Žďárský zpravodaj
Obecní úřad Žďár nad Metují
úřední hodiny
Pondělí 8 – 11:00 a 13 - 17 hod.
Středa 8 – 11:00 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.
středa: 16:30 – 18:30 hod.
od 29.3.2017 !!

SVOZ NEBEZPEČNÉHO
ODPADU

středa

29.3.2017v době

od 16:00 do 16:30 hodin ve
sběrném dvoře u nádraží ČD ve
Žďáru n.M.

1/2017

Hospodaření obce 2016
Obec hospodaří s příjmy, které jsou částečně ze státního rozpočtu a také z vlastní
činnosti (jedná se o příjmy z pronájmů bytových a nebytových prostor) a
poskytnutých dotací či úvěrů. V roce 2016 obec přijala úvěr k financování koupě
bytového domu na návsi čp 13.

Příjmy roku 2016
Daňové příjmy včetně místních poplatků
Dotace a příspěvky
Nedaňové příjmy
Z toho za pronájem bytových a nebytových prostor
Kapitálové příjmy – z prodeje pozemků

Příjmy celkem

7 904 280,96
2 848 162,00
2 624 799,18
2 363 512,33
3 619,00

13 380 861,14 Kč

Ze zákona je obec povinna financovat nejrůznější činnosti, stará se o rozvoj obce,
zajišťuje kulturní, společenské a další potřeby svých občanů.

Běžný provoz obce v roce 2016
Školství
Bytové a nebytové hospodářství
Svoz odpadu, údržba obce, ing. sítě, osvětlení
Kulturní činnosti a sál, spolky, hasiči, sport, památky
Obecní úřad
Zastupitelstvo obce
Zaměstnanci (na úřadě, na komunálních služ. včetně odvodů)
Úroky k úvěrům

Běžné výdaje

1 013 000,00
614 457,44
1 333 816,83
1 480 196,44
1 663 758,82
772 421,00
1 530 120,00
350 328,72

8 758 099,25 Kč

Investiční výdaje v roce 2016

Vybíráme nebezpečné odpady a
vyřazené elektrospotřebiče:
 Lednice, počítače, hračky
na baterie,…
 Léky
 Oleje
 Pneumatiky, apod.

Kanalizace
Rekonstrukce sálů
Kolna na hřišti
Nákup bytového domu čp.13
Nákup pro komunální služby (hospodářská budova u č.p.32)
Automobil pro JSDH
Projektová činnost

15 233,90
1 405 033,44
185 632,02
4 000 000,00
615 116,00
932 886,00
24 503,00

Upozorňujeme
občany,
že
nebezpečné odpady není možné
skladovat ve sběrném dvoře.
K odevzdání
odpadů
využijte
výhradně vypsané termíny obce.
V jiných termínech nebezpečný
odpad nepřevezmeme.

Investice celkem

Tříkrálová sbírka - děkujeme
všem dárcům, kteří přispěli
v letošní sbírce. Celkem bylo
vloženo do pokladniček koledníků
13 254 Kč.

Výsledek plnění rozpočtu 2016
Příjmy
13 380 861,14 Kč
Výdaje (běžné + investiční)
15 936 503,61 Kč
Rozdíl mezi příjmy a výdaji 2 555 642,47 Kč je pokryt přijatým úvěrem a
přebytky minulých let.

7 178 404,36 Kč

Financování
Splátky úvěrů
Přijetí úvěru
Použití přebytků minulých let
Finanční operace (odvod DPH, nepřevedené kauce)
Financování celkem

-1 505 600,00
4 000 000,00
96 330,75
-35 088,28
2 555 642,47Kč

Připravujeme
TJ Sokol Žďár n.M.

pořádá
Dětský karneval
v sobotu

18.3.2017
od 14:00 hod. na velkém sále na

Evidence obyvatel
V roce 2016 jsme evidovali stav občanů takto:
Narození občánci 3 (1 děvče a 2 chlapci), zemřelo 5 občanů, k trvalému
pobytu v obci se přihlásilo 22 občanů a 15 občanů se ze Žďáru
odstěhovalo.
Celkový počet občanů k 31.12.2016 je 674, z čehož je 333 mužů a 341 žen.
Nejstarším občanem obce je žena ve věku 91 let. Další 4 občané se v roce
2016 dožili životního jubilea 90 let.

návsi.

