Prostor pro vaše názory
V těchto místech bychom rádi dali prostor vašim názorů. Máte-li zájem publikovat Váš
příspěvek, pište na ou@doubravcice.cz, nebo navštivte kancelář obecního úřadu.

MIMOŘÁDNÝ

OBECNÍ ZPRAVODAJ

Aktuální zprávy na
www.doubravcice.cz
----------------------

Doubravčice, 10. 10. 2008						
SPOLEČENSKÁ KRONIKA (připravujeme)
Významná životní jubilea, příležitostné gratulace, výzvy a oznámení .....
Společenská kronika kontakt: alena.kvasnickova@gmail.com, tel. 603 189 732

O obecních financích

INZERCE - soukromá a firemní
Inzerce je pro občany Doubravčic zdarma, max. velikost inzerátu 6 x 6,5 cm; jinak
dle dohody. Odmítnuta bude inzerce neetická, v rozporu s dobrými mravy, zjevně
klamavá, nebo je v rozporu s obchodními zvyklostmi a mohla by poškodit práva nebo
chráněné zájmy jiné osoby.
Inzerce kontakt: alena.kvasnickova@gmail.com popř. ou@doubravcice.cz.
OPRAVY PRAČEK

servis a opravy všech typů automatických praček
Josef Marek
Doubravčice
tel. 603 329 940

PRINCE OLIVER
Dárek, kterým mile překvapíte,
je i dárkem pro každou příležitost !
www.obchodveselymzbozim.cz.
Po tel. domluvě osobní výběr možný.
Ivana Švejdová, Doubravčice 159
tel. 720 122 550

Vážení spoluobčané,
blížíme se do poloviny funkčního období současného zastupitelstva obce.
To je vhodné období k bilancování toho, co se již povedlo, co se nepovedlo a co je
třeba ještě vykonat. Protože uspokojování naprosté většiny potřeb občanů obce se
děje nákupem služeb či zboží za peníze, rozhodl jsem se věnovat toto mimořádné
číslo obecním financím.
Dovolím si tvrdit, že naprostá většina z nás nemá tušení jak, odkud, kdy a jak velké
peníze tečou do obecního rozpočtu a ani za co obec peníze vydává. Než jsem se
stal starostou nebylo tomu u mne jinak. Podpořen pořady a články investigativní
žurnalistiky pak normální občan nutně pohlíží na obecní rozpočet jako na něco,
k čemu je potřeba přistupovat s nedůvěrou a ostražitostí. Na zastupitele pak jako
na někoho, kdo na tomto rozpočtu nutně parazituje. Smyslem následujících řádků je
proto poodhalit financování naší obce.
Jako každý rozpočet i ten obecní tvoří příjmy a výdaje.
Příjmy obce jsou: a) nedaňové b) daňové.
Nedaňové příjmy mohou být např. příjmy z pronájmu nebo prodeje nemovitého majetku, z vlastní hospodářské činnosti atd. Nedaňové příjmy může obec svou činností
ovlivňovat.
Daňové příjmy jsou tvořeny tzv. rozpočtovým určením daní vybíraných do státního
rozpočtu. Zjednodušeně řečeno, ze sumy vybraných daní z příjmů a daně z přidané
hodnoty obec obdrží určité mikropromile v závislosti na své velikosti. Velikost obce
je dána jednak počtem obyvatel (hlášených k trvalému pobytu) a jednak velikostí
katastrálního území. Výjimku pak tvoří daň z nemovitostí, která jako jediná je ze
100% příjmem té obce, na jejímž území se nachází nemovitost, která je předmětem
daně. Daň z nemovitosti je rovněž jedinou daní, jejíž velikost může obec ovlivňovat
koeficientem stanoveným obecně závaznou vyhláškou (viz.samostatná kapitola).

DĚTSKÁ MÓDA
ORIGINÁLNÍ DÁRKY

číslo 10

Internetový obchůdek U Raráška
nabízí dětské a kojenecké oblečení
Prince Oliver, hračky a dřevěné
dekorace.
www.mimibazar.cz/sroubek

Příjmy z pronájmu tvoří v případě naší obce 90.000 ročně za pronájem části kulturního domu čp. 94 a 70.000 Kč za pronájem lesa. Nájemné za pronájem pozemků
chatařům nepřevyšuje 15.000 Kč ročně. Celkem vybraná částka za nájemné bude
od října letošního roku z velké části vyčerpána na nájem obchodu s potravinami tak,

Osobní odběr po tel. domluvě.
Petra Francová, Doubravčice 234E
tel. 775 961 699
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aby jeho fungování mohlo být zachováno. V případě Doubravčic tak můžeme
����������������
říci, že
příjmy z pronájmu se zhruba rovnají výdajům za nájem za obchod.
Dále má obec příjmy z místních poplatků. Zahrňme sem – i když to není zcela přesné
– i poplatek za komunální odpad. Dále sem patří poplatek ze psů a poplatek za užívání
veřejného prostranství. Vybrané poplatky ze psů nepřevýší 10.000 Kč ročně. Od roku
2007 začala obec proprvé vybírat místní poplatek za užívání veřejného prostranství.
Ten je vyměřován především za výkopové práce smluvním společnostem, pracujícím
pro ČEZ v souvislosti s přesunem nadzemního vedení pod zem. Díky tomuto poplatku ve výši 40.000 Kč tak mohlo být např. obnoveno veřejné osvětlení Na Zámkách,
neboť z vybraného místního poplatku se zaplatil kabel a jeho uložení.
Největší (objemem výběru) je poplatek za komunální odpad (cca 400.000 /rok). Celá
takto vybraná částka je věnována na likvidaci odpadu. Likvidací odpadu rozumějme odvoz popelnic, kontejnerů z chat, kontejnerů na tříděný odpad, likvidaci černých
skládek a úklid kolem kontejnerů. Suma výběru místních poplatků je tak celá věnována na nákup služeb, které s nimi souvisejí.
Jedinými zbývajícími příjmy, které může dále obec použít pro svůj další rozvoj
a nákup zboží a služeb pro veřejné potřeby, jsou tedy příjmy daňové. Výši daňových
příjmů může - s výjimkou daně z nemovitosti - obec ovlivnit jen minimálně, jak již bylo
výše řečeno. Podíl jednotlivých obcí na celkovém výběru daně do státního rozpočtu
je dán zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní.

