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Obecní úřad Žďár nad Metují

Stavební úpravy bývalého hospodářského stavení

Žádáme občany, aby dodržovali
úřední hodiny.

V červnu letošního roku podala obec žádost o dotaci z Ministerstva pro
místní rozvoj ČR na podporu revitalizace území – podporu objektů
k nepodnikatelskému využití. Žádost byla podána na stavební úpravy
hospodářského stavení u čp. 32, které obec zakoupila od rodiny
Pinkavových. Tyto prostory obec nyní využívá jako sklad komunální
techniky a obecního vybavení. Zároveň slouží jako zázemí pro pracovníky
obce. Cílem projektu je rekonstrukce části objektu, kde vzniknou dílny
volnočasových aktivit pro děti a mládež, konferenční sál a expozice
zemědělské techniky a řemesel. V rámci projektu budou provedeny
stavební úpravy, vytápění a vzduchotechnika, zdravotechnika.
Vybudovány budou nové rozvody splaškové kanalizace, úprava stávající
dešťové kanalizace, nové rozvody pro zásobování pitnou vodou, požární
vodou a také nové elektroinstalace. Rozpočet na tuto rekonstrukci je
bezmála 8,4 mil. Kč, při čemž dotace zajistí financování 5,9 mil. Kč. Zbytek
bude spolufinancován z rozpočtu obce. Realizace rekonstrukce bude
zahájena prvním krokem: předpokládáme, že ještě letos bude vypsáno
výběrové řízení na dodavatele stavebních prací a souvisejících dodávek.
Obec musí mít nejdéle do 31.3.2021 podepsanou Smlouvu o dílo
s dodavatelem, poté obdrží oficiální rozhodnutí o poskytnutí dotace. Na
jaře 2021 se počítá se zahájením realizace prací na hospodářském stavení.
Práce musí být dokončeny nejdéle do 31.3.2022.
Objekt po rekonstrukci nabídne víceúčelové prostory s řemeslnými,
výtvarnými dílničkami pro děti a mládež, veřejnosti bude přístupná
expozice zemědělské techniky, původního a zemědělského řemesla.

ÚŘEDNÍ HODINY:
Pondělí, středa
do odvolání

8:00 – 10:00 hod.
14:00 – 17:00 hod.
ÚŘEDNÍ HODINY

koncem roku
21.12. 8:00-10:00, 14:00- 17:00
28.12. 8:00–10:00

4.1.2021
8:00-10:00, 14:00- 17:00
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.
26.12. DVŮR OTEVŘEN
Poděkování
Chtěla bych touto cestou velice
poděkovat za finanční příspěvky
v letošním roce od spolku Sokol
a od spolku Žďárské ženy.
Prostředky jsem použila na
nákup nových balančních a
motorických pomůcek pro malé
děti a tanečnice. Jakmile to
bude možné, ráda opět zahájím
všechny kroužky v obvyklých
časech.
Moc děkuji Lada Černohorská.

Další projekt, který by v nadcházejícím roce obec ráda realizovala, je
především oprava místních komunikací. Jedná se o úpravy v několika
lokalitách ( na Rovinkách, od kovárny na sídliště, k Ostaši a v obytné zóně
kolem čp.124 a dál). K této realizaci bude podána žádost na MMR. V této
době jsou dokončovány přípravné kroky k podání dotace. Rozpočet na
opravy je cca 3 mil. Kč – spoluúčast obce činí 30%.
Opakovaně bude obec žádat o dotaci na opravu kanalizace – na úseky,
které jsou v havarijním stavu. V letošním roce Královéhradecký kraj tuto
dotaci nepodpořil. Rozpočet na opravy je cca 1,6 mil. Kč.
V roce 2021 se budou také dokončovat projekty, které byly zahájeny
v letošním roce. Nové dětské hřiště u Základní školy, dovybavení hřiště u
bytovek – již byl vybrán dodavatel.
Realizována budou Protipovodňová opatření v obci, která zahrnují nový
varovný systém (vysílač, ústřednu, bezdrátové hlásiče), elektrocentrálu a
zpracování Protipovodňového plánu. Nyní tento projekt čeká na schválení
dodavatele.

Vánoční prodej ryb na bývalém koupališti ve Žďáře:
21.- 22.12. 9 – 16 hod., 23.12. 9 -13 hod.
Zastupitelé

obce

a

zaměstnanci

obce

přejí

klidné a pokojné prožití svátků vánočních.
V dalším roce pevné zdraví, štěstí a spokojenost.

všem

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Sbírka bude v roce 2021
probíhat virtuálně

Od 1.1. do 24.1.2020
budete moci přispět online
těmito způsoby:

-přes www.trikralovasbirka.cz,
-dárcovskou SMS ve tvaru
DMS KOLEDA 30(60 nebo 90)
na číslo 87777 (cena jedné SMS
je 30,60,nebo 90 Kč),
-odesláním finančního daru na
účet:
66008822/0800
v.s.
77705016.
Tříkrálový koncert bude vysílat ČT1
10.1. od 18.hodin. Vybrané příspěvky
budou předány osobám a rodinám
v nouzi, starým, nemocným či
handicapovanám lidem. Podpořeny
budou provozy azylových domů SV.
ANNA, Dům na půl cesty, Charitní
pečovatelské služby v obcích regionu.
Velice si vážíme Vaší podpory,
děkujeme za vřelé přijetí koledníků
v minulé sbírce. V našem regionu se
v roce 2020 vybralo 1,15 mil. Kč.

