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Založení fondů na rozvoj jednotlivých částí Litně
I.

Zastupitelstvo bere na vědomí:
návrh usnesení zastupitele Kaštánka o založení fondů na rozvoj jednotlivých částí
Litně.
II. Zastupitelstvo schvaluje:
návrh na vypracování rozdělení úspor z minulých let poměrně podle přesného počtu
obyvatel registrovaných k 31.12.2013 a zřídit fondy:
1) Liteň
2) Běleč
3) Leč
4) Vlence,
v nichž budou přesně evidovány finance na rozvoj.
Dále vypracovat vzorec, podle něhož budou rozděleny finance na další roky
počínaje datem 1.1.2014. V tomto vzorci budou odečteny společné náklady na
provoz obce jako jsou náklady na ZŠ, MŠ, OÚ apod.
III. Zastupitelstvo ukládá:
Starostovi ing.Horákovi vypracovat návrh na rozdělení úspor a vzorec na rozdělení
finančních prostředků po odečtení společných nákladů v letech budoucích. Termín:
do 11.03.2015

Doposud vedení městyse Liteň systematicky zanedbávalo svoje části Běleč, Leč a Dolní
Vlence. Zejména Běleč a Vlence stojí stále na okraji zájmu. Je to stejné jako by si Praha (to je
také obec jako jí je Liteň) řekla, že všechny peníze v Praze půjdou na projekty na Starém
Městě (neboť tam je radnice) a ostatní části jako Vinohrady, Strašnice a Kobylisy nic
nedostanou nebo jen velmi málo při do očí bijících haváriích. Je to jedna z věcí, které v Litni
nefungují správně už celá léta. Rozdělení financí mezi Liteň a satelity, tedy Běleč, Leč a
Vlence, v podstatě neexistuje a neexistuje ani žádný vzorec či plán, jak by takové rozdělení
fungovat mělo. Liteňští mají sklon chovat se tak trochu jako parta sígrů, kteří berou každý den
svačinu slabšímu spolužákovi. Všichni sice doma dostali svačinu srovnatelnou, ale protože se
ten slabší nemůže bránit, je snadné si ještě na jeho úkor přilepšit a svačinu mu sebrat.
Také radnice v Litni dostává na každého občana naprosto stejné množství peněz. Nezávisle na
tom, v které části městyse bydlí. Bylo by proto logické a správné, aby se každý rok vydalo 13%
- to je podíl obyvatelstva v satelitech - na projekty v těchto částech městyse. Městys inkasuje
nyní každý rok cca 12.000.000,-Kč na hospodaření ve svém „království“. Poměrnou část by
tedy měl poskytnout svým částem Běleč, Leč a Dolní Vlence. Samozřejmě po odečtení
společných nákladů jakými jsou například škola, školka, provoz OÚ a podobně.
Naprosto jasná situace je u úspor. Na konci roku 2013 byly úspory městyse Liteň téměř 20
miliónů korun. Jak již řečeno, v satelitech žije přibližně 13% obyvatel. Z těchto úspor patří
proto 2,6 mil. Kč na projekty typu dešťová kanalizace v Bělči, klubovna v Leči, osvětlení ve
Vlencích!
Protože se v posledních 10 letech (ale mohli bychom říci i 20 letech) systematicky
nedostávalo na projekty v Bělči (a stav obce tomu také odpovídá), předpokládali jsme velice
konzervativně, že oněch 13% ročně odpovídalo 90.000,- Kč, které do Bělče jít měly, ale nešly.
To dělá za 10 roků 900 tisíc korun.
Sečteno a podtrženo - městys Liteň zadržoval ke konci roku 2013 bratru 3,5 miliónu korun.
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Požadujeme, aby tyto peníze nebyly vydány na liteňské projekty typu splašková kanalizace,
ale byly deponovány na speciálním fondu pro rozvoj Bělče, Leče a Vlenců.
Toto rozdělení potřebujeme zejména proto, abychom mohli plánovat rozvoj naší obce a
věděli, kolik finančních prostředků máme k dispozici na spoluúčasti při plánovaném využívání
evropských dotací, krajských dotací a jiných grantů, bez nichž se při tolik zmiňovaném a
očekávaném rozvoji neobejdeme.
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