Žďárský zpravodaj
Obecní úřad Žďár nad Metují
úřední hodiny
Pondělí 8 – 11 a 13 - 17 hod.
Středa 8 – 11 a 13 - 17 hod.
Kontakty: tlf.č. 491 541 142
obec@zdarnadmetuji.cz
www.zdarnadmetuji.cz
č.ú. Komerční banka: 9024551 / 0100

v kanceláři obecního úřadu je nově
možno hradit poplatky či služby
platební kartou

Ubytování pod Ostašem
www.podostasem.com
tel.č. 721 106 077

SBĚRNÝ DVŮR

sobota: 9 – 11 hod.
středa: 16:30 – 18:30 – od.1.4
Obec Žďár n.M. a žďárské ženy
zvou na

BABSKÝ BÁL
sobota 7.3.2020

HRAJÍ SLAVEŇÁCI, TOMBOLA
SDH Žďár nad Metují připravuje

KARNEVAL
14.3.2020
na velkém sále
podrobnosti na plakátech

1/2020

Rozpočet obce pro letošní rok
Zastupitelstvo obce schválilo 5.2.2020 podobu rozpočtu, dle kterého bude
pro letošní rok hospodařit. Počítá, že na daňových příjmech získá cca 9 900
tis. Kč. S nedaňovými příjmy, do kterých spadá příjem z pronájmu
bytových a nebytových prostor, příjmy z komunálních služeb, využití
odpadů, záležitostí kultury, ve výši cca 2 501 tis. Kč. V roce 2020 také počítá
s přijmutím dotací ve výši 149,7 tis. Kč na výkon veřejné správy a
z Ministerstva pro místní rozvoj (získaná za umístnění v soutěži Vesnice
roku) o objemu 600 tis. Kč. Celkové příjmy by měly činit 13 150,7 tis. Kč.
Oproti příjmům stojí výdaje. Provozní výdaje, které zahrnují např.
příspěvek pro základní a mateřskou školu 1 425 tis. Kč, svozy a likvidaci
komunálního odpadu 550 tis. Kč, požární ochranu 100 tis. Kč, kulturní
akce, dary, knihovna 700 tis. Kč, bytové a nebytové hospodářství , veřejné
osvětlení, komunální služby 1 700 tis. Kč, zastupitelstvo obce 1 300 tis. Kč,
činnosti úřadu, energie, drobný majetek, opravy, zaměstnanci 1 760 tis. Kč,
DPH a poplatky bankám 430 tis. Kč. Celkové provozní výdaje 8 246,53 tis.
Kč.
Mezi investice, které by obec ráda v letošním roce uskutečnila patří:
rekonstrukce komunikací a plotu u ZŠ 800 tis. Kč, oprava kanalizačního
potrubí 800 tis. Kč, hřiště 300 tis. Kč, rozhlas 600 tis. Kč, zateplení hasičárny
600 tis. Kč, a projekty 253,17 tis. Kč. Investiční výdaje celkem 3 353,17 tis.
Kč. Splátky dříve poskytnutých úvěrů 1 551 tis. Kč.
Celkové výdaje celkem 13 150,70 tis. Kč. Během roku se rozpočet může
upravovat, a to především z důvodu získaných dotací. V současné době
má obec podány žádosti na projekty: opravy kanalizačního potrubí (oprava
potrubí v havarijním stavu – celkem tři úseky), vybavení zón aktivního a
pasivního odpočinku (herní prvky na hřiště a k budově základní školy), a
také dotaci Protipovodňová opatření obce Žďár nad Metují (pořízení
nových rozhlasů, ústředny, elektronické sirény). Dotace byly podány i za
jednotku SDH (zvýšení akceschopnosti a na drobné vybavení).
Prioritním záměrem pro letošní rok, bez ohledu na získání finančních
prostředků z dotací, bude oprava kanalizačního potrubí. Na vymezené
úseky, které byly provozovatelem (Vak Náchod, a.s.) zkontrolovány a
jejich stav byl označen jako havarijní.

