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Obecní úřad Žďár nad Metují

Rozpočet obce pro letošní rok

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

Zastupitelstvo obce schválilo dne 24.2.2021 podobu rozpočtu, dle
kterého bude pro letošní rok hospodařit. Počítá, že na daňových
příjmech získá cca 8 400 tis. Kč a 400 tis. Kč vybere na místních
poplatcích. Kč. S nedaňovými příjmy, do kterých spadá příjem
z pronájmu bytových a nebytových prostor, příjmy z komunálních
služeb, využití odpadů, záležitosti kultury, ve výši cca 2 501 tis. Kč.
V roce 2021 se také počítá s přijetím dotací ve výši 153,32 tis. Kč na
výkon státní správy, z Ministerstva pro místní rozvoj na projekt Aktivní
a pasivní odpočinkové zóny o objemu 852,38 tis. Kč, dále na projekt
Protipovodňová opatření v obci o objemu 1321,76 tis. Kč. Celkové
příjmy se očekávají ve výši 13 628,46 tis. Kč.
Oproti příjmům stojí výdaje. Provozní výdaje, které zahrnují např.
příspěvek pro základní a mateřskou školu 1 135 tis. Kč. Svozy a
likvidaci komunálního odpadu 550 tis. Kč, požární ochranu 100 tis. Kč,
700 tis. Kč na kulturní akce, dary a knihovnu, bytové a nebytové
hospodářství, veřejné osvětlení, komunální služby 2130 tis. Kč,
zastupitelstvo obce 1 100 tis. Kč, činnosti úřadu, energie, drobný
majetek, opravy, zaměstnanci 1 810 tis. Kč, DPH a poplatky bankám 382
tis. Kč. Celkové provozní výdaje 8 148,53 tis. Kč.
Mezi investice, které by obec ráda v letošním roce uskutečnila, patří:
oprava místních komunikací 600 tis. Kč, odvádění a čištění odpadních
vod – rekonstrukce kanalizačního potrubí 800 tis. Kč, Hřiště – herní
prvky + nákup dětského hřiště u MŠ 880 tis. Kč, místní rozhlas 600 tis.
Kč, rekonstrukce hospodářského stavení – expozice 1 000 tis. Kč a
projekty 48,33 tis. Kč. Investiční výdaje celkem: 3 928,33 tis. Kč. Splátky
dříve poskytnutých úvěrů 1 551 tis. Kč.
Celkové výdaje činí celkem 13 628,46 tis. Kč. Během roku se rozpočet
může upravovat, a to především z důvodu získaných dotací.
V současné době má obec podanou žádost o dotaci z POV
Královéhradeckého kraje na opravy kanalizačního potrubí (minulý rok
obec s žádostí neuspěla). Také byla podána žádost na opravu místních
komunikací – několik lokalit v obci (Rovinka, za kovárnou, k Ostaši,..).

Žádáme občany, aby dodržovali
úřední hodiny.
Kontakty: Tlf.č.: 491 541 142
Mob.: 728 612 629
obec@zdarnadmetuji.cz
www.zdarnadmetuji.cz
č.ú. Komerční banka: 9024551 / 0100

v kanceláři obecního úřadu je 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 31.3.
Kulturní akce v obci
Vzhledem
k aktuální
situaci
s pandemií COVID-19 v ČR obec
pro tento rok zatím neplánuje
žádné kulturní akce, zrušen je pro
letošní rok i Svatojánský Jarmark.

Uklízíme Česko
Místní akční skupina Stolové hory
vyhlašuje
akci
„Uklízíme
MASku“. Akce bude probíhat od
22. března do 22. dubna.
Odměnou jsou poukázky od
několika firem. „Soutěž“ bude
probíhat
na
facebookových
stránkách MAS Stolové hory.
Dobrovolníci
mohou
odpad
vhazovat do svých popelnic,
odvážet do sběrného dvora a
v případě
větších
pytlů
s odpadem nabízíme možnost
odvozu obecními technickými
službami.

Odkup pozemku – dopravní hřiště u MŠ
Zastupitelé obce rozhodli o odkoupení pozemku u Mateřské školy
brněnského vlastníka, na kterém je v současné době dopravní hřiště.
Jedná se o plochu 1.359 m². Kupní cena bude cca 1 400 tis. Kč a bude
splacena ve třech ročních splátkách. První splátka bude uhrazena
v první polovině letošního roku. Obec má v plánu sledovat dotační
výzvy a dopravní hřiště případně zrekonstruovat.

Projekt „Revitalizace hospodářského objektu u čp. 32“
Obec získala dotaci na opravu „statku“ u čp. 32. V objektu by měla být
vystavena expozice starých zemědělských strojů a nástrojů, dětské
dílničky, zázemí pro zaměstnance zeleně (dílna, sociální zařízení,
šatny). V současné době byla schválena vítězná firma pro stavební
úpravy v rámci tohoto projektu.

