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Souhrn akcí
Mimo již tradiční opakující se akce se pokusím za poslední rok shrnout kulturní akce, které
jsou zcela nové a na kterých se obec v roce 2012 podílela.
Asi nejmilejším překvapením pro občany bylo vánoční překvapení ve schránkách ve formě
historicky prvního kalendáře obce Dymokury na rok 2012, za který jsme sklidili slova
chvály. I pro rok 2013 připravujeme kalendář nový.
V únoru bylo díky vhodnému počasí povedené bruslení pro všechny generace na koupališti.
V květnu vystoupilo na školní zahradě Opočnické divadélko s pohádkou “Sněhurka a sedm
trpaslíků”.
Rovněž v květnu se konal historicky první pochod okolo Dymokur.
Na den dětí nám policie připravila ukázky u fotbalového hřiště, týž den byl uspořádán
vyprodaný zájezd na reprezentační přípravné utkání Česko - Maďarsko před odjezdem na
fotbalové Euro.
V červenci slavilo FK Dymokury 90 let od svého založení, na hřišti si zahráli naši hráči proti
Kozlovně Ládi Vízka.
Prvního září jsme díky společnosti HACID společně oslavili 95. výročí nástupu Járy
Cimrmana na místo učitele v Dymokurech.
Na konci září o dymokurském posvícení odpoledne představení pro děti balónková show
klauna Ferdy a večer diskotéka.
Na 28. října se plánoval tradiční ohňostroj, který však byl kvůli předpovědi špatného počasí
zrušen.
Další akce pořádali hasiči, fotbalisti, rybáři, škola, klub důchodců.
Pokud nemáte čas navštěvovat zasedání zastupitelstva obce, ve stručnosti shrnu
nejpodstatnější projednávané věci od října 2011:
Usilujeme o vybudování nových zasíťovaných parcel poblíž ulice Černohorská, provedena
územní studie.
Obec vstoupila do MAS Svatojiřský les a za 80% přispění dotací z MAS Svatojiřský les byla
vyměněna okna v mateřské škole. Z dotací MAS SL bude v roce 2013 ve Svídnici
restaurováno sousoší Svaté trojice a provedena nová fasáda a výměna oken v domě čp. 32.
Další dotační možnosti jsou sledovány a připravovány. Děkujeme p. Luďku Benešovi za
vypracování žádostí o dotaci pro Svídnici.
Pro většinu obyvatel Dymokur, Černé Hory a Svídnice je vyhláška o odpadech vyhovující, a
proto se nebude měnit. Ceny za odpad budou v roce 2013 stejné jako v letošním.
Elektronicky jsme zabezpečili rezervoár vody, intenzivně jednáme o určení vlastnictví vrtů a
o jejich zapsání do majetku obce.