Místní obchod na návsi bude
koncem roku otevřen:

24.12.
do 11 hod.
28.12. – 30.12. 7 - 17 hod.
31.12.
do 11 hod.
1.1.2021 ZAVŘENO

ČESKÁ POŠTA
ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY
OD 1.1.2021
Pondělí a středa
14 – 17:00 hod.
Úterý, čtvrtek, pátek
8 – 10:30 hod.
Dle písmené dohody je tato
změna stanovena od 1.1. jako
dočasná, poté bude zavedena
jako změna TRVALÁ.
Informace
v minulém
čísle
Zpravodaje Pošta nedodala oficiálně
potvrzné, původní změna měla být
od 1.11. Za způsobené komplikace se
omlouváme.

POŠTA KONCEM ROKU:
28.12. – 31.12.2020
8:00 – 9:30 hod.
Zpravodaj č. 5/2020 vychází 17.12.2020 v nákladu
250 kusů. Připravuje R.Freibergerová

Obecně závazná vyhláška obce – odpady 2021
Od 1.ledna vstupuje v platnost nová Obecně závazná vyhláška obce o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů. Vzhledem ke stále se zvyšujícím nákladům na likvidaci a
odvoz odpadů, bylo zastupiteli schváleno navýšení ročního poplatku
o 50 Kč. Výše poplatku pro rok 2021 činí 600 Kč na občana, který
je v obci evidován k trvalému pobytu, případně je vlastníkem
rekreačního objektu.
Od poplatku jsou osvobozeni občané, kteří jsou umístěni
v domovech důchodců nebo se po dobu celého kalendářního roku
zdržují mimo obec, případně tento místní poplatek hradí v jiné obci.
Slevu mají studenti, kteří studují mimo okres Náchod – ve výši 150
Kč, nově narozeným občánkům pak náleží sleva ve výši 50%
z poplatku.
Poplatník je povinen ohlásit své poplatkové povinnosti či změny
nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu vznikla povinnost platit tento
poplatek. Chce-li uplatnit úlevy od poplatku, musí toto rovněž ohlásit.

Žádáme občany, aby tento poplatek hradili OD 1.1.2021 nejlépe
BEZHOTOVOSTNÍM PŘEVODEM NA ÚČET OBCE: číslo účtu
9024551 / 0100, variabilní symbol = čp, částka 600 Kč (do
poznámky je možno uvést jména občanů, za které je poplatek
hrazen). Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy
nejpozději do 31. 3. a do 30. 9. příslušného kalendářního roku. Po
provedení úhrady na účet, bude nálepka na svozovou nádobu
doručena do poštovní schránky spolu s potvrzení o úhradě. Poplatek
je možné uhradit v hotovosti či kartou v kanceláři úřadu.
Od ledna bude svozová firma provádět pravidelné svozy vždy
v pátek v lichý týden.
Tříděný odpad je nutné SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
před
vhozením
do
2021 Žďár nad Metují
kontejnerů
řádně leden
8.1.
22.1.
sešlápnout.
únor
5.2.
19.2.
NEODKLÁDEJTE TŘÍDĚNÝ
5.3.
19.3.
ODPAD
VEDLE březen
2.4.
16.4.
30.4.
KONTEJNERŮ. Pokud je duben
14.5.
28.5.
kontejner plný (papír), je květen
možné jej odnést do červen
11.6.
25.6.
sběrného
dvora.
Do červenec
9.7.
23.7.
kontejnerů vhazujte pouze srpen
6.8.
20.8.
odpad, který je pro daný
září
3.9.
17.9.
kontejner
určen.
1.10.
15.10. 29.10.
Velkoobjemové kontejnery říjen
12.11. 26.11.
a hnědé kontejnery na bio listopad
10.12. 24.12.
odpad z domácností a ze prosinec
zahrad, budou po obci SVOZOVÝ DEN - PÁTEK
rozmístěny opět na jaře. U TÝDEN – LICHÝ
KONTEJNERŮ UDRŽUJTE
POŘÁDEK.
Žádáme občany, aby NEPARKOVALI svá VOZIDLA NA
KOMUNIKACÍCH! Zabrání tak komplikacím při údržbě!
Využívejte výhradě místa určená k parkování.

