Volební příloha
Obecné informace k volbám
Volby do zastupitelstva obce se konají v pátek 5. října 2018 od 14.00 do 22.00 hod. a v sobotu 6. října 2018 od 8.00 do
14.00 hod.
Volební místnost okrsku č. 1 – Bařice bude v přízemí obecního úřadu, pro okrsek č.2 – Velké Těšany v patře mateřské
školy.
Volič je povinen se před hlasováním prokázat platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. V opačném
případě mu nebude hlasování umožněno.
Volič může ze zdravotních či jiných závažných důvodů požádat o možnost volit do přenosné volební urny – přede dnem
voleb lze požádat na obecním úřadě, v den voleb lze požádat přímo volební komisi.
Úprava hlasovacího lístku a způsob hlasování: Volič označí
• křížkem v záhlaví hlasovacího lístku pouze jednu volební stranu a tím dává hlas všem kandidátům této strany
• křížkem v rámečku před jménem kandidáta osobu, pro kterou hlasuje bez ohledu na volební stranu, nejvíce
však může označit tolik jmen, kolik zastupitelů se volí do obecního zastupitelstva
• křížkem jednu volební stranu a z druhé kandidátky vybraná jména. Tím je dán hlas zakřížkovaným
kandidátům a z označené kandidátky podle pořadí tolika kandidátům, kolik zbývá hlasů do počtu volených
zastupitelů obce
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Co se v naší obci za uplynulé volební období podařilo zrealizovat ?
R.2015
Výměna prvků na dětských hřištích v obou místních částech : 414.609 Kč
Obec získala druhou polovinu domu č. 64 ve Velkých Těšanech : 44.660 Kč
Začátek využívání sběrného dvora ve Kvasicích našimi občany
Obec se finančně podílela na rekonstrukci sokolovny – 1.645.595 Kč
Projektové práce – komunikace p.č. 1819 a 1820 ve Velkých Těšanech : 26.000 Kč
R.2016
První etapa druhé výjezdové komunikace z Velkých Těšan : 2.075.668 Kč
- s tím spojená přeložka tel. vedení : 330.532 Kč
Demolice bývalého č. 64 ve Velkých Těšanech : 196.522 Kč
Oprava chodníku v Bařicích okolo hlavní cesty : 1.878.478 Kč
- s tím spojená přeložka veřejného osvětlení : 410.994 Kč
Studie k rekonstrukci – šatny v Bařicích : 25.445 Kč
Projektové práce na přestavbu bývalé školy v Bařicích : 260.000 Kč
R. 2017
Rekonstrukce komunikace p.č. 1820 ve Velkých Těšanech : 607.510 Kč
Restaurování sochy sv. Františka ve Velkých Těšanech : 114.000 Kč
Výkup tzv. mlátičkových družstev – pozemek p.č. 1234 v Bařicích, p.č. 835/32 a 1906 ve Velkých Těšanech, p.č. 1912 ve
Velkých Těšanech. Výkup těchto mnohapodílnických pozemků je zdlouhavou záležitostí a probíhá již řadu let. V době
zahájení výkupu měly některé pozemky víc než padesát vlastníků. V současné době se nám podařilo dosáhnout
tříčtvrtinového vlastnictví u všech těchto pozemků.
Zakoupení nových počítačů do knihoven : 61.700 Kč
Oprava márnice (48.857 Kč) a přístupové cesty ke hřbitovu v Bařicích : 162.692 Kč
Počítačový kurz pro seniory : 11.000 Kč
Vybudování víceúčelového hřiště ve Velkých Těšanech včetně osvětlení : 2.518.462 Kč
Vydání stavebního povolení na přestavbu školy v Bařicích
Projektová dokumentace – šatny Bařice : 62.000 Kč, správní poplatek pro vydání st. povolení : 25.000 Kč

R. 2018
Výměna kotlů v budově mateřské školy – 777. 106 Kč
Rekonstrukce fotbalových šaten v Bařicích : 3.161.496 Kč
Podání žádosti o dotaci na rekonstrukci školy v Bařicích na bytový dům
V tomto výčtu nebylo možné obsáhnout všechny výdaje obce. Je dost plateb, které jsou pouhým okem voliče neviditelné
– právní služby, další platby za projektové dokumentace a za stavební povolení – což jsou nemalé částky a jsou viditelné
až v době, kdy dochází k realizaci. Každá příprava projektu je dlouhodobá záležitost, na roky. Stavební zákon je stále
složitější, vydání povolení stále delší a komplikovanější. Než volič uvidí výsledek, trvá hodně dlouho a je to práce na celé
volební období. Jedná se o neviditelnou a mnohdy často složitější část akce.

Přehled získaných dotačních prostředků
Název akce

Rekonstrukce dětských hřišť
Dotace SDH Velké Těšany
Stavba a oprava bezbariérových chodníků
v obci Bařice
Počítačový kurz pro seniory –nadační
příspěvek
Modernizace šaten pro fotbalisty
Dotace SDH velké Těšany
Celková částka za období 2015-2018

Rok
poskytnutí
dotace
2015
2015
2016

Výše
dotace

Celková cena projektu

290.226
50.000
1.306.000

414.609
77.708
1.905.348

2017

11.000

11.000

2018
2018

1.000.000
30.000
2.687.226

3.161.496
49.645

Jak byly podporovány místní spolky
2015
0

2016
0

2017
0

2018
0

50.000,-

50.000,-

59.000,-

50.000,-

TJ Velké Těšany

55.000,-

97.747 Kč

60.000,-

60.000,-

SDH Bařice

15.000,+15.000 na oslavy

20.000,+20.000 na oslavy

SDH Velké Těšany

40.000,+15.000,- na
oslavy
(+27.708 na
dofinancování
dotace ze ZK)

30.000,+20.000,-na
oslavy

23.000 Kč
+ 20.000 na
oslavy
30.000
+20.000 na oslavy

20.000
+20.000 Kč
na oslavy
10.000
+20.000 na oslavy
+20.000 na
dofinancování
dotace ze ZK

Občanské
sdružení rodičů
Bařice
TJ Bivoj Bařice

Celkem : 867.455 Kč
Kromě toho je každým rokem pro spolky jakožto organizátory dětských dnů uvolněna částka 12.000
Kč. Tato položka sloužila k úhradě nákladů za karikaturisty, zapůjčení skákacího hradu, zaplacení
vystoupení kouzelníka apod.
Pro porovnání s obdobím 2010-2014 – tato částka činila „pouhých“ 570.000 Kč.