Evidence obyvatel
K datu 31.12.2019 měla obec 655 obyvatel (oproti loňskému roku došlo
k poklesu počtu obyvatel). Ve Žďáře žilo 328 žen, 327 mužů. Strukturu
obyvatel tvořilo 519 dospělých osob, 16 dětí ve věku 15-18 let, 120 dětí ve
věku do 15 let ( z toho je 16 dětí ve věku 6-7 let, a 27 dětí ve věku do tří let.)
Průměrný věk obyvatelstva v obci byl 40,27 let (populace stárne).
V roce 2019 se narodilo 8 dětí (4 dívky, 4 chlapci), zemřelo 8 občanů, do
obce se přistěhovalo 11 občanů a odstěhovalo se 20 obyvatel.
V letošním roce svá životní jubilea oslaví: 70 let - 4 občané, 75 let - 9
občanů, 80 let - 3 občané a jeden občan oslaví 90. narozeniny.
Každý oslavenec obdrží od zástupců obce gratulaci a dárkový balíček.
Nově narozeným občánkům obce náleží finanční dar ve výši 1000 Kč.

Koncert
JK BAND Pardubice
25.4.2020, od 18:00 hod.
Sál Žďár nad Metují

PŘIPRAVUJEME: SVATOJÁNSKÝ JARMARK – 20.6.2020
SRAZ RODÁKŮ – 5.9.2020
Zpravodaj č. 1/2020 vychází 21.2.2020 v nákladu 250 kusů. Připravuje R.Freibergerová

Poplatky za odpad a psy

Třídění odpadu

Upravuje Obecně závazná vyhláška
obce č. 1/2019 a č.2/2019:

Vyhláška č. 321/2014 Sb. řeší oddělené soustřeďování biologicky
rozložitelných komunálních odpadů, papíru, plastů, skla a kovů a dále
nebezpečných komunálních odpadů. V případě biologicky rozložitelných
komunálních odpadů (BRKO) jsou v současné době obce povinny zajistit místa
pro oddělené soustřeďování minimálně v období od 1. dubna do 31. října
kalendářního roku. V obci je umístěno několik nádob hnědé barvy pro BIO
odpad.
Novela vyhlášky nově požaduje po obcích, aby tato místa pro BRKO zajistily
celoročně. S tím, že „v období od 1. listopadu do 31. března následujícího
kalendářního roku může obec přizpůsobit nastavení četnosti svozu
klimatickým podmínkám a množství produkovaných biologických odpadů“.
Odpad je možné odevzdat ve sběrném dvoře. Další, novou povinností od
1.1.2020, je zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování jedlých olejů a
tuků. Důvodem je, že v současné době pouze zhruba 10 % obcí zajišťuje třídění
těchto odpadů. Oleje a tuky končí často v kanalizaci, což je v rozporu se
zákonem. Novela dále upřesňuje, že jedlé oleje a tuky nesmí být
soustřeďovány společně s jinými biologicky rozložitelnými odpady a že tuto
povinnost nelze splnit formou
SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
systému
komunitního
Sudý pátek 2020
Žďár nad Metují
kompostování. Občané mohou již
leden
10.1.
24.1.
nyní tyto oleje a tuky odevzdat
únor
7.2.
21.2.
při svozu nádob komunálního
březen
6.3.
20.3.
odpadu. Tyto jedlé oleje a tuky
duben
3.4.
17.4.
slité do PET lahví mohou občané
květen
1.5.
15.5.
29.5.
položit na nádobu (popelnice –
červen
12.6.
26.6.
obrázek níže *) a svozová firma je
červenec
10.7.
24.7.
odveze. Později bude v obci ještě
srpen
7.8.
21.8.
rozmístěno několik plastových
září
4.9.
18.9.
nádob (červených), do kterých se
říjen
2.10.
16.10. 30.10.
budou moci odkládat PET lahve
listopad
13.11. 27.11.
s oleji, ty budou následně firmou
prosinec
11.12. 25.12.
rovněž svezeny. Zatím se čeká na
dodání těchto nádob.

