
pokud obec získá nějakou dotaci na určitou akci, může dostat 
třeba 30, 40, nebo 50 procent v určitých dotačních titulech, 
někdy i více, ale vždy do plné výše musí vstoupit vlastními 
prostředky. 

Takže na příklad na projekt za 1 milion Kč, dostaneme 
třeba 400 tisíc, nebo půl milionu, ale zbytek musí jít  
z rozpočtu obce. Při výši našeho rozpočtu si nemůžeme 
dovolit jít do mnoha projektů, jinak bychom obec zadlužili. 
Zvláště chceme-li se pustit v následujícím období do 
výstavby čističky, kanalizace, náměstíčka u zvonice (točna 
se zastávkami), odvodnění pozemků a budov ohrožených 
přívalovými dešti na Kudlovské Dolině, odkanalizování a do 
realizace dalších projektů, které se dokončují. 

V plánu je zpracování projektu na vybudování sportoviště, 
kde se bude moci aktivně vyžít mládež i dospělí. 

Váš Zdeněk Jabůrek

    Vážení a milí spoluobčané,

již za pár dnů proběhnou v celé naší vlasti komunální 
volby a půjdeme znovu k volebním urnám, abychom si zvolili 
představitele, nebo chcete-li zastupitele našich měst a obcí. 

A protože se zároveň blíží konec tohoto volebního 
období, tj. období 2006 - 2010, cítím povinnost složit jakousi 
rekapitulaci občanům Kudlovic jménem celého zastupitelstva 
za uplynulé čtyři roky. 

Asi si vzpomínáte, že jsem v polovině roku 2007 přebral 
funkci starosty z funkce místostarosty, takže v této funkci jsem 
tři roky a tři měsíce. Přestože člověk ví do čeho asi jde, až 
časem pozná, co to vše obnáší a věřte, že je to hodně náročné, 
dostat se takříkajíc „do obrazu“.  Asi bylo dobře, že jsem dost 
spolupracoval s tehdejším starostou Jirkou Tománkem a to mi 
v další práci hodně pomohlo. 

Takže si myslím, že z dalšího výčtu, co se udělalo a jaké byly 
pohyby finančních prostředků, může nynější zastupitelstvo 
předstoupit před své spoluobčany s čistým štítem. 

Je potřeba vždy rozumně uvážit, co se mohlo, nebo 
nemohlo udělat. Již v minulém zpravodaji jsem uvedl, že 

zpravodaj obce Kudlovice
za roK 2010
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V roce 2006 jsme kromě pravidelných dotací, obdrželi dotace 
na volby do PČR a ZO v částce 52 tis. Kč a dotaci na památky 
50 tis. Kč. 

V roce 2007 jsme získali dotaci na památky v částce 60 tis. Kč.

V roce 2008 jsme od Zlínského kraje obdrželi dotaci 321 tis.Kč 
na fasádu obecního úřadu, 20 tis. Kč na volby, 180 tis. Kč  
z Nadace Partnerství na park u lipy. 

V roce 2009 to bylo 20 tis. Kč na volby, 87 tis. pro krojované 
na Slavnosti vína, 171 tis. Kč na akci „Chceme si v parku hrát“, 
50 tis. Kč na kapli Sv. Jana Křtitele, 71 tis. Kč na Czech POINT. 

V letošním roce jsme obdrželi 23 tis. Kč na volby. 

Od Zlínského kraje jsme v roce 2010 obdrželi částku 90 tis. 
Kč na nákup osobních ochranných zásahových pracovních 
prostředků a věcných prostředků požární ochrany. 

Od Ministerstva kultury ČR jsme obdrželi neinvestiční dotaci 
150 tis. Kč na kapli Sv. Jana Křtitele.

Do konce roku by se měla ještě proinvestovat dotace ve výši 
853 tis. na akci Regenerace zeleně návsi z ERDF a SFŽP ČR  
a k tomu 95 tis. Kč vlastních zdrojů. Výběrové řízení 
dodavatele této akce je provedeno. 