DOKOLEČKA - centrum pro rodinu
pořádá ......

29. 10. 2008 od 17.00 hodin
D I VA D E L N Í P Ř E D S TAV E N Í P R O D Ě T I
Z cyklu Hanička a Honzík aneb  
„KAMARÁDI BY SI MĚLI POMÁHAT!“
Předvede: Divadélko „Paleček“,
Hrají:  Ivana Boháčová a Michaela Razimová
Kde: přímo v centru „DOKOLEČKA“ v 1.patře budovy OÚ Doubravčice
Pohádka je činohra kombinovaná s maňásky a s písničkami. Pohádečka “ Kamarádi
by si měli pomáhat“ vypráví o tom že…………… :
…..Honzíka nakazí zlobivý skřítek „Zlobísek“ a nejen , že se mu nechce vstávat, ono
se mu nechce ani poslouchat maminku a do školky se mu také nechce. Vymyslí si
bolest v krčku a zůstane doma. Tropí skopičiny s pejskem Barnabáškem, pozlobí kočku Mícu, ale nakonec zjistí , že nemá ani jednoho kamaráda na stavění hradů z písku,
protože všichni kamarádi jsou přece v mateřské školce…a také s kamarády.
Hra je určená především předškolním a nejmenším dětem.
Vstupné DOBROVOLNÉ!

Divadélko „Paleček“

V případě Doubravčic vypadá struktura daňových příjmů k září 2008 takto:
DPH		
DPFO KV
DPFO ZČ
DPFO OSVČ
DPPO		
DNEM		

daň z přidané hodnoty
daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
daň z příjmů fyzických osob živnostníci
daň z příjmů právnických osob
daň z nemovitostí

Těšíme se na Vás !!!
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DOPOLEDNE

AKCE

Čtvrtek

Středa

Úterý

příspěvky na vstup:
herna 10, - Kč
cvičení ženy 30,- Kč
herna s programem 20, - Kč
keramický kroužek 50,- Kč

program pro nejmenší: děti do 5 let
taneční přípravka: pro děti od 4 let v kulturním sále od
18 hodin
jóga pro děti: od 6 let
keramika: od 3 let
27. a 28.10. ZAVŘENO

1.10. VÝTVARKA (od 10.00)
8.10. CVIČENÍ (od 10.30)
15.10. HRÁTKY (od 10.00)
2.10. ZPÍVÁNKY A ŘÍKADLA (od 10.00)
29.10. HERNIČKA bez programu

HERNA 9.30 - 11.30 S PROGRAMEM PRO
NEJMENŠÍ

Pondělí HERNA 9.30 - 11.30 (kromě 27.10.)

DEN

herna s výtvarkou 30,- Kč
jóga pro děti 20, - Kč
taneční přípravka I.,II. 600,-/pololetí
jóga pro dospělé 30, - Kč
taneční přípravka III. 750,-/pololetí
pozn.: na všechny programy je možné zakoupit výhodnou
permanentku

11.10. Taneční zábava: HELIGONKÁŘI
29.10. Divadélko PALEČEK
Hanička a Honzík aneb “Kamarádi , by si měli pomáhat”
od 17 hodin v Dokolečku

KERAMICKÝ KROUŽEK 16.00 - 18.00
JÓGA PRO DĚTI 18.00 - 19.00
JÓGA PRO DOSPĚLÉ 19.30 - 21.00

KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ 19.00 - 22.00

TANEČNÍ PŘÍPRAVKA I. 16.30 – 17.15
TANEČNÍ PŘÍPRAVKA II. 17.15 - 18.00
TANEČNÍ PŘÍPRAVKA III. 18.00 - 19.00
CVIČENÍ ŽENY 20.00 - 21.00

ODPOLEDNE

PRAVIDELNÝ PROGRAM CPR DOKOLEČKA - ŘÍJEN 2008

Z grafu je vidět, že největší podíl v rozpočtu obce tvoří podíl na DPH, daň z nemovitostí, daň z příjmů právnických osob a daň z příjmů fyzických osob za zaměstnance.
Celkové daňové příjmy se v roce 2008 očekávají ve výši 2.500.000 Kč.
Tok finanční hotovosti na účet obce je naopak velmi nevyrovnaný a každý větší
výdaj je třeba pečlivě plánovat.

Tabulka uvádí daňové příjmy obce dle měsíců od počátku roku 2008:
leden
252 916

únor
396 242

březen
140 017

duben
276 674

květen
330 552

červen
481 020

červenec
531 332

srpen
212 204

září
121 498

Obec má tak např. v roce 2008 k dispozici 2,5 mil. Kč pro veškerý další rozvoj, údržbu
majetku a nákup zboží a služeb pro veřejné potřeby.
Žádná sláva, nabízí se říci.

