Hospodaření obce DOBELICE
za rok 2020
Obec v průběhu roku 2020 obdržela
tyto finanční příspěvky a účelové investiční a neinvestiční dotace:
Dotace:
Na základě uzavřené dohody s Úřadem práce Znojmo přijatá dotace na aktivní politiku zaměstnanosti pro obce-

zaměstnanec zajišťující údržbu veřejných prostor
-VPP 5-11/2020 v celkové výši 105.000,- Kč

Dotace z Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje ve výši 36.663,- Kč.
Tato dotace byla určena na pokrytí realizace projektu „Pořízení nové autobusové zastávky Dobelice,
Krumlovská“ ve výši 50% celkových nákladů, kde si obec za tyto finanční prostředky pořídila nákupem:
- Autobusovou zastávku 4m
-obec na tuto akci vyčlenila ze svého rozpočtu zbylých 50% z celkových nákladů, tedy 36.663,-Kč.
Celkem náklady z akci ve výši 73.326,-Kč.

Podpořil Jihomoravský kraj

Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 70.000,- Kč; dotační program „Podpora provozu venkovských
prodejen v Jmk pro rok 2020“ Tato dotace byla určena na realizaci akce s názvem „Podpora prodejny v
Dobelicích v roce 2020“. Tato dotace byla využita na částečné pokrytí provozních nákladů této prodejny ve
výši 140.000,-Kč.
-obec na tuto akci vyčlenila ze svého rozpočtu 50% celkových nákladů, tedy 70.000,-Kč
Obec v roce 2020 obdržela finanční dar z rozpočtu ENERGOREGIONu 2020 na zakoupení malé komunální
techniky ve výši 52.000,-Kč. Obec si za tuto podporu pořídila brány za traktor KIOTI, křovinořez, pracovní stůl
se svěrákem a zahradní náčiní.

Celkem se obci podařilo získat navíc do svého rozpočtu dotacemi částku 263.663,-Kč,
která tak byla využita na další rozvoj obce
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Příjmy obce z vedlejší činnosti:
Prostřednictvím zpětného odběru společnosti EKO-KOM, a.s, ale především díky občanům, kteří poctivě třídí
odpad z domácností, obec získala v průběhu roku do svého rozpočtu navíc částku ve výši 23.746,- Kč, kterou
tak může využít například na podporu péče o veřejné prostranství naší obce.
Obec se snaží podporovat výsadbu zeleně v obci:

Větrolam- od Nadace Veronica obci darovaných 360ks
hrušní

Obec podpořila udržení provozu místní prodejny částkou ve výši 230.000,-Kč (z toho 70tis. Kč získaná
dotace od JMK)

Proběhlé investice do staveb a záměrů v roce 2020:
Zhotovení kanal.přípojky pro č.p.10

119.851,- Kč

kanal.přípojky pro č.p. 9

181.101,09 Kč

Výstavba dvojgaráže pro techniku obce

264.317,- Kč

Prodloužení hl. řadu vodovodu –směr Vémyslice SO301

691.896,82 Kč

Realizace autobusového zálivu-směr Petrovice

624.745,45 Kč

Místní komunikace, trasa SO101

721.874,14 Kč

Vybudování chodníků a dešťové kanalizace

6.235.045,11 Kč

(příslib dotace z dotačního programu IROP ve výši 1,9 mil.Kč)

Plánované stěžejní investice pro rok 2021:
Realizace prvků ÚSES (územní systém ekolog.stability) v k. ú. Dobelice-výsadba zeleně v katastru obce ve
výši 11.889.260,92 Kč by měla proběhnout na jaře r.2021, nyní je obec ve fázi kontroly zadávací dokumentace
výběrového řízení na dodavatele zakázky ze strany poskytovatele dotace MŽP, která pokryje většinově celkové
náklady, obec se bude podílet na akci částkou ve výši 332 tis. Kč.
Lesním světem v Dobelicích-lesní stezka u mokřadu vedoucí dále akátovým lesem, o délce 450metrů,
zahrnující 6 odpočinkových míst pro návštěvníky, akce ve výši 360.205,-Kč, z toho přislíbená dotace ze SZIF
činí 346.338,-Kč. Realizace akce proběhne na jaře r. 2021.
Veřejné osvětlení pro novou stavební lokalitu-směr Vémyslice ve výši 450 tis.Kč
Inženýrské sítě pro novou stavební lokalitu Skalky a V Zahradách ve výši 3,2 mil. Kč

V Dobelicích dne : 28.1.2021
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