Z těch významnějších finančních částek, které se v 
jednotlivých letech proinvestovaly - to bylo v roce 2006 
cca 962 tis. Kč na opravy chodníků a místních komunikací - 
Dolina, Mlýnská ulice, chodník u ZŠ, návrh územního plánu 
stál 60 tis. Kč, veřejné osvětlení u MŠ 70 tis. Kč, rekonstrukce 
kříže u kaštanu 70 tis. Kč, rekonstrukce sušáku na hadice  
20 tis. Kč a byl koupen objekt bývalého zahradnictví za 900 tis. 
Kč, který je v současné době využíván jako skládkový dvůr, 
garáže a sklady.

V roce 2007 se do ÚP investovalo 60 tis. Kč, na místní 
komunikace 130 tis. Kč, koupila se multikára za 353 tis. Kč  
a byla provedena rekonstrukce plotu v  zahradě  
u Strmenských za 166 tis. Kč. 

V roce 2008 si opravy veřejného osvětlení vyžádaly částku 
bezmála 300 tis. Kč, místní komunikace 110 tis. Kč, nová 
čekárna na návsi 77 tis. Kč, fasáda budovy obecního úřadu  
729 tis. Kč, park u lipy před kulturním domem  235 tis. Kč,  
el. instalace KD 14 tis. Kč, ohřívač v kadeřnictví 11 tis. Kč. 

V roce 2009 výměna radiátorů v budově OÚ 46 tis. Kč, 
elektroinstalace v kulturním domě 89 tis. Kč, elektrocentrála pro 
sbor dobrovolných hasičů 23 tis. Kč, místní komunikace  
117 tis. Kč, kanalizace  k novým RD „u družstva“ 600 tis. Kč, 
veřejné osvětlení 17 tis. Kč, počítač pro veřejný internet do 
místní knihovny za 15 tis. Kč, výpočetní technika Czech POINT 
83 tis. Kč, sadové úpravy parku 245 tis. Kč, oprava kaple  
Sv. Jana Křtitele 111 tis. Kč, koupě hospody, která je součástí 
objektu kulturního domu za  2.880 tis. Kč. 

V roce 2010 byly zatím provedeny vlastními zaměstnanci úpravy 
sálu kulturního domu.V minulém měsíci se začalo se stavebními 
úpravami v 1. patře loni koupené části kulturního domu nad 
hospodou, kde se provádí rekonstrukce, kterou vznikne nová 
klubovna, jenž bude sloužit  různým společenským a zájmovým 
účelům našich spoluobčanů. Do další rekonstruované části 
bude přemístěna  knihovna,  počítá se zde i s místností sloužící 
k provádění masáží, kosmetiky, pedikúry, případně kadeřnictví, 
atp. Abychom se vešli do finančního rozpočtu, provádíme 
tyto práce vlastními pracovníky, kterých bychom v současné 
době potřebovali i více, protože na dědině je spousta práce, 
jako je údržba budov, sečení, natírání, údržba techniky, služby 
obyvatelstvu atd. Tady se ale zase musíme vejít do mzdových 
prostředků. Práce našim zaměstnancům rok od roku přibývá  
a přibývat bude. 

Z těch dalších výdajů letošního roku je to veřejné osvětlení - 
opravy si vyžádaly zatím 23 tis. Kč, elektroinstalace KD 12 tis. Kč, 
střecha kulturního domu 81 tis. Kč, příspěvek na stavbu kostela 
800 tis. Kč, místní komunikace 177 tis. Kč, ochranné prostředky 
pro SDH 124 tis. Kč. Významnou akcí byla také rekonstrukce 
základní školy, která spočívala v modernizaci  kuchyně  a zřízení 
počítačové učebny. Toto si vyžádalo finanční náklad v částce cca 
300 tis. Kč.  Do konce roku by se měla dokončit další část opravy 
kaple Sv. Jana Křtitele za více než 150 tis. Kč. 