Největší výdaje z obecního rozpočtu v roce 2008:
výsadba dřevin
120 000

komunikace za hřištěm
328 873

osvětlení Na Zámkách
232 000

autobusy
180 000

projekt MŠ pro ÚR
161 000

spotřeba elektřiny
124 000

údržba zeleně, úklid
120 000

oprava komunikací
111 741

dotace obč. sdružením
100 000

vedení účetnictví
96 000

ZŠ Mukařov
90 000

MŠ Tismice
90 000

přípojka elektro MŠ
80 000

změna územního plánu
71 000
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projekt veřejného osvětlení

65 450

PŘÍLOHA OBECNÍHO ZPRAVODAJE

okna knihovna, chodba, kancelář

57 000

Stránka o historii, přírodě a zajímavostech obce .................................................................................část 3

CELKEM

2 027 064

Nejsou zde zahrnuty výdaje na vodovod a kanalizaci hrazené z investičních příspěvků, platby za odvoz odpadu hrazené z poplatků za komunální odpad a platby hrazené
z dotací.

Staré pohlednice, zachycují naší obec, patří už doslova mezi rarity. Na těchto obrázcích se zastavil čas již
před téměř 100 lety. Fotografie pořídil pan Alois Podlipný z Českého Brodu; pohlednice byla vyhotovena
pravděpodobně přímo na zakázku obce.
Bližší datum jejího vzniku se zatím nepodařilo zjistit, zapůjčena je z archivu pí. Hromádkové.

Hospodaření dříve a nyní
Po volbách na podzim r. 2006 jsme převzali obec na pokraji bankrotu. V průběhu
několika málo měsíců bylo nutno splatit téměř třísettisícový úvěr, který byl před volbami mj. použit minulým starostou pro výplatu odstupného a pro platbu faktur, na které
již běžný příjem obce nestačil. Splacení úvěru v termínu a nastartování pozitivního
trendu bylo možné především díky tomu, že se zastupitelstvo zřeklo odměn a platů.
Srovnání základních ukazatelů finanční hotovosti obce, v listopadu 2006 a nyní, ukazuje následující tabulka:
hotovost v
pokladně

zůstatky
na účtech

závazky
po lhůtě
splatnosti

pohledávky po
splatnosti

úvěry a
půjčky

VÝSLEDEK

11/2006

1 000

3 000

115 000

20 000

441 000

- 532 000

10/2008

44 000

7 500 000 *

-

1 615 000

24 000

9 135 000*

*vč. investičních příspěvků na výstavbu vodovodu a kanalizace
Kromě toho, že se podařilo splatit všechny dluhy, vymazat zástavní právo na budově
kulturního domu a podstatně ozdravit obecní finance, bylo v průběhu dvou let získáno
vynikajících více než 2,5 mil. Kč na různých dotacích:
Získané dotace 2007-2008

výsadba stromořadí
podél komunikace II/113

poskytovatel výše dotace
dotace

spoluúčast
obce

celkové
náklady

Středočeský 200 000
kraj

129 500

329 500

150 405

550 405

klubovna a herna pro děti MMR

400 000

obnova dopravního
značení

Středočeský 225 000
kraj

45 000

270 000

rekonstrukce knihovny*

Středočeský 28 000
kraj

5 600

33 600

1
3

2
4

obr. 1.
Náves s budovou Obecní školy, v té době ještě bez památníku padlým v 1. sv. válce a zelené plochy se
stromy. Vlevo však je vidět v té době ještě stojící, vysoká dřevěná zvonice. Několik metrů od ní (již mimo
foto) stojí ještě kaplička (nedochovala se).
obr. 2.
Domy na “dolní” návsi, při silnici na Č. Brod. První zprava dnes již neexistující hostinec, vedle pak domy
č.p. 48 a 47.
obr. 3.
Rohový dům na návsi vedle školy, opět ho zdobí nápis Hostinec (dnes č.p. 16).
obr 4.
Vchod ze silnice, z čela tři okna a nápis Hostinec, patří tentokrát budově později nazývané Hostinec
Antonína Pačesa a nyní známé jako Restaurace Čabuzi.
Vlastníte-li podobné pohlednice či zajímavé fotografie obce a jejích obyvatel, nabídněte je prosím k
zapůjčení (pořízení kopie).
Další informace o budovách na pohlednici poskytněte prosím na email: alena.kvasnickova@gmail.com
nebo na tel. 603 189 732.
Alena Kvasničková, kronikář obce Doubravčice
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OBECNÍ KNIHOVNA
ve spolupráci s OÚ Doubravčice
si vás dovoluje pozvat na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

obnova polní cesty*

Středočeský 100 000
kraj

120 000

220 000

obecní kompost

Středočeský 132 000
kraj

22 000

154 000

pozemek pro MŠ

SICAR, MK
Finance

-

1 349 854

rekonstrukce dětského
hřiště

Středočeský 100 000
kraj

25 000

125 000

497 505

3 032 359

CELKEM

v pondělí 3. listopadu 2008 od 16 - 19 h

*realizace pokračuje

1 349 854

2 534 854

m knihovna po celkové rekonstrukci
m nová služba: internet pro veřejnost

Na tomto místě je třeba poděkovat všem občanům, kteří se, ať už na přípravě
projektů či jejich realizaci, podíleli.
----------------------

m nové knihy a časopisy (časopis Zahrádkář, Instinkt)

Obecní knihovnu v Doubravčicích (pro děti i dospělé)
naleznete v 1. patře budovy OÚ, knihovnicí je pí. Pohořalová,
otevírací doba pondělí 17 - 19 h

Investiční příspěvky na vodovod a kanalizaci
– významná podpora rozpočtu obce

V rámci Dne otevřených dveří knihovny
bude dětským zájemcům zpřístupněna také sousední herna
RC Dokolečka
SOUTĚŽ pro děti v knihovně!!!

