Žďárský zpravodaj

1/2019

Obecní úřad Žďár nad Metují

Rozpočet obce 2019

úřední hodiny
Pondělí 8 – 11 a 13 - 17 hod.
Středa 8 – 11 a 13 - 17 hod.

Obec pro letošní rok bude hospodařit s rozpočtem:
(údaje v tis. Kč.)
Daňové příjmy:
9 660,00
Místní a správní poplatky
360,00
Nedaňové příjmy:
Příjmy z pronájmu bytových a nebytových prostor
2 380,00
Ostatní příjmy
171,00
Dotace na výkon státní správy
142,70
Financování - Přebytky z minulých let
1 795,70
Celkové příjmy rozpočtu obce se předpokládají ve výši: 15249,40 tis. Kč vč.
zapojení přebytků minulých let.

Kontakty: tlf.č. 491 541 142
obec@zdarnadmetuji.cz
www.zdarnadmetuji.cz
č.ú. Komerční banka: 9024551 / 0100

SBĚRNÝ DVŮR
sobota: 9 – 11 hod.
od 3.4. 2019 obnoven
středeční provoz!
16:30 – 18:30 hod.

Oprava chodníku a
veřejného osvětlení

V současné době byla započata
oprava
chodníku
podél
komunikace
v obci.
Dojde
k rozebrání stávající dlažby,
úpravu
podloží,
výměnu
obrubníků a následně bude
položena nová zámková dlažba.
Současně
s probíhajícími
pracemi bude opraveno veřejné
osvětlení
podél
chodníku.
Dosluhující sloupy a svítidla
budou nahrazeny novými. Kde
bude potřeba dojde k výměně
kabelového vedení.
Práce provádí firma SMI-ČR
group s.r.o. z Broumova, která
podala
nejvýhodnější
nabídkovou
cenu.
Opravy
chodníku jsou vyčísleny na
1,206 mil. Kč. Oprava chodníku
a veřejného osvětlení je
spolufinancována
dotací
Královéhradeckého kraje ve
výši 729 tis. Kč.
V průběhu realizace prosím
dbejte zvýšené opatrnosti při
pohybu podél komunikace.

Běžné výdaje:
Příspěvek na provoz Základní školy a Mateřské školy
Kultura (Jarmark, zájmová činnost, knihovna)
Bydlení (opravy, energie, služby, úroky z úvěrů, komunální služby,..)
Odpady (svoz komunálního odpadu, opravy)
Požární ochrana
Státní správa (ZO, činnost úřadu, mzdy, PHM, atd.
Provozní výdaje činí celkem

1 206,00
700,00
2 680,00
550,00
200,00
2 760,00
8 388,40 tis. Kč

INVESTICE:

Veřejné osvětlení, oprava chodníku
1 500,00
Rekonstrukce cest, plot u ZŠ
200,00
Pokračování akce „chodník do Police“
500,00
Intenzifikace domovních ČOV
600,00
Nákup komunální techniky
500,00
Oprava bytů v čp.13
600,00
Veřejné osvětlení, přeložení chodníků
200,00
Oprava střechy hasičárny, vrata
710,00
Komunální služby
420,00
Projekty a další investiční akce
280,00
Celkové investiční výdaje
5 310,00 tis
Financování – splátky dříve poskytnutých úvěrů
1 551,00
Celkové výdaje vč. splátky úvěrů jsou v částce 15 249,40 tis. Kč
Rozpočet byl sestavený jako schodkový. Schodek rozpočtu bude financován
z prostředků minulých let.

V letošním roce by chtěla obec dokončit rekonstrukci bývalého Paskerova
holičství, dodělat zbývající čistírny odpadních vod u objektů obce.
Pokračujeme také s rekonstrukcí bytů v bytovém domě čp.13 na návsi.
Začalo se s realizací opravy chodníku v obci, vyměněno bude veřejné
osvětlení podél chodníku. Pokračovat bychom chtěli opravou střechy na
budově hasičárny a výměnou garážových vrat. Na tento projekt byla
podána žádost o dotaci z MMR. Rádi bychom v druhé půlce roku zahájili
dlouho plánovanou výstavbu chodníku pro pěší do Police n.M. Na část
chodníku v katastrálním území Žďár jsme v lednu podali žádost o dotaci
na Královéhradecký kraj.

Evidence obyvatel
Obec čítá k 1.1.2019 celkem 667 obyvatel. V roce 2018 se do obce přistěhovalo
celkem 23 občanů a 19 občanů se odstěhovalo. Obec přivítala 8 nových občánků
(4 dívky a 4 chlapce). Se třemi obyvateli jsme se navždy rozloučili.
Nejstarším občanem ve věku 94 let je žena, následují dva občané ve věku 92 let.
Dospělých občanů je v obci celkem 525, dětí do 3 let 27, dětí do 15 let 124, dětí
do 18 let 18.
Průměrný věk obyvatel obce je 39,94 let.