A nyní následuje ekonomický přehled činnosti obce 
od roku 2006 do roku 2010.

Jak většina z vás ví, obec hospodaří podle schváleného rozpočtu a následně pak podle rozpočtu upraveného, kde změny  
v rozpočtu v průběhu roku schvaluje zastupitelstvo obce. 

Příjmy obce tvoří především příjmy daňové a dotace a příjmy z vlastní činnosti. Z těchto částek se pak hradí opravy chodníků, 
místních komunikací, přispívá se na provoz autobusové dopravy, hradí se odvádění odpadních vod, kanalizace, provozní náklady 
základní a mateřské školy, přispívá se na neinvestiční náklady škol, které navštěvují kudlovické děti (Babice, Uherské Hradiště, Staré 
Město), knihovnické činnosti, záležitosti kultury, provoz kulturního domu, zachování a obnova kulturních památek, provoz místního 
rozhlasu, výdaje sboru pro občanské záležitosti, bytové hospodářství, nebytové hospodářství, veřejné osvětlení, komunální 
služby a územní rozvoj, sběr a svoz komunálního a nebezpečného odpadu, péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, požární ochrana, 
zastupitelstvo obce, volby, činnost místní správy, provoz a správa zařízení pro údržbu a úklid obce, to jsou multikáry, traktorek, 
sekačky, křovinořezy, bourací kladivo a další nářadí a zařízení. 

V neposlední řadě jsou to úhrady služeb peněžních ústavů, příspěvky občanským sdružením a různým organizacím, kde je naše 
obec členem (Staroměstsko, Chřiby, Severní Chřiby a Pomoraví, vodovod „Babicko“, ESOM...). Toto jsou účetní termíny, kam všude 
se finanční prostředky rozdělují. V konečné fázi některá práce není ani vidět. Málokdo si třeba uvědomí dlouholetou existenci 
sboru pro občanské záležitosti. Snad jen ti, kdo se zúčastní vítání občanků, nebo oslaví významné životní výročí, kdy členové 
SPOZ přijdou popřát. Je mnoho neviditelné práce a činnosti, která je třeba v obci udělat. Pro někoho je to povinnost, pro někoho 
pracovní náplň. Vždy se dá udělat více, ale věříme, že pochopíte, že vše, co se dělá, se dělá pro dobro občanů a pro zlepšení života 
v Kudlovicích. Tolik jen na dokreslení, co práce v obci obnáší. 

Teď několik finančních údajů z jednotlivých let. 
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Zajisté se mohlo proinvestovat více finančních prostředků, 
vždyť na účtu obce je cca 7,5 mil. Kč a s takovouto částkou 
disponuje málokterá obec naší velikosti. Bylo by určitě za 
co utrácet. Ale již několik let se plánuje výstavba čističky 
odpadních vod a úpravy kanalizace, kde se počítá s 
investičními náklady  cca 40 mil. Kč. Toto je jedna stránka 
věci. Další je skutečnost, že při úpravách kanalizace 
v obci dojde určitě k poškození některých chodníků 
a místních komunikací. Je proto zbytečné a naprosto 
nehospodárné provádět nákladné opravy komunikací, 

když nejproblémovější úseky opravují zaměstnanci 
obce. Můžeme ještě zmínit, že jsou zpracované různé 
projektové dokumentace (např. autobusová točna, některé 
komunikace, záměr úprav kulturního domu, začíná se 
zpracovávat změna č. 1 územního plánu, kde se počítá 
se zajištěním stavebních míst pro rodinné domky, před 
dokončením je projektová dokumentace na stavbu ČOV 
a opravy kanalizace pro stavební řízení). Bude na novém 
zastupitelstvu, aby rozhodlo, čemu se bude jaká pozornost 
věnovat. 