• Bylo vydáno stavební povolení na rekonstrukci hasičárny, v současné době probíhá výběr
dodavatele. Teprve po kolaudačním rozhodnutí může obec pronajmout klubovnu Sboru
dobrovolných hasičů.
• Závěr ze zjišťovacího řízení Odboru životního prostředí KÚ SK (č.j. 187036/2011/KUSK)
zní, že záměr „Manipulační sklady tuhých paliv – uhlí“ v k.ú. Dymokury má významný vliv
na životní prostředí a bude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí. Dále tento orgán nedoporučuje realizaci záměru vzhledem na
pravděpodobné překračování imisního limitu pro denní koncentrace částic PM10 i v obytné
zástavbě.
• Na dům se šesti pečovatelskými byty byla z MMR získána v historii obce nejvyšší dotace v
celkové výši 3,6 milionu Kč, obec se spolupodílela na akci částkou 1,181 miliónu Kč.
• Klub důchodců předává jubilantům jménem obce balíčky, pořádá zájezdy na další akce.
• Obec Dymokury v únoru 2012 rozhodla, že nebude vyhlašovat konkurz na ředitele základní
školy, a tím byl potvrzen ve funkci na dalších 6 let Mgr. Jiří Lazar.
• Obec Dymokury vyhlásila výběrové řízení na ředitelku MŠ Dymokury, zvítězila p. Naděžda
Šmoldasová, dosavadní pověřená vedením MŠ.
• Obec Dymokury uzavírá smlouvu s právníkem, který vymáhá prostřednictvím upomínek a
žalob pohledávky od neplatičů, dluh vůči obci je snižován.
• Od 1.4.2012 jmenována novou kronikářkou obce p. Jiřina Sedmíková, která dopsala
chybějící zápis za rok 2011 a děkujeme jí i panu Sobotovi za vzorné vedení obecní kroniky.
• Odsouhlaseno zpracování projektové dokumentace na opravu chodníků a silnici Na Drážce.
• Obec přispívá na chod ordinace lékaře dotací na elektřinu ve výši 10606,- Kč za období
květen 2011-2012.
• Obec přispívá na chod lékárny dotací na elektřinu ve výši 13473,- Kč za období květen 20112012.
• Opravena komunikace v Černé Hoře firmou Silnice Jičín a.s. za cenu 547.391,- Kč vč. DPH.
• Získána dotace z rozpočtu Středočeského kraje v rámci Středočeského fondu podpory
dobrovolných hasičů Zabezpečení akceschopnosti JSDH Dymokury ve výši 142 500 Kč na
nákup výstroje (přilby, rukavice, pláště), plovoucího čerpadla a modernizaci vozidla Avia.
• Bylo oploceno dětské hřiště, opraveny herní prvky, provedena revize a nátěr.
• Odsouhlasen nákup herních prvků pro děti na dětské hřiště do Svídnice za 55800 Kč.
• Odsouhlasena dotace na nákup herních prvků pro děti na dětské hřiště do Mateřské školy
Dymokury ve výši 60000 Kč.
• Obec nebude zvedat místní koeficient pro daň z nemovitosti pro rok 2013. Díky
rozpočtovému určení daní dostane obec od státu o cca 2,5 milionu Kč více.
• Na pozici referent státní správy a samosprávy nastupuje od 18.9.2012 Bc. P. Pospíšilová;
paní V. Chárové za její práci pro obec děkujeme.

• Schváleno zpracování projektové dokumentace na revizi veřejného osvětlení.
• Schválena smlouva o dílo s firmou Josef Šolta na výměnu oken a vchodových dveří v
obecním domě č.p. 92 v Dymokurech za cenu 108 567 Kč.

• Schválena investice do stavby opěrné zídky ve vykopané části u zdravotního střediska.
JFK
Návrh rozpočtu obce Dymokury na rok 2013 – navržen vyrovnaný
Zkrácená podoba obsahující hlavní položky a souhrny. Vše v tisících Kč.
Příjmy
12 388
Daňové příjmy (souhrn)

9 111 daň z nemovitosti, podíl na dani z příjmu a
DPH, poplatky za komunální odpad

Nedaňové příjmy (souhrn)

2 087 vodné, pronájmy, místní správa

Přijaté transfery (souhrn)

1 190 dotace na ZŠ, samosprávu

Výdaje

12 388

Veřejná doprava

127 dorovnání nákladů na autobusovou dopravu

Pitná voda

880 provoz a rekonstrukce

Předškolní zařízení

280 příspěvek na provoz mateřské školy

Základní školy

1 900 příspěvek na provoz Masarykovy ZŠ

Všeobecná ambulantní péče

155 příspěvek na provoz ordinace a výdejny léků

Bytové hospodářství

427 provoz, opravy a rekonstrukce

Veřejné osvětlení

520 provoz, opravy a rekonstrukce

Komunální odpady

700 platby za svozy

Péče o vzhled a veř. zeleň

830 leasing techniky, platy zaměst., údržba atd.

Požární ochrana
Zastupitelstvo obce
Činnost místní správy

90 příspěvek na provoz JSDH
785 plat starosty, odměny zastupitelů, pojištění
1 334 provoz, platy úředníků, pojištění atd.