Divadelní pohádka pro
děti
O drakovi a královně
Johance

V neděli 26.3.2017

od 15:00 na velkém sále ve
Žďáru n.M.

Místní Základní škola pořádá
tradiční prodejní
VELIKONOČNÍ VÝSTAVU
3. – 7. dubna 2017 v přízemí
budovy školy.
TJ Sokol Žďár n.M. si Vás
dovoluje pozvat na

Pyžamovou zábavu
15.4.2017
od 20:00 hodin
hudba: Pohoda
Bohatá tombola, vstup v pyžamu
je žádoucí!
TJ Sokol Žďár n.M. a Krkonošský
divadelní spolek Lipany Vás zvou na
představení

Dívčí válka

V sobotu 22.4.2017
na sále ve Žďáru

Nenechte

si ujít příležitost zhlédnout
divadelní komedii o životě našich předků.
Vězte však, že ne všechno, co Jirásek
napsal, a ve školách nás učili, musí být
pravda! Tato hra F. R. Čecha ukazuje, jak
to mohlo, ale nemuselo být.

Vstupné dobrovolné !
Více informací o připravovaných akcí
najdete na plakátech nebo
www.zdarnadmetuji.cz

Nabídka

Knihu POLICKO od Oldřicha
Jenky je možné zakoupit
v kanceláři obecního úřadu.

Třídění odpadu v obci
Pomalu se blíží jarní čas a na
zahrádkách se počnou první práce.
Občanům již řadu let slouží pro
odkládání odpadu ze zahrad sběrný
dvůr u nádraží. Letos k odkládání
odpadu budou moci občané využít
kromě velkoobjemových kontejnerů (na
louce pod hřištěm a na Rovinkách u
Kaufmanů)
nově
také
plastové
kontejnery na biologicky rozložitelný odpad (hnědé barvy), které budou
instalovány v lokalitách, kde jsou umístěny nádoby na tříděný odpad
(plast či sklo). Jedná se o 9 takových stanovišť. Kontejnery budou na
stanoviště instalovány během měsíce března-dubna.
Do hnědých kontejnerů mohou občané odkládat BIO odpad, především
zbytky zeleniny a ovoce ( jádřince, listy a nať zeleniny, slupky z brambor a
citrusových plodů), skořápky z vajíček a zbytky potravin rostlinného
původu. Dále pak posekanou trávu, listí, zbytky rostlin, plevel,
květiny, kousky keřů do velikosti 30 cm.
V žádném případě není dovoleno do takového kontejneru odkládat: zbytky
jídel, oleje, maso, uhynulá zvířata apod.
Toto a další vybavení (štěpkovač, kontejnerový systém s bočním
vyklápěním na odpadové nádoby, 6 m³vanový kontejner) bylo pořízeno
z dotačních prostředků Státního fondu životního prostředí (název
projektu: Zlepšení nakládání s BRKO v obci).
Projekt byl financován:
dotace EU – Fond soudržnosti 85% 838 845 Kč
Dotace SFŽP
5% 49343 Kč
Finance z rozpočtu obce
10% 98688 Kč
Celkové výdaje na projekt:
986 876 Kč
Vybavení dodala na základě výběrového řízení firma Agrico s.r.o., Týniště
nad Orlicí.

Připomínáme



Poplatek za komunální odpad pro letošní rok činí 500,-Kč na
poplatníka, splatnost poplatku je do 31.3.2017 !
Poplatek za psa činí 200 Kč a jeho splatnost je rovněž do 31.3.2017

Po tomto datu je třeba zajistit vylepení nové „známky“ na popelnice, které zajistí
bezproblémový svoz komunálního odpadu. Svozovým dnem v naší obci je PÁTEK,
každý sudý týden.
Uvedené poplatky lze uhradit v hotovosti v kanceláři OÚ případně převést
bezhotovostně na účet obce, variabilní symbol je číslo popisné.

Upozorňujeme občany, že se mohou nejdéle do 31.3.2017 nahlásit
k bezplatné konzultaci týkající se stavebních úprav septiků a jímek. Po
tomto termínu již nebude obec občanům nabízet zpracování projektové
dokumentace zdarma. Nahlásit se můžete v kanceláři obecního úřadu,
nebo zasláním kontaktních údajů na emailovou adresu obce.
Zpravodaj č. 1/2017 vychází 8.3.2017 V nákladu 260 kusů. Připravuje R.Freibergerová