A na závěr taková malá rekapitulace příjmů a výdajů 
v jednotlivých letech

ROK 2006 2007 2008 2009 2010-do30.6.

PŘÍJMY 7.242.205,85 7.861.257,91 9.015.649,19 7.811,010,58 4.237.273,10

VÝDAJE 7.857.014,92 6.484.005,03 7.409.085,68 10.037.540,21 3.834.804,32

Majetek obce k 31. 12. 2009

Nehmotný majetek       463.399,00 Kč
Pozemky 4.455.904,80 Kč
Stavby 29.134.542,90 Kč
Ostatní movité věci 1.678.989,20 Kč
Drobný hmotný majetek 1.238.865,39 Kč
Nedokončený dlouhodobý majetek 1.372.477,65 Kč
Finanční majetek 7.949.008,05 Kč

Tolik tedy pro představu vám spoluobčanům. Věřte, že se nedřímalo, ani nepřešlapovalo. Zpracování projektových 
dokumentací, různá povolovací řízení, úřední vyřizování a jiné věci jsou zdlouhavou záležitostí. 

Chtěl bych vás ještě informovat, že v měsíci září začalo intenzívní jednání na různých úrovních o profinancování některých 
zmíněných projektů jak v dědině, tak na Kudlovské Dolině. Bude následovat ještě několik dalších jednání. Mohu vám říci, že 
jsou to jednání nadějná a u některých projektů velmi slibná, m.j. je mezi nimi i ona mnohokrát zmíněná výstavba čističky  
a kanalizace. 

V životě nejsou důležité jen majetkové statky. Snažíme se i o udržování kulturních a společenských akcí jako je vítání občánků, 
zahajování školního roku a rozloučení se zesnulými. Pořádáme Martinské hody, podporujeme akce folklórního rázu, stejně 
jako akce pro děti a zde musím vyzvednout pravidelné akce na Kudlovské Dolině a poděkovat všem dolinským organizátorům.  
V neposlední řadě jsou to akce u Strmenských, jako je svěcení adventních věnečků, medové zpívání a také účast na 
slavnostech vína je ze strany obce podporována. V současné době se  můžete zúčastňovat mší v obřadní místnosti obecního 
úřadu. Bezmála každý týden je kulturní dům využívaný pro pořádání soukromých oslav a jiných akcí. 

Vážení spoluobčané, mnohým vám děkuji za projevenou důvěru jak mně, tak celému zastupitelstvu obce. 
Záleží jen na vás, komu do nastávajícího volebního období dáte svůj hlas, svoji důvěru. Přeji vám všem šťastnou  
a správnou volbu.
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Vážení spoluobčané,
pravidelný zpravodaj bude opět vydaný po novém roce, přesto bych vás na tomto místě chtěl informovat, že začátkem 

září byl náš hasičský sbor vysoce oceněn hejtmanem Zlínského kraje, kdy byli pozvání zástupci SDH, starosta hasičů pan 
Josef Balcárek a velitel zásahové jednotky pan Marek Balcárek spolu s některými dalšími zástupci jednotek SDH, do 
budovy Baťovy univerzity ve Zlíně a zde převzali vysoké uznání a ocenění za nasazení při letošních záplavách. Naši hasiči 
pomáhali několik dnů i nocí jak u nás na Kudlovské Dolině, tak byli nasazeni i v Jarošově, v Sadech i v Kunovicích a odvedli 
kus velké a záslužné práce. 

Při veřejném zasedání ZO Kudlovice dne 15. září 2010 bylo  našim hasičům předáno poděkování a uděleno čestné 
uznání zastupitelstva obce za dlouholetou obětavou práci a činnost pro naši obec a také velké uznání za jejich obětavé 
nasazení při letošních záplavách. 

Hoši, ještě jednou tímto prostřednictvím děkujeme a blahopřejeme. 

Za celé zastupitelstvo obce

Zdeněk Jabůrek


