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

SBĚRNÝ DVŮR
sobota: 9 – 11 hod.
Obec Žďár nad Metují a
Diakonie Broumov

VYHLAŠUJÍ
SBÍRKU POUŽITÉHO
OŠACENÍ

















Letního a zimního oblečení
/dámské, pánské, dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků,
utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme,
nedávejte nám odřezky a zbytky
látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i
černé, skleničky- vše
nepoškozené
Vatované a péřové přikrývky,
polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a
kompletní
Peří, péřové přikrývky a polštáře
Menší funkční elektrospotřebiče
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače,
matrace, koberce – z ekologických
důvodů
nábytek, jízdní kola a dětské
kočárky
znečištěný a vlhký textil
Sbírka probíhá
do 19.11.2018

v budově č.p. 60 na
návsi
(v prostorách pod bývalou kanceláří OÚ –
místo bude označeno)

Věci odevzdávejte zabalené do
igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily
transportem.

4/2018

Výsledky voleb
Volby do zastupitelstva obce proběhly v termínu 5.-.6.10.2018. Volby
proběhly řádně, s následujícími výsledky:
Celkem bylo odevzdáno 316 volebních obálek, které obsahovaly 2148
platných hlasů. K volebním schránkám přišlo 60,31% voličů z celkového
počtu 524 voličů, kteří mají trvalý pobyt v obci a v době konání voleb byli
starší 18 let. Do zastupitelstva se volilo 9 členů.
jméno kandidáta

počet platných hlasů

pořadí

Pavel Šubíř

260

1

František Dostál

228

2

Dagmar Ducháčová

223

3

Ing. Martin Zeman

193

4

Jaroslav Kaufman

180

5

Dáša Vacková

173

6

Bc. Vlastimil Dubišar

150

7

Martina Kůrová

144

8

Mgr. Michal Bureš

137

9

Oldřich Žůrek

129

10

Libor Jenka

96

11

Martin Dostál

90

12

Jiří Prouza

86

13

Miloš Freiberger

59

14

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce
Poslední říjnový den se konalo ustavující zasedání Zastupitelstva obce, při
kterém proběhlo složení slibu nových členů zastupitelstva a následně
proběhla volba starosty a místostarosty obce. Do funkce starosty byl
navržen pan Pavel Šubíř, na funkci místostarosty pak František Dostál. Dle
výsledku hlasování s tímto návrhem přítomni zastupitele souhlasili.
V následujícím čtyřletém volebním období bude tedy obec zastupovat
starosta Pavel Šubíř, místostarosta František Dostál.
Dále zastupitelstvo zřídilo finanční a kontrolní výbor. Předsedou
finančního výboru byla zvolena paní Martina Kůrová (členy jsou Dáša
Vacková a Ing. Martin Zeman), předsedou kontrolního výboru byl zvolen
Mgr. Michal Bureš (členy výboru: Jaroslav Kaufman, Bc. Vlastimil Dubišar).
Zřízení těchto dvou výborů je povinné. Finanční výbor kontroluje
hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce, případně plní další
úkoly, kterými ho pověří zastupitelstvo obce. Kontrolní výbor kontroluje,
jak se plní usnesení zastupitelstva, dodržování právních předpisů. Výbory
jsou poradními, iniciativními a kontrolními orgány zastupitelstva
v samostatné působnosti.
Nové zastupitelstvo obce by mělo pokračovat v projektech, jež byly
započaty; rekonstrukce bývalého Paskerova holičství, vybudování
chodníku do Police nad Metují, oprava veřejného osvětlení a chodníku
podél „hlavní“ komunikace, a také realizace výměny domovních ČOV,
septiků a další akce.

Kulturní akce

Kanalizace

Zveme děti a rodiče na
zahájení
adventu,
které
proběhne

Níže sdělujeme občanům pár informací, které se týkají oprav stávajících
septiků a domovních čistíren v naší obci.
Pro akci "Intenzifikace domovních ČOV ve Žďáře nad Metují" je vydáno
územní rozhodnutí, které vydal Městský úřad Police nad Metují - odbor
výstavby. Územní rozhodnutí se týká všech 79 objektů DČOV, pro které
byla zpracována jednotná projektová dokumentace.
Po vydání územního rozhodnutí je nutné vydat (pro každou ČOV zvlášť)
stavební povolení, které vydá Městský úřad Náchod - odbor životního
prostředí. Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení není řešena
jednou dokumentací pro všechny DČOV tak, jak tomu bylo u dokumentace
pro územní rozhodnutí, ale každá řešená nemovitost bude mít svou
projektovou dokumentaci. Celkem se tedy jedná o 79 projektových
dokumentací. Tyto dokumentace jsou již hotovy. V současné době je
podána žádost o vyjádření (dle § 15 stavebnímu zákona) na Městském
úřadě Police nad Metují - odbor výstavby. Až bude toto vyjádření dle § 15
vydáno, tak bude podána žádost o stavební povolení.
Pro každou nemovitost bude vydáno vlastní stavební povolení. Kolaudace
jednotlivých DČOV bude probíhat nezávisle na ostatních DČOV.
V předstihu před vydáním stavebního povolení byly na OÚ Žďár nad
Metují dodány jednotlivé dokumentace (předány byly cca 2/3, majitelé
dotčených objektů, kteří dokumentaci doposud neobdrželi, si ji mohou
vyžádat v kanceláři obecního úřadu). Tato dokumentace poslouží
majitelům nemovitostí k poptávání dodavatelů čistících zařízení. Před
samotnou realizací akce se občané mohou domluvit se zástupci obce, kam
je možné deponovat zeminu z výkopů, případně domluvit další techniku,
kterou obec má k dispozici.
Vlastníkům jednotlivých nemovitostí bude v rámci inženýrské činnosti k
jednotlivým dokumentacím zajištěno vydání stavebního povolení, tudíž se
(kromě samotné realizace stavby) nemusí o nic jiného starat.
Samotná realizace staveb by měla probíhat 2018/2019.

v sobotu 1.12.2018
Od 16:00 hodin na velkém
sále zábavný program pro
děti ŽERTY S ČERTY.
Program bude pokračovat
MIKULÁŠSKOU
NADÍLKOU A
ROZSVĚCENÍM VÁNOČNÍHO
STROMKU NA NÁVSI.

Jelikož se blíží
zimní období,
apelujeme
na
řidiče a majitele
vozidel,
aby
parkovali
pouze
na
parkovištích
k tomu
vyhrazených – především na
sídlišti je pak obtížné tyto
komunikace udržovat.
Zároveň upozorňujeme, že
v obytné zóně je nejvyšší
povolená
rychlost
20km/hod. !

Nabízíme
k prodeji
stolní
kalendář s obrazy Jana Kousala,
který maloval především Ostaš
a jeho okolí.
K prodeji v kanceláři obecního
úřadu nebo v prodejně na návsi
za cenu 70,- Kč.
Zpravodaj č. 4/2018 vychází 9.11.2018 v
nákladu 260 kusů.
Připravuje R.Freibergerová

