
Vážení občané obce Habří, 

Rok 2022 skončil a my jsme zase na začátku toho dalšího, roku 2023. Když jsem rekapituloval rok 

2021, přál jsem si, aby ten další byl zase klidnější a pohodovější, prostě normální. Bohužel se 

toto přání úplně nesplnilo a my jsme se ocitli pod dopady ruské agrese na Ukrajině a z toho 

vyplívající energetické i částečně ekonomické krize. I přes všechny tyto nepříznivé okolnosti ale 

upřímně doufám a přeji všem, aby rok 2023 byl opět klidnější, a hlavně šťastný pro všechny.    

Rád bych Vám za sebe i jménem zastupitelstva obce Habří, poděkoval za Vaši důvěru, podporu a 

popřál Vám šťastný a úspěšný rok 2023. 

V rámci uplynulého, čtvrtého funkčního roku zastupitelstva obce, bych chtěl opět shrnout důležité 

body jeho práce i důležité momenty roku v obci: 

• V lednu a v únoru bylo rozhodnuto o výběru, jako třetího v pořadí, dodavatele projektu 

výstavby multifunkčního hřiště – společnost Swietelsky stavební s.r.o. Předchozí 2 vybraní 

dodavatelé odstoupili od smlouvy.  

• V březnu rozhodlo zastupitelstvo obce o zapojení se k podpoře občanů Ukrajiny. Vyčlenili 

jsme 45000,- Kč na zajištění nákladů na ubytování a stravování. Vzhledem k nevyčerpání 

této částky zastupitelstvo rozhodlo o její zaslání na konto Člověk v tísni – Ukrajina.   

• V březnu zastupitelstvo rozhodlo o nákupu nového traktůrku v ceně 239 900,- Kč.   

• V květnu obec čerpala dotaci 130 000,- Kč v rámci MAS - nákup stanů a pivních setů pro 

akce v obci. 

• V červenci zastupitelstvo obce vybralo a schválilo jako dodavatele projektu – oprava fasády 

a soklu obecního úřadu, společnost Precis Building SE s nabídkovou cenou 866 833,- Kč 

s DPH. 

• V červenci zastupitelstvo obce vybralo a schválilo jako dodavatele projektu – oprava 

okolních ploch obecního úřadu, společnost Precis Building SE s nabídkovou cenou 308 584,- 

Kč s DPH. 

• V červenci obce čerpala dotaci v rámci kompenzace kůrovcové kalamity ve výši 60 224,-Kč a 

dotaci v rámci POV Jihočeského kraje na opravu fasády a soklu obecního úřadu ve výši 

210 000,- Kč.   

• V srpnu došlo konečně k předání projektu výstavby multifunkčního hřiště. Celkové náklady 

včetně méněprací a víceprací činily 3 514 793,- Kč. Velké poděkování patří p. Ing. Martinu 

Bícovi za významný finanční dar v rámci tohoto projektu. Stejně tak nadaci ČEZ oranžové 

hřiště.  

• V srpnu došlo díky 2. násobné havárii na vodovodním řadu k opětovnému zprovoznění 

bypassu vodovodu z Lipí.  

• V listopadu došlo k předání projektů opravy fasády a soklu obecního úřadu a rekonstrukci 

zpevněných ploch kolem obecního úřadu 

• V prosinci zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci POV Jk 2023 v rámci 

výstavby zázemí u multifunkčního hřiště. 

• V průběhu roku proběhala v obecních lesích další výsadba nových stromů a obec nechala 

postavit další oplocenky proti zvěři.  

• V roce 2022 přibyli v obci manželé Cihlářovi s rodinou a p. Petr Kouba. Manželům 

Cihlářovým se narodila dcera Diana. Manželům Bigasovým dcera Viktorie. V obci je 

aktuálně 118 obyvatel. 

 

 



 

Co se týká finančního stavu obce, letos jsme i přes mnohamilionové náklady na výstavbu a 

opravu nemovitostí, udrželi velmi zdravý finanční stav obecních účtů. Obec díky tomu nebude 

navyšovat žádné poplatky, i když veškeré náklady na provoz obce stouply aktuálně o téměř 20%. 

Rozpočet na rok 2023 byl schválen jako vyrovnaný.  

V současné době obec disponuje finanční hotovostí 4 789 000 korun. 

Aktuální stav na bankovních účtech: 

Moneta bank  277 tis. 

Komerční banka 1 088 tis. 

ČNB   3 424 tis. 

 

Chtěl bych velice poděkovat celému zastupitelstvu obce za jeho celoroční práci. 

 

Jmenovitě bych rád poděkoval: 
 

panu Rosťovi Pufferovi za práci v rámci zpracování žádostí o dotace na kůrovcovou kalamitu a 

dotací MAS.  

panu Janu Chromému za práci v rámci správy zdrojů pitné vody v obci. 

 

Zvláštní poděkování patří opět znovu panu Radkovi Chromému za skvěle odvedenou práci v 

rámci údržby a úklidu obce.  
 

 

Daniel Bednář 

starosta obce Habří 

 


