TISKOVÁ ZPRÁVA
Obrnice hospodařily v loňském roce s přebytkem
Obec Obrnice hospodařila v loňském roce s přebytkem 3,017 milionu korun, když příjmy k
31. prosinci 2013 činily 49,512 milionu korun a výdaje včetně splacení úvěrů dosáhly 46,404
milionu korun. Konečný výsledek ovlivnil podle starostky Drahomíry Milošové i dobrý odhad
výběru daní.
Zatímco plán daňových příjmů v loňském roce počítal s výběrem 22,1 milionu korun,
skutečnost byla o více než půl milionu korun příznivější. „Ještě markantnější je meziroční
rozdíl. V roce 2012 jsme na daních inkasovali 17,665 milionu korun. O rok později už to bylo
22,604 milionu korun, což je o bezmála pět milionů korun více. Museli jsme se navíc
vypořádat se změnou systému výběru daní,“ uvedla starostka.
Rozpočet na letošní rok zastupitelé schválili také jako přebytkový. Příjmy bez zapojení
financování jsou plánovány ve výši 35,74 milionu korun, výdaje počítají s částkou 33,37
milionu korun. Přebytek by tak činil 2,36 milionu korun. Dá se ale předpokládat, že konečný
výsledek hospodaření ovlivní přijatá rozpočtová opatření.
Rozpočet neobsahuje žádné investiční záměry s výjimkou nákupu pozemku, kde bývalo
fotbalové hřiště. Obec plochu využije pro pořádání společenských akcí a Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových za něj zaplatí 1,137 milionu korun.
Více informací:
starostka Drahomíra Miklošová – tel, fax: 476 118 020, mobil: 724 181 155, e-mail:
starostka@ouobrnice.cz
Obec Obrnice se nachází v údolí chráněné krajinné oblasti České středohoří nedaleko
města Mostu. Je správní jednotkou také pro sousední Chanov a České Zlatníky. V
obci žije necelých 2 500 obyvatel, dle takzvané Gabalovy studie tvoří téměř 40 procent
z nich muži, ženy a děti romského etnika. Soužití Čechů s Romy bylo donedávna
velkým problémem Obrnic, současnému vedení se ale podařilo v poměrně krátkém
čase situaci změnit. Obec s ročním rozpočtem kolem 40 milionů korun získala dosud
dotace v celkové výši kolem 132 milionů korun. Právě usilovná příprava projektů se
žádostí o granty vedla i k úspěchu v práci se sociálně slabými občany, kteří jsou v
mnoha případech těžce zadluženi. Z příspěvků ministerstev či EU se například podařilo
opravit základní a mateřskou školu, vybudovat kulturní a společenské centrum, nové
náměstí, dětská hřiště, chodníky, veřejné osvětlení, či zapojit zejména Romy do veřejně
prospěšných prací a veřejné služby.

