Žďárský zpravodaj
Obecní úřad Žďár nad Metují

Hospodaření obce 2018

úřední hodiny
Pondělí 8 – 11 a 13 - 17 hod.
Středa 8 – 11 a 13 - 17 hod.

Příjmy roku 2018

Od 17.6.2019 do 30.8.2016
upozorňujeme, že z důvodu
postupného čerpání dovolených,
bude kancelář k dispozici pouze
v úředních hodinách.
Kontakty: tlf.č. 491 541 142
obec@zdarnadmetuji.cz
www.zdarnadmetuji.cz
č.ú. Komerční banka: 9024551 / 0100

Ubytování pod Ostašem
www.podostasem.com
tel.č. 721 106 077

SBĚRNÝ DVŮR
sobota: 9 – 11 hod.
středa: 16:30 – 18:30 hod.
Ráda bych touto cestou velice
poděkovala spolku Žďárské
ženy za finanční dar, který
použiji na nákup cvičebních
pomůcek pro děti z tanečních
kroužků a cvičení s dětmi.
Lada Černohorská

Žďárská hospůdka
přijme
ČÍŠNÍKA/SERVÍRKU
Více informací u provozního
pana Jiřího Prouzy osobně nebo
na tel.č. 606 652 124
Nástup možný ihned.
Realizace domovních ČOV a
filtrů – v případě zahájení
výstavby je možné se předem
domluvit
s panem
místostarostou
Františkem
Dostálem ohledně uložení
nepotřebné zeminy.

Daňové příjmy včetně místních poplatků
Dotace a příspěvky
Nedaňové příjmy
Z toho za pronájem bytových a nebytových prostor
Kapitálové příjmy – z prodeje pozemků

Příjmy celkem

2/2019

9 704 198,15
3 494 192,66
2 712 595,63
2 440 071,25
5336,00

15916322,44 Kč

Ze zákona je obec povinna financovat nejrůznější činnosti, stará se o rozvoj obce,
zajišťuje kulturní, společenské a další potřeby svých občanů.

Běžný provoz obce v roce 2018
Škola a školka
Bytové a nebytové hospodářství
Nakládání s odpadem
Kulturní činnosti a sál, spolky, hasiči, sport, památky
Činnost místní správy
Zastupitelstvo obce
Zaměstnanci (na úřadě, na komunálních služ. včetně odvodů)
Uhrazené splátky úvěrů

Běžné výdaje

1 587 136,83
679 965,89
479 444,25
1 587 477,15
1 034 111,25
924 097,74
1 716 965,10
1 551 600,00

9 560 798,21 Kč

INVESTICE:

V loňském roce se realizovaly tyto projekty:
Vybudování ubytování včetně vybavení
Nové dětské hřiště u bytovek
ČOV u MŠ
Mulčovač, sekačka
Inventář (tělovýchova, hasiči, ubytování)

2 388 127,00
497 984,00
177 353,00
185 128,00
415 540,00

Investice celkem

3 664 132,00 Kč

Dotace ( v tis. Kč)
Účel
Výkon státní správy,
Volby prezident, Zastupitelstvo a Senát
Zaměstnanost Úřad práce VPP
Zaměstnanost Projekt EU
Zaměstnanost Projekt EU pro ZŠ
MMR –oprava tělocvičny
MMR - hřiště
POV – oprava chodníku a VO

dotace

133,7
67,98
174,89
484,14
408,69
506,56
335,20
729,00

Čerpáno

54,82
174,89
225,56
Přeposláno ZŠ

506,56
335,20
r. 2019

Obec Žďár nad Metují vykázala v roce 2018 přebytek mezi příjmy a výdaji
ve výši 2 910 724,99 Kč.
Turistická známka , turistická nálepka č. 2547
Obec Žďár má k dispozici od dubna k prodeji dřevěnou
turistickou známku a také turistickou nálepku, na kterých
je vyobrazen reliéf pramene pod stolovou horou Ostaš –
Samaritánka. Tato známka slouží jako suvenýr a zároveň
"potvrzuje" dosažení turisticky atraktivního místa.