Obecní knihovna prošla důkladnou rekonstrukcí, která celkově změnila její vzhled.
Byl upraven knižní fond, který nyní čítá cca. 1 500 knižních svazků. Nově byly do
knihovny zařazeny např. časopis Zahrádkář (ročníky 2006 - 2007 - 2008), časopis
Instinkt, knihy Ivana Krause....
Kromě vlastního fondu knihovna zapůjčuje i pestrý výběr knih z knihoven z Kolína a
Kutné Hory.
Od listopadu zahájí provoz nová služba: internet pro veřejnost (zatím pouze
v době otevíracích hodin knihovny). Více o knihovně, její historii i aktuálním dění
(včetně vyhlášení vítězů dětské soutěže a podmínek soutěže nové) zjistíte také na
www.doubravcice.cz .
Poděkování patří všem, kteří se nejen podíleli na změnách v knihovně, ale reagují
také na výzvu “ Staňte se donátorem - podpořte svou knihovnu” , věnováním knih a
časopisů Obecní knihovně.
text: A. Kvasničková
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Na podzim roku 2007 byl zahájen výběr investičních příspěvků na výstavbu vodovodu
a kanalizace. Dlouho jsme zvažovali, zda a v jaké výši začít od občanů vybírat tento
příspěvek. Po konzultaci s firmami poskytujícími dotace a okolními obcemi, však při
zvážení stavu obecního majetku prostě nebylo jiné východisko.
Obec Štíhlice např. věnovala podstatnou část z prodeje obecního majetku na nákup
projektů na vybudování vodovodu a kanalizace. V Doubravčicích sice v minulosti
došlo k prodeji značného objemu obecního majetku, žádné dlouhodobější hodnoty
však za něj nebyly pořízeny. Bez vybraných investičních příspěvků by však obec
nemohla ani objednat projektové práce, neboť by je nebylo z čeho zaplatit.
Dnes má obec pravomocné územní rozhodnutí pro stavbu vodovodu a kanalizace,
hotovy projekty pro stavební povolení, o jejichž vydání je již zažádáno a zpracovávají
se projekty pro přípojky k jednotlivým nemovitostem.
K 31.8.2008 bylo na investičních příspěvcích vybráno 8.393.000 Kč.
Tabulka ukazuje výdaje, které byly dosud uhrazeny z vybraných investičních příspěvků:
účel

částka

projekt ÚR kanalizace

154 700

projekt ÚR vodovod

258 230

změna PRVKÚK

60 000

výškopis a polohopis

178 861
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el. přípojky ČOV a ČS

20 500

BSK WEST záloha

354 620

geom. plán ČOV

10 000

pozemek ČOV

1 000

znalecký posudek

2 800

Projekt stavební povolení vodovod*

214 200

Projekt stavební povolení kanalizace a ČOV*

261 800

CELKEM

1 516 711

Slovo závěrem
Závěrem bych chtěl zdůraznit, že jsem, vždy byl a budu zastáncem naprosté průhlednosti v hospodaření s majetekem obce. Každý občan má právo nahlédnout do
všech obchodních smluv, které obec uzavírá, do proplácených faktur, účetnictví obce
a ostatně všech dokumentů, které se týkají samostatné působnosti obce.
Chci povzbudit ty zastupitele, kteří zůstali věrni svým voličům a i přes nelehkou situaci, nedostatek peněz a množství dalších problémů jsou připraveni podpořit i mnohdy
nepopulární opatření, bez jejichž realizace by však naše obec zůstala zakonzervovaným skanzenem. To si, jak pevně věřím, přeje jen málokdo z nás.
Oceňuji opravdový zájem o fungování obce, který již mnozí občané projevili tím, že
účastní dobrovolných veřejně prospěšných akcí a jsou nápomocni při hledání dodavatelů.
Máme všichni společný cíl – život v moderní obci, která je pro život příjemná.

*vyfakturováno, dosud neuhrazeno
Poděkování patří všem, kteří pochopili důležitost příspěvku na vybudování vodovodu
a kanalizace.
První žádost o dotace zpracovává, na základě mandátní smlouvy s obcí, společnost
BSK WEST, a.s. a tato bude podána letos na podzim.