Poplatník
– fyzická osoba
přihlášená v obci; osoby, které
mají v obci rekreační objekt
Sazba
poplatku
550,-Kč
/
poplatníka
Splatnost: do 31.3. alespoň ½
poplatku, doplatek do 30.9.
Sleva: 150,-Kč pro studenty,
studující mimo okres (denní
studium). Sleva 275,- Kč pro
narozené v průběhu roku.
Úhrada: převodem na účet obce:
9024551/0100, v.s. = čp (jednou
částkou
za
všechny
členy
domácnosti), v hotovosti či platba
kartou v kanceláři OÚ.
Pes v rodinném domě 200,-Kč
(druhý a další pes 300,- Kč). Pes
v bytovém domě 300,-Kč (druhý a
další pes 500,- Kč). Pes, jehož
držitel je osoba starší 65 let 100,Kč (druhý a další pes 200,-Kč).
Splatnost poplatku je do 31.3.
Poplatníci
jsou
povinni
v termínech
uvedených
vyhláškami, sdělit vznik či
změnu poplatkové povinnosti!
Případné slevy či osvobození od
plateb poté nelze nárokovat (týká
se všech vyhlášek).
Modré nádoby

e

Žluté nádoby

Hnědé nádoby

Bílé a zelené nádoby

Černé nádoby nebo pozink

Červené nádoby v uzavřené
čiré plastové láhvi

PLAST

BIO

SKLO

SMĚSNÝ ODPAD

JEDLÝ OLEJ

PAPÍR

Patří sem:
+ noviny, časopisy, letáky
+ knihy
+ brožury
+ katalogy
+ kancelářský a balící papír
+ čisté papíroví obaly
+ karton a lepenka

Patří sem:
+ sešlápnuté Pet lahve
+ nápojový karton

Patří sem:
+ zbytky jídel rostlinného

+ sáčky, tašky , fólie
+ plast. obaly od potravin

původu
+ zbytky ovoce a zeleniny
+ květiny

(kelímky, vaničky apod.)
+ plast. obaly od drogerie

+ kávové sedliny a filtry
+ čajové sáčky

(mýdlo, čistící prostředky, + hrnkové květiny včetně
kosmetika)
+ CD/DVD obaly
+ strečové fólie

Patří sem:

Patří sem:

+ láhve od nápojů
+ zavařovací sklenice

+ maso, kosti
+ sáčky z vysavače

+ flakony
+ tabulové sklo

+ smetky
+ popel

+

+ hygienické pomůcky
+ běžné žárovky

+
+

Nepatří sem:

+ skořápky od vajec a

+ trus zvířat
+ silně špinavé a mastné

od ořechů

Nepatří sem:

Nepatří sem:

- znečištěný papír
- voskovaný papír

- linoleum
- PVC

- maso, kosti, oleje a tuky
- tekuté a silně mastné

- porcelán
- keramika

- nápojový karton
- papírové kapesníky a

- pryžové výrobky
- molitan

- drátěné sklo
- zrcadla

ubrousky
- pauzovací papír
- úhlový papír (kopírák)

tekutiny
- cigaretové oharky
- smetky

- videokazety
- obaly od olejů nebo silně - letáky a noviny

- pořadače s kovovými

- obaly od nebezpečných

komponenty

znečištěné od jídla
látek

fritovací oleje z kuchyní

+ čistící utěrky a houby
+ keramika a porcelán

hlíny

obaly

Nepatří sem:

Patří sem:
+ všechny rostlinné

- varné sklo
- zářivky, výbojky
- běžné žárovky
- televizní obrazovky
a monitory

Nepatří sem:

*Ukázka uložení

Nepatří sem:

- úsporné žárovky a zářivky - motorové a další oleje
- stavební odpad
určeny na sběrný dvůr
- vyřazená elektronika