Odkládání použitých roušek
a respirátorů
Popelnice
pro
odkládání
použitých roušek a respirátorů
je umístěna u čp. 60 na návsi,
pod pergolou. Popelnice je
označena.

Konec platnosti poplatku za
odpad
Upozorňujeme, že do 31.3.2021
je splatný místní poplatek za
svoz a třídění komunálního
odpadu. Pro rok 2021 činí 600,Kč/občana.
Do 31.3.2021 je splatný také
místní poplatek za psa.

Sčítání lidu, domů a bytů 2021
Sečíst se lze zcela bezkontaktně prostřednictvím internetu, nebo pomocí
listinného formuláře. Bezpečně, jednoduše a bez kontaktu se sčítacím
komisařem se můžete sečíst online od 27. 3. do 9. 4., a to na webu
www.scitani.cz nebo pomocí mobilní aplikace. Jde to odkudkoliv.
Sečíst můžete nejen sebe, ale také celou rodinu.
Pokud se nesečtete online, musíte od 17. 4 do 11. 5. vyplnit listinný
sčítací formulář. Získáte ho spolu s odpovědní obálkou od sčítacího
komisaře nebo na kontaktních místech sčítání (nejbližší kontaktní místo
– Česká pošta Police nad Metují). Vyplněný formulář v obálce
odevzdáte na poště nebo vhodíte do poštovní schránky.
Veškeré informace týkající se letošního sčítání jsou k nahlédnutí na
webových internetových stránkách Českého statistického úřadu:
www.scitani.cz/csu/scitani2021, kde naleznete pokyny či odpovědi na
konkrétní dotazy týkající se sčítání.
Informace také zveřejňujeme na webu obce.

Upozornění pro rodiče
Žádáme rodiče, aby dohlíželi na
své děti. Chápeme aktuální
složitou situaci, ale v poslední
době se v obci rozmáhají škody
na obecním majetku, děti se
často
pohybují
na
nebezpečných
místech.
Vzhledem
k přibývajícím
škodám bude další postup
projednán ve spolupráci s Policií
ČR

Diakonie Broumov – sbírka
použitého ošacení
Sbírka probíhá od 1.3. do
31.3.2021 v budově čp. 60 na
návsi, v prostorách bývalého
OÚ, místo je označeno.
Je možné odevzdat: oblečení,
lůžkoviny, ručníky, utěrky,
prostěradla, záclony, látky,
domácí potřeby, přikrývky,
polštáře, deky, obuv, hračky,
menší
funkční
elektrospotřebiče.
Věci
odevzdávejte zabalené do
igelitových pytlů či krabic,
aby
se
nepoškodily
transportem.
Podrobnější
informace jsou přístupné na
webových stránkách obce.

Testování osob na onemocnění COVID-19 v Pellyho domech
Vzhledem k dlouhodobě nepříznivé epidemické situaci v našem
regionu nabízí město Police nad Metují možnost testování osob na
onemocnění COVID-19 metodou antigenních testů. Termíny jsou
aktualizovány i na webových stránkách naší obce. Testování je zdarma,
výsledek je znám do 15 minut. Nejbližší termíny:
pondělí 15. 3. 2021, úterý 23. 3. 2021 a středa 31. 3. 2021

Chodíme pro zdraví, pro radost
V době pandemie a omezení pohybu, kdy nemůžeme cvičit ani
sportovat, máme pro Vás řešení. Využijme pohybu v přírodě a pojďme
„šlapat kilometry“. Nabízíme několik variant: 100 jarních km, pro
zdatnější přejdeme naši republiku od západu k východu, tj. 450 km,
nebo každý den ujdeme 6000 kroků.
Budeme se pohybovat jen v katastrálním území naší obce.
Pro inspiraci - Ostaš je ideální pro pěší turistiku – skalní město cca 3,5
km, Samaritánka 2,9 km, Kočičí skály 3,4 km, Krtičkova vyhlídka 3,6
km, Sluj Českých bratří 3,1 km, zřícenina hradu Vlčinec 3 km atd.
Výchozí bod je vždy z obce.
Zdolávat kilometry můžeme až do konce června. Bližší informace na
OÚ nebo u pí Dáši Vackové. Pro zdatné turisty, kteří splní alespoň
jednu z variant, čeká drobná odměna.
Autor článku: Dáša Vacková

Zpravodaj č. 1/2021 vychází 12.3.2021
v nákladu 250 kusů. Připravuje Zuzana
Sadílková

Do červených popelnic
v uzavřených nádobách!!

patří
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