-Kč/m3 na 16Kč,-Kč/m3. (Při přepočtu na směrné čísla je o zvýšení
poplatku na osobu z 540,-Kč na 576,-Kč). Letošní příjmy jsou ve výši 57 000,- a náklady
za prvních 10 měsíců jsou 81 587,-Kč
5. Za leden až říjen byly výdaje na KT následující: elektřina 28 819,-Kč, nákup licencí a
servisu 158 969,-Kč, opravy a udržování 20 277,-Kč. Náklady celkem za 10 měsíců
208 068,-Kč. Předpoklad za celý letošní rok je 260 000,-Kč. Je 178 přípojek. Náklady na
jednu přípojku jsou ve výši 1460Kč. V příloze máte přílohu č. 1/2014 ke smlouvě
č.28/07/TKR/SP, kde jsou zobrazeny náklady na přípojku a měsíc – jedná se o největší
nákladovou stránku kabelové televize.
6. Z důvodu nejasnosti na stránce příjmů a výdajů nebudeme letos schvalovat rozpočet, ale
schválíme rozpočtové, provizorium. Kdy budeme moci za kalendářní měsíc, čerpat max.
1/12 celkových výdajů za rok 2014.