Velikonoční výstava
Děti ZŠ a MŠ Žďár nad Metují
Vás zvou od 8.4. do 12.4.2019 na
prodejní výstavu v prostorách u
malého sálu v dopoledních
i odpoledních hodinách.
/bude upřesněno na
plakátech/
Volby do Evropského
parlamentu
24. a 25. května 2019
Pátek 24.5. od 14:00 do 22:00 hod.
Sobota 25.5. od 8:00 do 14:00 hod.
Volební místnost bude umístěna
v kanceláři Obecního
úřadu
(1.patro). Voličem je občan ČR
starší 18 let, dále občan EU, který
má trvalý nebo přechodný pobyt
v ČR (je uveden ve zvláštním
volebním seznamu). Občané, kteří
se nebudou v době konání voleb
zdržovat v místě bydliště, si mohou
zažádat o vydání voličského
průkazu – nejdéle do 17.5.2019,
případně osobně do 22.5.2019.
Hlasovací lístky budou voličům
dodány do poštovní schránky
nejdéle do 21.5.2019
Tříkrálová sbírka 2019 – dárci
přispěli částkou 16 830,- Kč,
která bude použita pro lidi
v nouzi.
Za
finanční
dary
děkujeme.
Inzerce:
KOMINÍCI Police nad Metují –
revize, kontroly, vložkování, čištění,
opravy, kontroly kotlů na tuhá
paliva, nové komíny a kouřovody.
Tel.:774 022 126,
www.kominicipolice.cz

Připravujeme


REJ ČARODĚJNIC
30.4.2019
 SVATOJÁNSKÝ
JARMARK a OSLAVY
140 let založení SDH
Žďár n.M.
v sobotu 22.6.2019 od 9 hodin
na návsi a na hřišti. Připraven
tradiční a doprovodný program.
Více informací o připravovaných akcích
na plakátech nebo www.zdarnadmetuji.cz

Zpravodaj č. 1/2019 vychází 21.3.2019 v
nákladu 250 kusů.
Připravuje R.Freibergerová

Kanalizace
Projektové dokumentace pro jednotlivé domovní čistírny odpadních vod jsou
hotové. Po dohodě s MěÚ Náchod - odbor životního prostředí, budou stavební
povolení vydávána a vyřizována po částech, a to po cca 20 projektových
dokumentacích ČOV. V současné době se vyřizuje prvních 20 ČOV. V případě
podání všech ČOV (celkem 79) by z kapacitních důvodů nebylo možné dodržet a
vyřídit všechna stavební povolení v daných termínech dle legislativy.
Občané dle proj ekčních podkladů pro stavby ČOV, si mohou poptat u dodavatelů
čistící zařízení. Na obecním úřadě jsou ještě k vyzvednutí technické zprávy,
týkající se pouze navržené sestavy septik + filtr (tito občané byli vyrozuměni
projektantem).
Ohledně vydání všech stavebních povolení nejsme schopni říci, k jakému termínu
budou všechna povolení vydána. Správní poplatek za vydání stavebního povolení,
ve výši 300,-Kč, bude hrazen z rozpočtu Obce Žďár n.M.

Prodejna na návsi

Koncem minulého roku byla obcí přijata výpověď Kvíčerovské pekárny, a.s.,
která provozuje zdejší obchod na návsi. Nyní běží roční výpovědní lhůta.
Zastupitelstvo obce tedy bude v nejbližší době řešit záměr
k pronájmu nebytových prostor - prodejny. Prioritou bude
zachování obchodu s potravinami (čerstvé pečivo, ovoce,
zelenina, uzeniny, mléčné výrobky, atd.) a základní drogistické
zboží. Oznámení záměru bude zveřejněno na vývěskách obce.

Podpora projektů 2019
Podpoříme vaše projekty i v roce 2019
Místní akční skupina (MAS) Stolové hory vyhlásila na počátku roku
několik výzev a další plánujeme vyhlásit na jaře. O tom, že jsou
zaměřeny na zlepšení kvality života na venkově, což je poslání MAS, svědčí následující řádky.
Budeme vybírat nejlepší žádosti o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova (PRV). Jistě mnohé
z vás v souvislosti s touto zkratkou napadne pouze zemědělství, ovšem PRV zahrnuje i dotační
tituly určené pro lesníky (či majitele lesů o minimální výměře 3 ha) a také pro živnostníky a malé
firmy. Místní zemědělci mohou žádat o podporu na investice do staveb, strojů a technologií v
živočišné i rostlinné výrobě. V oblasti lesnictví můžete přes MAS žádat finanční prostředky ve
výši 50 % na nákup stroje ke zpracování potěžebních zbytků, pořízení stroje pro sortimentaci a
pořez dříví nebo na investice do výstavby či modernizace dřevozpracujícího provozu. Dotaci
nabízíme i podnikatelům a malým firmám v různých oblastech, jako jsou elektoinstalační a
instalatérské práce, výroba nábytku, nápojů, potravinářských a cukrářských výrobků,
stavebnictví, velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel, ubytování,
stravování a pohostinství, činnosti cestovních kanceláří a agentur, administrativní a kancelářské
činnosti nebo opravy počítačů. Pokud chcete rozvíjet své podnikání například formou
modernizace provozovny, kanceláře nebo malého penzionu či si pořídit stroje nebo technologie,
tak je tato nabídka určená právě vám. Pro ilustraci uvádíme i projekty, které jsme již podpořili:
pořízení IT vybavení a specializovaného softwaru do firmy zpracovávající energetické audity a
posudky, nákup automatické olepovačky do truhlářské dílny nebo dovybavení rodinného
penzionu průmyslovou pračkou.
Na výsadbu dřevin na území MAS a současně na území CHKO Broumovsko nabízíme více než 1,
3 mil. Kč. Konktrétně se jedná o výsadbu stromořadí, remízů, založení nebo obnovu krajinného
prvku, založení a zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES. Nově v této výzvě
mohou žádat i fyzické osoby nepodnikající.
Další dvě výzvy se týkají hasičů. Finanční prostředky nabízíme na výstavbu, stavební úpravy,
úpravy vnějších prostor a pořízení vybavení stanic jednotek požární ochrany. Zároveň
podpoříme pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků
nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz a pro výkon činností spojených s
extrémním suchem. Obě výzvy jsou zaměřené na podporu jednotek sboru dobrovolných hasičů
kategorie II a III.
Kontakt a bližší informace najdete na webu www.mas-stolovehory.cz nebo na FB MAS Stolové
hory. Za MAS Stolové hory Mirka Soldánová

