Informace pro občany Lošan a Lošánek
Čerpání rozpočtu obce za I. pololetí 2020
Příjmy:
Daně zasílané finančním úřadem
Poplatek - odvoz odpadů
Poplatky ze psů
Daň z hazardních her
Správní poplatky
Dotace ze státního rozpočtu – výkon státní správy
Pitná voda – služby
Byty – nájem
Prodejna – nájem
Pohřebnictví (pronájem hrobových míst)
Separovaný sběr (EKO-KOM) – plasty, sklo, papír, obaly, olej
Příjmy z poskytování služeb (poplatky fitness, pronájem kabin)
Ostatní příjmy (úroky)
Převody z rozpočtových účtů

2,262.268,- Kč
181.800,- Kč
5.900,- Kč
14.348,- Kč
780,- Kč
29.052,- Kč
28.725,- Kč
84.341,- Kč
6.000,- Kč
509,- Kč
30.327,- Kč
8.090,- Kč
115,- Kč
200.000,- Kč

Příjmy celkem

2,852.255,- Kč

Výdaje:
Kastrace koček

2.170,- Kč

Silnice
- oprava krajnice v Lošánkách

7.623,- Kč

Ostatní záležitosti pozemních komunikací
- administrace dotace – výstavba chodníku

20.701,- Kč

Dopravní obslužnost – autobusová doprava

24.121,- Kč

Pitná voda
- el. energie – čerpadlo (zálohy)
- služby – rozbory pitné vody, zpracování provozní evidence
- vybudování průzkumného vrtu
Odvádění a čištění odpadních vod
- služby - provoz ČOV č.p. 20, čištění kanalizace
- kanalizace – manažerské řízení realizace projektu
Rybník
- finanční příspěvek rybářskému spolku
Školné
- mateřské školy (MŠ Křečhoř)

5.640,- Kč
9.038,- Kč
390.870,- Kč
10.995,- Kč
60.500,- Kč
5.000,- Kč
41.070,- Kč

Knihovna
- dohoda o provedení práce za I. pololetí
Kultura – dospělí
- věcné dary – životní jubilea
Hřiště
- materiál (NPK, postřik)
- elektrická energie
- pohonné hmoty

3.000,- Kč
450,- Kč
10.221,- Kč
36.180,- Kč
1.200,- Kč

Kultura – děti
- dárkové předměty na dětské akce, občerstvení, sladkosti
- Maškarní karneval – hudební produkce

8.115,- Kč
3.000,- Kč

Ostatní zájmová činnost
- trika pro šipkaře

6.989,- Kč

Bytové hospodářství
- materiál – vodoměr v č.p. 20

715,- Kč

Veřejné osvětlení
- elektrická energie (zálohy)
- oprava VO

2.820,- Kč
7.330,- Kč

Pohřebnictví
- elektrická energie (zálohy)

600,- Kč

Územní plán
- vypracování návrhu změny č.1
Komunální služby a územní rozvoj
- nájemné – pozemek pod prodejnou
Sběr a svoz komunálních odpadů
- známky na popelnice
- odvoz odpadů

25.000,- Kč
5.000,- Kč
460,- Kč
157.197,- Kč

Tříděný sběr
- odvoz sběrných kontejnerů

57.896,- Kč

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
- platy zaměstnanců
- dohody o provedení práce
- zdravotní a sociální pojištění
- ochranné pomůcky
- nákup materiálu (náhradní díly, pracovní pomůcky a nářadí)
- drobný dlouhodobý majetek (lavice)
- pohonné hmoty a maziva
- služby – kácení a ořez stromů, sečení, servis traktůrku

13.136,- Kč
83.880,- Kč
4.440,- Kč
831,- Kč
10.208,- Kč
4.595,- Kč
14.354,- Kč
38.389,- Kč

- oprava sekačky
- pití pro zaměstnance

1.578,- Kč
577,- Kč

Krizová opatření
- dezinfekce a roušky

20.041,- Kč

Požární ochrana
- elektrická energie (zálohy)
- služby – emise a technická prohlídka
- oprava hasičského auta
Odměny členů zastupitelstva (platy)
- starosta
- místostarosta
- zastupitelé
- zdravotní pojištění