Tomáš Baborský, Váš starosta

Nemovitý majetek obce dříve a nyní
V úvodní a předchozí kapitole jsem zmínil nemovitý majetek jako významnou možnost příjmu obce. Pokud obec má vhodný nemovitý majetek a hospodaří s ním řádně,
může z příjmů z hospodaření s nemovitým majetkem financovat další rozvoj obce.
V případě Doubravčic tomu tak již zřejmě nikdy nebude.
Nemovitosti jsou pozemky a stavby. Nyní obec vlastní jedinou stavbu – dům čp. 94
– Obecní úřad, hospodu, kulturní dům, knihovnu a mateřské centrum pod jednou
střechou. Dříve obec vlastnila i hasičskou zbrojnici a např. také dům čp. 55. To už je
ale minulost.
Zasedací místnost domu čp. 94 byla přeměněna na mateřské centrum a knihovna
prošla rekonstrukcí. Základní údržba byla provedena i na chodbách a v kanceláři úřadu. Na celkovou rekonstrukci čeká střecha, do které zatéká a sál kulturního domu.
Za podrobnější prozkoumání stojí obecní pozemky.
Obecní lesy jsou jako jediné pozemky pronajaty Školnímu lesnímu podniku České
zemědělské univerzity, který přispívá do obecního rozpočtu částkou 70.000 Kč ročně.
Obec ještě před deseti lety vlastnila velké množství pozemků, které mohly být zcela
jistě lépe využity pro potřeby občanů, nežli se jich zbavit přímým prodejem.
Masivní výprodej obecních pozemků v minulých letech ukazuje následující tabulka:
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Budoucí mateřská škola Doubravčice dle projektu Hnilička – Císler - Architekti

Obec Doubravčice
Doubravčice 94, 282 01 Český Brod
Úřední hodiny: pondělí 8.00 – 10.00 a pátek 17.30 – 19.00
Telefon+fax: 321 677 901
E-mail: ou@doubravcice.cz
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Pozn. Zastupitelé si zvyšují daň z nemovitostí i sami sobě !
Velká města vůbec nemají zapotřebí zvyšovat výběr na dani z nemovitostí keoficientem. Příjem z daní na obyvatele je ve velkých městech 10 - 25 000 Kč.
Příjem z daní na obyvatele je v Doubravčicích 5 895 Kč.
Obecní úřad
Kolik stojí činnost samotného úřadu a lze na ní něco ušetřit?
V naprosté většině obcí v ČR je běžné, že si starosta, místostarosta a zastupitelé
vyplácejí plat, odměny, cestovné a další náklady, na které mají ze zákona nárok.
Nejinak tomu je i u našich sousedů.
Náklady na činnost zaměstnanců a ostatních pracovníků úřadu a průměrný daňový
příjem na obyvatele srovnává následující tabulka:

počet obyvatel
daňové příjmy Kč/rok
prům. příjem na obyvatele
mzdy a odměny zastupitelů a pomocných
pracovníků

Prodej obecních pozemků v letech 1995 - 2007
rok

výměra m2

celkem Kč

1995

3625

91 872

1996

13 050

1 153 575

1997

19 831

1889 320

1998

11 717

976 400

1999

31 172

3 928 800

2000

14 757

1 466 300

2001

10 662

1 199 640

2002

8 872

1 898 460

2003

9 268

963 600

2004

9 327

1 490 500

Tismice

Doubravčice

Štíhlice

2005

1 637

406 250

400

380

128

2006

376

18 150

3 300 000

2 240 000

1 064 780

2007

0

0

8 250

5 895

8 319

134 294

15 482 867

800 000

132 000

336 000

Pokud je starosta uvolněn (tzn. je v pracovním poměru na plný úvazek zaměstnán
prací pro obec) a zastupitelé si vyplácejí na co mají podle zákona nárok, je tím, jak
vidíme na příkladu Tismic, odčerpána podstatná část rozpočtu obce. Nejinak tomu
bylo do r. 2006 i v Doubravčicích.
Navíc v případě Doubravčic přistupuje další negativní faktor – nízký průměrný daňový
příjem na obyvatele (viz. tabulka). Ten je v našem případě podstatně nižší než v okolních obcích. Je to způsobeno tím, že téměř třetina občanů Doubravčic je v předproduktivním věku. Znamená to, že mladá obec s velkým počtem dětí způsobuje
výpadek v daňových příjmech. S přibývající výstavbou, která je převážně realizována
mladými páry, které buď již mají, nebo plánují rodinu, se bude tento „negativní“ trend
v daňových příjmech ještě prohlubovat.
Pohledem na částky, které jsou vynakládány na samotnou administrativní činnost
obce je jasně vidět, že v případě Doubravčic již opravdu není kde ušetřit.
Starosta, místostarosta a zastupitelé tak beze zbytku plní svůj slib voličům a pracují
bez nároku na odměnu a také bez jakéhokoliv proplácení např. cestovních nákladů.
V částce 132.000 Kč na administrativní činnost naší obce je zahrnuto 8.000 Kč
měsíčně za vedení účetnictví a 3.000 Kč měsíčně za odměnu pomocné administrativní síle.

CELKEM

Více než 13 ha - nyní již bývalých - obecních pozemků bylo prodáno za průměrnou
cenu 115 Kč/ m2. Že se nejedná o nejlepší tržní cenu, jaké by bylo možno dosáhnout,
je snad každému čtenáři na první pohled jasné.
Po volbách v listopadu 2006 nové zastupitelstvo zásadně změnilo postoj k nemovitému obecnímu majetku, který je prodáván jen ve zcela výjimečných případech. Tento
postoj je ale spíše demonstrativní, protože již není co prodávat.
Dále uvádím několik konkrétních příkladů prodeje obecních pozemků, které mohly
být využity pro budování občanské vybavenosti:
rok
1997