Připravujeme:

Posezení u prameniště
Samaritánka
pátek 28.6.2019
od 18:00 hodin
Výzva:
Jste jedineční? Máte
něco, co jinde v ČR
nemají?
Pečete?
Vyrábíte? Poskytujete jedinečné
služby? Zapojte se!!!
Broumovsko společně s asociací
regionální značky se snaží přispívat
ke zviditelnění kvalitních místních
produktů už více jak 8 let. V
poslední době pozorujeme trend
obliby regionálního značení - proto
řady našeho regionálního produktu
Broumovsko budeme rozšiřovat.
Neváhejte a přihlaste se do
certifikace. Budete mít možnost
účastnit se akcí nejen našeho
regionu. V současné době má
Broumovsko
14
aktivních
dodavatelů s řemeslnými a
potravinovými výrobky. Nově je
možnost certifikovat služby a
zážitky.
Registrujte
se
na
katerina.agnolozzi@broumovsko.cz
, poté se sejdeme a pomůžeme s
vyplněním přihlášky. Uzávěrka
přihlášek je 30. 6. 2019. K
certifikaci dojde letos v září. Na
Vaši spolupráci se těší tým SDBM.

Zpravodaj č. 2/2019 vychází 31.5.2019 v
nákladu 250 kusů.
Připravuje R.Freibergerová

Informace ze školky a školy
Za necelý měsíc je tu konec školního roku, a tak mi dovolte pár posledních zpráv.
Zápis do první třídy se uskutečnil ve středu 3.dubna 2019. Dorazilo celkem 7 dětí
– 4 chlapci a 3 dívky. Jeden žák požádal o odklad školní docházky. Vzhledem
k tomu, že sedm páťáků odchází, měl by celkový počet 40 žáků být zachován i ve
školním roce 2019/2020. Také mateřská škola zapisovala, a to ve čtvrtek 2.května
2019. Shromáždilo se jich nakonec 6, mezi nimi i děti dvouleté.
Závěrečné vysvědčení bude rozdáno 28.června 2019. Ale než se tak stane, čeká
nás 31.5.2019 účast ve vybíjené málotřídních škol, 20.6.2019 školní výlet na Staré
Hrady, 21.6.2019 společné focení a ve středu 26.6.2019 zakončíme plavecký
výcvik pro žáky ZŠ.
Škola v uplynulém školním roce spustila tříletý projekt školního klubu pro
žáky 1.stupně ZŠ a pro ně také připravuje 2 turnusy prázdninového
příměstského tábora. Vedením tohoto projektu je pověřena vychovatelka
Veronika Šmídová.
Mateřská škola si odbyla premiéru plaveckého výcviku v bazénu Veby Broumov.
Tato akce byla úspěšně zvládnuta nejen dětmi, ale i učitelkami. A protože
přetrvává zájem ze strany rodičů, bude výcvik pokračovat i v roce dalším.
Mateřská škola byla aktivní i v oblasti témat zdravé výživy, dopravní výchovy, se
školou i sama se účastnila kulturních představení a sama či ve spojení s okolními
školkami podnikala výpravy na tematicky zaměřené výlety – např. Velké Poříčí,
Nové Město nad Metují apod.
Také žáci školy se vzdělávají mimo své předměty v různých projektech –
k oblíbeným patří filmový festival Jeden svět, cestopisné programy Adama Lelka
s názvem Planeta Země 3000, preventivní programy, programy ke zdravému
životnímu stylu.
Škola i školka jsou vyhledávaným místem pro uskutečňování pedagogických praxí,
tentokrát jsme přivítali dvě budoucí kolegyně v MŠ a jednu, letos poprvé, také
v oboru asistent pedagoga.
Ve školním roce 2019-2020 bychom měli nastoupit se stejným počtem žáků a ve
stejném složení zaměstnanců. Nadále se budeme starat o žáky s individuálním
vzdělávacím programem, především o místní. Díky zřizovateli proběhly už
v minulosti všechny větší úpravy objektů, a tak se letos zaměříme o prázdninách
pouze na údržbu – malování, koberce, nábytek apod. Škola bude po dobu celých
prázdnin uzavřena, školka pak od 15.7. do 18.8. Přeji Vám jménem všech
zaměstnanců slunečné a klidné dovolené.

Mgr. Jiří Trnovský, ředitel