1.080,- Kč
1.590,- Kč
6.090,- Kč
90.000,- Kč
48.000,- Kč
30.030,- Kč
15.174,- Kč

Činnost místní správy (Obecní úřad)
- platy zaměstnanců
172.572,- Kč
- dohody o provedení práce
64.750,- Kč
- sociální pojištění a zdravotní pojištění
58.879,- Kč
- zákonné pojištění
772,- Kč
- knihy a tisk
480,- Kč
- drobný hmotný majetek (regály do knihovny, čerpadlo)
8.410,- Kč
- nákup materiálu (kancelářské potřeby, tonery, papír,
čistící prostředky apod.)
6.945,- Kč
- elektrická energie (zálohy)
63.120,- Kč
- poštovní služby
813,- Kč
- služby telekomunikací
9.080,- Kč
- školení
4.985,- Kč
- ostatní služby (zpracování mezd, počítač – servis,
instalace, smluvní poplatky, antiviry, licence, roční služby BOZP
a PO, registrace, provoz webových stránek, roční udržovací
poplatky, projekty apod.)
176.040,- Kč
- cestovné
818,- Kč
- pohoštění
804,- Kč
- penále na pojistné
369,- Kč
- finanční příspěvek nadaci
894,- Kč
- členský příspěvek Spolek pro obnovu venkova
2.000,- Kč
- platby daní a poplatků (správní poplatky)
600,- Kč
- služby peněžních ústavů
2.448,- Kč
- převody z rozpočtových účtů
200.000,- Kč
- vratka DPH
- 51.345,- Kč
_________________________________________________________________________
Výdaje celkem

Vypracovala účetní: Eva Pěkná

2,011.328,- Kč

Výstavba kanalizace
Dne 1.7.2020 proběhlo předání staveniště splaškové kanalizace a ČOV (čistírna
odpadních vod).
Následně začaly práce u fotbalového hřiště položením přivaděče do ČOV,
přívodního kabelu el.proudu a komunikace k ČOV.
Práce pokračovaly podtlakem pod potokem a uložením potrubí k silnici LošanyLošánky.
Byly zahájeny práce na přivaděči do ČOV za hřištěm, do kterého budou svedeny
odpadní vody z dolní části Lošánek (U Louže).
Práce na komunikaci III.třídy od rybníka do Lošánek začaly 5.srpna. V souvislosti
s těmito pracemi dojde k postupnému omezení provozu na této komunikaci.
O rozsahu omezení budou občané průběžně a včas informováni.

Připravované akce v obci
V sobotu 15. srpna od 17.00 hod pořádá Sparta Lošany setkání bývalých fotbalistů
oddílu spojené se vzájemným utkáním Staré gardy.
Program pokračuje promítáním letního kina. Promítat se bude český film
3Bobule. Začátek je ve 21.00 hod. Vstupné je dobrovolné, občerstvení na obě akce
je zajištěno.
Podzimní fotbalová sezona začíná v sobotu 22. srpna zápasem Sparta Lošany - S.
Horní Kruty. Začátek je v 17.00 hod.
Orientační závod Memoriál Josefa Mašína pořádá spolek Mašínův statek - památník
tří odbojů ve středu 26. srpna.
Start zaregistrovaných závodníků bude v 11.00 hod.u památníku gen.Mašína, trasa
s kontrolními body povede po obci a cíl je na hřišti.
Dokončení závodu ve 14.00 hod a poté vystoupí hudební skupina Taxmeni.
Ukončení této akce je plánováno na 16.00 hod.
Loučení s prázdninami pořádá kulturní komise v sobotu 29. srpna na hřišti
v Lošanech od 14.00 hod.
Večer se na letním parketu na hřišti koná taneční zábava se skupinou Wječná žízeň.
Tradiční pietní vzpomínková akce na generála Josefa Mašína se koná v pondělí
7.září od 16.00 hod u památníku v Lošanech.
Kulturní komise připravuje Strašidelný lampionový průvod, Vánoční koncert a
Rozsvícení vánočního stromu. Vzhledem k velmi malé účasti místních dětí na akci
Mikulášská besídka za poslední tři roky proběhne změna, zájemci o osobní návštěvu
mikuláše a čerta se budou moci nahlásit na obecním úřadě.
Konání kulturních a společenských akcí v obci závisí na vývoji koronavirové
nákazy a přijatých opatřeních nařízených státem.