p.č.
490/13

m2

cena

10 215

cena/m2

1 021 500

100

2005

288/50

145

49 000

338

2004

358/12,13

8 014

1 300 000

162

2003

St. 138

31

130 000

4 194

2002

335/22-28

6 583

1 448 260

220

2001

342/77

1 177

120 000

102

1999

490/1

4 006

800 000

200

1999

490/18-20

3 705

570 000

154

poznámka
plocha kolem hasičárny
hasičárna čp. 95

Snad nyní již dobře známý je prodej hasičárny, která mohla po přestavbě sloužit jako
obchod a obec nemusela nyní platit pronájem jiných prostor. Rovněž tak např. poze14
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mek p.č. 490/1 mohl být využit pro výstavbu mateřské školy. Obec mohla ušetřit více
než 1 mil. Kč, když v minulém roce musel být pro účel MŠ zakoupen jiný pozemek
za dvojnásobnou cenu za m2. Některé z pozemků mohly být obcí tzv. zainvestovány
(rozparcelovány a zasíťovány) a následně prodány se ziskem pro obecní pokladnu,
a tak bychom mohli pokračovat.
Nynější zastupitelstvo jde směrem přesně opačným – tj. zachování a rozmnožení
majetku obce. Přes velmi omezené finanční zdroje se v posledních dvou letech přece
jen podařilo několik, pro obec a její občany, důležitých pozemků nakoupit:
Nákupy pozemků 2007-2008
p.č.

výměra

cena/m2

cena celkem

účel

2 967

400

1 186 800

Mateřská škola

1 000

1

1 000

čistírna odpadních vod

517

10

5 170

komunikace

335/51, 335/67

2 790

5

13 950

komunikace

278/1

1 057

5

5 285

komunikace

472

122

58 000

veřejné prostranství

4 314

10

43 140

sanace skládky Osičiny

296/11, 296/12
312/8

335/30,342/81
458/8,582/4
CELKEM

1 313 345

Nákup pozemku pro mateřskou školu mohl být uskutečněn díky příspěvkům fyzických
a právnických osob, které mají v obci pozemky a požadovaly, aby tyto byly změnou
územního plánu určeny k zastavění.
Tento příklad ukazuje žádoucí trend do budoucna, který zde v minulosti tak chyběl
– aby se investoři nové výstavby výrazně podíleli také na investicích do občanské
vybavenosti. Dále byly vykupovány především komunikace. To v některých případech
vedlo k jejich zprůjezdnění. Nákup pozemků pod skládkou Osičiny je podmínkou získání dotace na její sanaci, případně pro další využití území pro potřeby obce.
Dalšími rozjednanými obchody jsou výkupy pozemků pod komunikacemi Na Zámkách. Jejich „obecní vlastnictví“ je v situaci, kdy pozemky mají 22 vlastníků
nezbytnou podmínkou pro pokládku inženýrských sítí (vodovod, kanalizace,
veřejné osvětlení) a případné získání dotace na úpravu povrchu komunikace.
Daň z nemovitostí
Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání dne 26.5.2008 obecně závaznou
vyhlášku o stanovení koeficientu daně z nemovitostí, tj. koeficientu, kterým se násobí
daňová povinnost každého poplatníka.
Na následujícím zasedání zastupitelstva byla předložena žádost o přehodnocení
usnesení, kterým byl schválen koeficient v pětinásobné výši.
Pod tuto žádost připojili svůj podpis majitelé 67 nemovitostí s číslem popisným (další
8

plochy mohou mít povahu stavby, ale také nemusí, a to všechno v závislosti na tom,
jaký režim povolovacího řízení stavební úřad zvolí.
Provedení zpevněných ploch lze realizovat i jen na základě rozhodnutí o využití území. Tedy na základě územního rozhodnutí. Realizace je ale možná i na povolení
vydané podle ust. § 71 odst. 1 stavebního zákona, které však není totožné se stavebním povolením - lze je užívat i bez kolaudačního rozhodnutí.
Není ani vyloučen režim, podle kterého by mohly být zpevněné plochy povoleny i
ve stavebním řízení a následně kolaudovány. Zpevněné plochy u hlavní stavby jsou
pouze potřebným předpokladem jejich provozu, a protože jde o pozemky mimo její
půdorys, tak takovéto zastavěné plochy a nádvoří podléhají dani z pozemků, nikoliv
ze staveb.
V opačném případě by totiž mohly nastávat zcela nelogické a nepřiměřené situace v
tom, že by daň ze zpevněných ploch jako staveb byla nakonec větší, než tatáž daň
ze stavby hlavní, která je pro využití daného prostoru určující.
- z rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, spis. zn. 31 Ca 45/98 - 24, 46/98 - 20,
47/98 - 20, 48/98 Majitele zemědělského půdního fondu větších výměr, obec již brzy osloví s nabídkou
uzavření nájemní smlouvy, za podstatně výhodnějších podmínek, než za jakých je
zemědělská půda v Doubravčicích nyní pronajímána.
ad 3) K tomu je nutno poznamenat, že příliv největšího balíku peněz z fondů EU je
časově omezen – do roku 2013. Do této doby je nutno z těchto prostředků realizovat
největší projekty, kterými v Doubravčicích jsou:
- vodovod
- kanalizace a čistírna odpadních vod
- mateřská škola
- veřejné osvětelní v celé obci
- chodníky a nové povrchy vozovek
Na první čtyři záměry má již obec zpracovánu kompletní projektovou dokumentaci a
vyjednávají se potřebná povolení. Jak již bylo uvedeno výše, každé čerpání dotace
je podmíněno finanční spoluúčastí žadatele. Tu bude možno zajistit jen úvěrem, na
jehož splácení je třeba dostatečně vysoké příjmy. Koefient daně z nemovitostí nižší
než v maximální výši by tak způsobil, že by příjmy na splátky úvěru nebyly dostatečné
a výše uvedené projekty by nebylo možno uskutečnit.
ad 4) Zastupitelé dostali do rukou „černého petra“ v podobě možnosti výrazného zvýšení koeficientu daně z nemovitostí. Mnozí si jsou dobře vědomi, že pokud k tomu
přistoupí, přijdou o hlasy svých voličů. My nemáme osobní ambice setrvat na věky
v zastupitelstvu obce.
Děláme tuto práci protože nás baví a chceme pro rozvoj obce něco udělat, i když to
mnohdy nejsou opatření populární.
13