Služby bank

325 úroky z úvěru na přístavbu ZŠ, poplatky

Platby daní a poplatků

100

Poz. komunikace - investice

200 budování chodníků, rekonstrukce silnic

Činnost místní spr. - investice
Ostatní investice
Splátka úvěru

1 000 rekonstrukce malé školy

Využití objektu malé školy
Vážení rodiče, obec Dymokury hledá správné a účelné využití objektu „malé školy“, který
jistě mnoho z Vás navštěvovalo. Tento objekt je na ideálním místě, v relativně dobrém
stavebně-technickém stavu, výhodou je i velká zahrada. Objekt nechceme prodat, možné
využití pro neziskové organizace či podnikatelské záměry se pro nezájem také nepodařilo
(Konto bariéry, Kapka naděje, Klokánek - Fond ohrožených dětí, Světluška). I když se to
pravděpodobně nebude týkat již Vašich dětí, zajímá nás Váš názor, názor rodičů, kteří nejlépe
znají přání a potřeby svých dětí. Jednou z možností pro využití objektu je celková
rekonstrukce na objekt mateřské školky, kdy v současné době dotace mohou činit až 90 %
nákladů, maximálně však 9 milionů Kč. Ve školce by mohla být tělocvična s hernou, dvě
oddělení pro děti dle věku, dostatečný počet sociálních zařízení, ložnice pro ty menší, jídelna,
v patře i prostor pro maminky s dětmi tzv. mateřské centrum pro využití volného času +
možnost dalšího využití. Budova stávající školky by mohla být využita z důvodu
nevyhovujícího prostředí ve stávající sladovně např. jako ordinace lékaře s čekárnou, vrátit
by se mohl i zubař či dětská doktorka, v objektu by mohla být i lékárna. Nechceme
rozhodovat o Vás bez Vás, a proto prosím vyplňte dotazník, který bude mít velkou váhu pro
rozhodnutí zastupitelstva obce o dalším postupu. Dotazník prosím vhoďte v termínu do
10.11.2012 do schránky Obecního úřadu (vpravo od vchodových dveří), případně zašlete své
názory na e-mail: obec@dymokury.cz. O jednotlivých otázkách z dotazníku budete moci také
hlasovat v anketě umístěné v pravém sloupci na webových stránkách obce.
JFK
Zvolenou odpověď prosím zakroužkujte
1.
Souhlasíte s realizací opravy „malé školy“ a s celkovou rekonstrukcí na školku?
Určitě ano
Spíše ano
Spíše ne
Určitě ne
2.
Souhlasíte do budoucna s možným přemístěním lékaře, lékárny do objektu současné
školky?
Určitě ano
Spíše ano
Spíše ne
Určitě ne
3.

Souhlasíte s případným prodejem „malé školy“?
Určitě ano
Spíše ano
Spíše ne

Určitě ne

4.
Máte jiný nápad, jak objekt „malé školy“ využít a zachovat (ideální je v souvislosti s
nabízenými dotačními tituly)? Prosím napište slovně.
…....................................................................................................................................

500 dětská hřiště, ostatní obecní budovy
1 739 jistina úvěru na přístavbu ZŠ

Ostatní (souhrn)
496 kultura, přísp. místním org., soc. služby atd.
Kompletní rozpočet bude zveřejněn na úřední desce, internetu a bude k dispozici v kanceláři
OÚ. Projednání na zasedání zastupitelstva obce a schválení proběhne před koncem roku.
Předseda FV Michal Novák

Děkujeme Vám za Váš názor a čas strávený při vyplnění dotazníku.
Příspěvky, připomínky a náměty do Dymokurského zpravodaje zasílejte písemnou formou
na adresu obec@dymokury.cz nebo odevzdejte na obecním úřadu.
Vychází 6 x ročně pro Obec Dymokury, Svídnice a Černá Hora.
Obec Dymokury, Revoluční 97, 289 01 Dymokury, IČ 00239089

