OBEC DOBELICE
Celkový přehled dotací a ostatních financí získaných obcí v průběhu roku 2018

Dotace:
Na základě uzavřené dohody s Úřadem práce Znojmo přijatá dotace na aktivní politiku zaměstnanosti pro

obce -zaměstnanci na veřejně prospěšné práce za období 1-11/2018 v celkové výši 250.401,- Kč:
- UZ 13101 - dotace z ÚP v rámci Aktivní politiky zaměstnanosti,
- financování státní rozpočet 17,62 % 44.120,-Kč
- financování dotace z EU 82,38 % 206.281,-Kč

- dofinancování z vlastních prostředků obce ve výši 30.225,-Kč
Obec obdržela koncem roku dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na výstavbu dětského hřiště,
z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, s celkovou výši podpory:
- ze státního rozpočtu 70% nákladů na akci ve výši 400.000,-Kč.
- obec na tuto akci vyčlenila ze svého rozpočtu 30% celkových nákladů, tedy 177.061,-Kč.
Celkové náklady na výstavbu dětského hřiště činily 577.061,-Kč.
Dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu na revitalizaci veřejného osvětlení, a to ze Státního
programu na podporu úspor energie pro rok 2018-Program EFEKT s celkovou výši podpory:
- ze státního rozpočtu ve výši 491.364,-Kč.
-obec na tuto akci vyčlenila ze svého rozpočtu 50% celkových nákladů, tedy 491.364,-Kč.
Celkové náklady na revitalizaci činily 982.728,-Kč.
Dotace z Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje ve výši 240.500,- Kč. Tato dotace byla určena
na realizaci projektu „Efektivní údržba veřejných prostor v obci Dobelice“, kde si obec za tyto finanční
prostředky pořídila nákupem komunální traktor Kioti v celkové hodnotě 481.000,-Kč.
-obec na tuto akci vyčlenila ze svého rozpočtu 50% celkových nákladů, tedy 240.500,-Kč
Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 29.890,- Kč. Tato dotace byla určena na nákup požární
techniky pro JSDH obce Dobelice, konkrétně elektrocentrála Honda v celkové hodnotě 42.700,-Kč
-obec na tuto akci vyčlenila ze svého rozpočtu 30% celkových nákladů, tedy 12.810,-Kč
Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 25.000,- Kč; dotační program „Podpora provozu
venkovských prodejen v Jmk pro rok 2018“ Tato dotace byla určena na realizaci akce s názvem „Podpora
prodejny potravin v Dobelicích“. Tato dotace byla využita na částečné pokrytí provozních nákladů
prodejny ve výši 50.000,-Kč, a to za rok 2018.
-obec na tuto akci vyčlenila ze svého rozpočtu 50% celkových nákladů, tedy 25.000,-Kč
Obec prostřednictvím DSO mikroregionu Moravskokrumlovsko získala dotaci na pořízení 89ks
kompostérů pro občany v naší obci, jednalo se o dotaci z Ministerstva životního prostředí, Operačního
programu životního prostředí. Celkem se do akce zapojilo 10 obcí svazku. Celková dotace pro svazek
činila 5.944.310,- Kč, s příspěvkem EU pro naši obec ve výši 395.852,-Kč
-obec na tuto akci vyčlenila ze svého rozpočtu 61.296,-Kč

Nadační příspěvek od sdružení Energoregion 2020 na pořízení malé komunální techniky s dotací ve výši
52.000,-Kč. Obec si za pomocí tohoto příspěvku pořídila návěs-vozík k traktoru KIOTI v hodnotě
93.678,-Kč. Obec na tento nákup investiční techniky vyčlenila ze svého rozpočtu 41.678,-Kč

Ostatní přijaté dary, příspěvky:
Obec obdržela Nadační příspěvek – z Nadace ČEZ (prostřednictvím DSO Mikroregionu MK)
- Na kulturní akci Tradiční hody v Dobelicích konanou v 9/2018 ve výši 5.000,-Kč,
- Na kulturní akci Sraz rodáků a odhalení pomníku padlým občanům obce v 1.světové válce
konanou v 8/2018 ve výši 10.000,-Kč
Obec Dobelice v období od 1.7.2017 do 31.3.2018 pořádala veřejnou sbírku na vystavění pomníku
padlým občanům obce v 1. světové válce. Celkem se podařilo získat prostřednictvím této sbírky 44.510,Kč, které byly využity na úhradu zálohy zhotoviteli pomníku.
Ostatní náklady na pořízení tohoto pomníku, včetně revitalizace parku, kde je pomník umístěn, hradila obec
ze svého rozpočtu. Vyúčtování veřejné sbírky bylo předloženo a dne 12.7.2018 schváleno Krajským
úřadem Jmk.
Vybrané příjmy obce z vedlejší činnosti:
Prostřednictvím zpětného odběru odpadu společností Eko-kom, a.s, ale především díky občanům, kteří
poctivě třídí svůj odpad z domácností, obec získala v roce 2018 do svého rozpočtu navíc částku ve výši
23.941,- Kč, kterou tak může využít na podporu péče o veřejné prostranství naší obce.
Celkem se za celý rok 2018 obci Dobelice podařilo získat dotacemi na pořízení investičního majetku
finance ve výši 1.885.007,-Kč