200 x 0,1 x 1 x 1,4 = 28 Kč
daňová povinnost celkem 484 Kč
po zvýšení x 5 = 2420 Kč
Více než 90% poplatníků daně z nemovitostí v Doubravčicích spadá do modelu
1 - 5. Znamená to, že jejich daňová povinnost ani po případném zrušení osvobození
novostaveb a zvýšení koeficientu (x 5) nebude znamenat výraznější zásah do rodinného rozpočtu.
Dále je z výše uvedených modelů zřejmé, že pro jednotlivého poplatníka je mnohem
významnější daň ze stavby, než daň z pozemku. Celková zastavěná plocha v obci je
však velmi malá, proto se na výběru daně podílí jen několika málo procenty.
V diskusi nad koeficientem daně z nemovitostí na minulém zasedání zastupitelstva
zazněly ještě tyto podněty:
1) Vysoký nárůst daně z rekreačních nemovitostí… – viz. model 3
2) Neúměrně vysoké zatížení majitelů zemědělských usedlostí… – viz.model 6
3) Rozložit zvýšení koeficientu daně z nemovitostí na několik let…
4) Jsme jedna z mála obcí, která využila maximálního koeficientu, ani velká města to
neudělala....
ad 1) Daňové příjmy z občanů, kteří zde nejsou trvale hlášení, jsou pro obec nulové. Zcela jistě však i tito občané využívají služeb, které obce financuje. Za všechny
jmenujme např. autobusové spojení, veřejné osvětlení, údržbu komunikací, služby
obecního úřadu, zajištění svozu odpadu atd. Je proto správné, aby daňové zatížení
majitelů rekreačních nemovitostí bylo vyšší, než občanů, jejichž část daní plyne do
rozpočtu obce.
ad 2) Majitelům zemědělských usedlostí lze doporučit, aby si zkontrolovali ve svém
daňovém přiznání správný výpočet daně ze staveb.
Základ daně ze staveb – výměra půdorysu nadzemní části stavby – není totiž téměř
vždy totožná se zastavěnou plochou dle katastru nemovitostí. Protože se do zastavěné plochy zahrnovalo i nádvoří, výměra zastavěné plochy v katastru nemovitostí je
obvykle mnohem větší než půdorys stavby. Užití zastavěné plochy pro výpočet daně
ze staveb pak vede k falešně vyšším hodnotám. V případě zjištění nesrovnalostí je
vždy možno podat opravné daňové přiznání.
Pojem stavby pro daňové účely není v z. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, definován. Stanoví-li ust. § 7 z. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, že předmětem
daně ze staveb jsou stavby, na které bylo vydáno kolaudační rozhodnutí nebo kolaudačnímu rozhodnutí podléhají, dlužno poznamenat, že kolaudace zpevněných ploch,
s ohledem na shora uvedené, může přicházet v úvahu, ale také nemusí. Zpevněné
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podpisy byly od spolubydlících osob a chatařů). V 19 nemovitostech, z výše uvedených 67, není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba. Ve 33 nemovitostech, z výše
uvedených 67, je současná daňová povinnost zanedbatelná (nyní do 500 Kč ročně) i
po pětinásobném zvýšení.
Občanům bylo přislíbeno podrobně analyzovat a vysvětlit důvody, které vedly ke
schválení koeficientu daně z nemovitostí v maximální výši.
Výši vybrané daně z nemovitosti může obec přímo ovlivňovat pomocí tzv. koeficientu, který se stanovuje obecně závaznou vyhláškou schvalovanou zastupitelstvem
obce. Novela zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, umožnila s účinností
od 1.1.2008 obcím stanovit výši koeficientu, kterým se násobí daňová povinnost a
zároveň zvyšuje příjem obce z této daně až na 5. Tato novela byla schválena po rozsáhlých diskusích iniciovaných Svazem měst a obcí, který dlouhodobě poukazuje na
nízké příjmy obcí, které nepostačují ani k nejzákladnější obnově obecního majetku.
Výsledkem těchto diskusí byla jednak novela rozpočtového určení daní, který zavedl
i druhý velikostní koeficient obce – podle výměry katastrálního území.
Pro většinu obcí toto pak byla změna pouze kosmetická – v případě Doubravčic přinesla navýšení rozpočtu o cca 200.000 Kč ročně. Dále pak dal novelou zákona o
dani z nemovitostí obcím jasnou zprávu – pokud potřebujete více peněz – pomozte
si sami.
Snad se s většinou občanů shodneme na tom, že obec má do stavu, který bychom si
všichni přáli ještě daleko. Připravuje se výstavba vodovodu a kanalizace. V podstatné
části obce chybí veřejné osvětlení, většina komunikací není pohodlností investorů
zpevněna. Obec nutně potřebuje školku, protože místa v těch okolních jsou beznadějně zaplněna. Dále hrozí, že v září příštího roku skončí obchod s potravinami, střecha kulturního domu je v dezolátním stavu, teče do ní a tak bych mohl pokračovat
ještě dlouho.
Na druhou stranu ale klidně přiznám, že pokud mi bude předloženo, abych podepsal, že nechci zvyšovat daně, pak samozřejmě bez znalostí dalších souvislostí také
podepíši.
Je na tomto místě vhodné opět zdůraznit, že daň z nemovitostí jako jediná celá končí
v rozpočtu obce, tj. v místě kde žiji a svou aktivitou ať již přímou – v zastupitelstvu
obce, nebo nepřímou – tím, koho si zvolím- mohu ovlivnit, na co se mé peníze použijí.
Přiznejme si, že u jiných, podstatně vyšších daní, proti kterým nijak neprotestujeme,
máme tuto možnost mizivou.
Největší připravované investice jsou výstavba vodovodu, kanalizace, čistírny odpadních vod a mateřské školy. Předpokládejme, že se celkové náklady na tyto stavby
dostanou např. na 120 mil. Kč. Při velmi optimistickém odhadu získání dotací ve výši
80% je stále zapotřebí 24 mil. Kč z vlastních zdrojů jako povinné spolufinancování.
Za situace, kdy obec již nemá žádný majetek, který by mohla zpeněžit, je jedinou
možností úvěr. A úvěr samozřejmě dostanu, jen když jej mám z čeho splácet.
Pokud jsem uvedl výše, že obec má daňové, tj. efektivně použitelné a stabilní roční
příjmy nyní něco přes 2 mil. Kč, neznamená to samozřejmě, že celá tato částka může
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být použita na splátku úvěru. To bychom museli na deset let zhasnout veřejné osvětlení, zavřít kancelář, zrušit autobusové spojení a platit za naše děti v mateřských a
základních školách několik tisíc Kč ročně.
Předpokládaná výše příjmu na dani z nemovitostí činí v letošním roce 450.000 Kč.
Po aplikaci koeficientu 5 výběr daně z nemovitostí stoupne na 1,2 -1,5 mil. Kč. U
takovéto částky je již představitelné její použití na splátky úvěru při zachování normálního fungování obce.
V diskusi ke koeficientu daně z nemovitosti zaznělo, že daň není spravedlivá, více
postihuje starousedlíky, majitelé novostaveb jsou ze zákona osvobozeni, atd. S tím
nezbývá, než souhlasit. Daně nikdy nebyly a nebudou spravedlivé.
Do loňského roku byli progresivní sazbou daně z příjmů více zdaňováni občané
s vyšším příjmem. Bylo to snad spravedlivé ? Nad tímto argumentem jsem se nicméně podrobně zamyslel a analyzoval možné dopady na občany, zejména na ty, kteří
byli podepsáni pod žádostí o přehodnocení OZV o koeficientu daně z nemovitostí
a z nich především majitelé zemědělských usedlostí, u nichž se dá očekávat vyšší
daňová povinnost.
K argumentu nespravedlnosti osvobození novostaveb od daně z nemovitostí jen dvě
poznámky, bez dalšího komentáře, neboť nejsem zastáncem dělení občanů na starousedlíky a přistěhovalce:
Poslanecká sněmovna pustila dne 23.9.2008 do dalšího čtení novelu zákona o dani
z nemovitostí, kterým se ruší osvobození novostaveb od roku 2009.
Více než 90% majitelů novostaveb tyto financuje hypotečním úvěrem a zadlužuje se
tak obvykle na několik desítek let.
Podíl výběru daně z nemovitostí dle druhu nemovitosti ukazuje následující graf:

Největším příspěvkem je daň z pozemků s využitím orná půda, zahrada, sad.
Daň ze zemědělských pozemků, pokud jsou tyto pronajaty, platí ze zákona nájemce,
nikoliv majitel pozemku. Dalším významným přispěvatelem jsou stavby pro rekreaci.
Je zajímavé, že obytné stavby se podílejí na výběru daně jen asi 2%, i když u jednotlivých poplatníků může daň ze stavby výrazně převýšit daň z pozemku.
Více než 35% staveb je nyní od daně osovobozeno, viz. výše.
Několik modelů výpočtu daně z nemovitostí dle sazeb pro Doubravčice:
Model 1: Prázdný pozemek
pozemek 1.000 m2, orná půda
cena /m2 (7,82) x výměra = zákl. daně 7.820
sazba 0,75%
daňová povinnost = 0,0075 x základ = 58,65 Kč
po zvýšení x 5 = 293,25 Kč
Model 2: Pozemek s rozestavěným RD
pozemek 800m2, orná půda = 800 x 7,82x 0,0075 = 46,92
stavba 100m2 zast. plocha = 100 x 1x 1,4 = 140
daňová povinnost celkem: 187 Kč
po zvýšení x 5 = 935 Kč
Model 3: Pozemek s chatou
pozemek 200 m2
200 x 7,82 x 0,0075 = 12
chata 50 m2
50 x 3 x 1,4 x 1,5 = 315
daňová povinnost celkem = 327 Kč
po zvýšení x 5 = 1635 Kč
Model 4 : Pozemek s RD (neosvobozen od daně ze staveb)
pozemek 800 m2
800m2 orná půda = 800 x 7,82 x 0,0075 = 52
stavba 100 m2 zast. plocha
100 x 1x 1,4 = 140
danňová povinnost celkem 192 Kč
po zvýšení x 5 = 960 Kč
Model 6: Zemědělská usedlost
pozemek 3. 000 m2 orná půda nebo zahrada
3000 x 7,82 x 0,0075 = 176 Kč
200 m2 stavba
200 x 1 x 1,4 = 280 Kč
200 m2 nádvoří (ostatní plocha)
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