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
e-mail: obec.zdarnm@tiscali.cz

www.zdarnadmetuji.cz
č.ú. Komerční banka: 9024551 / 0100

SBĚRNÝ DVŮR
v provozu
sobota: 9 – 11 hod
Přerušení
dodávky
elektrické energie
Z důvodu nezbytných prací na
zařízení distribuční soustavy v naší
obci bude

26.11.2012

přerušena dodávka elektřiny
7:30 – 9:30 na novém sídlišti RD
10:00 – 12:00 ZD, nádraží ČD
13:00 – 15:00 střed obce, směr
Police a k Č.Metuji, hospůdka.

Veřejné zasedání ZO
Zastupitelstvo obce Žďár nad
Metují Vás srdečně zve na

Veřejné zasedání
23.11.2012
v 18 hodin

do salonku Žďárské hospůdky
Navržený program:
o
Úprava rozpočtu 2012
o
Rozpočtové provizorium 2013
o
Obecně závazná vyhláška obce
o místním poplatku (odpady)
o
Smlouva o výpůjčce
o
Dotace z POV
o
Školská rada – ZŠ Žďár n.M.
Program je možno doplnit přímo na
jednání.
Po skončení zasedání proběhne
promítání z fotokroniky obce.

6/2012

Kontrola dotací
V letošním roce bylo provedeno několik kontrol dotací, které obec v minulých
letech získala.
Nejprve byly kontrolovány Finančním úřadem dotace na „Vegetační úpravy
v katastru obce Žďár n.M.“- prostředky poskytnuté ze Státního fondu
životního prostředí ČR (149 tis.Kč) a Evropského fondu pro regionální rozvoj
(2516 tis.Kč). Z této dotace byla upravena stávající zeleň v obci, ale zejména
byla díky této dotaci vysazena nová zeleň v mnoha lokalitách obce.
Ve stejném období byla FÚ prováděna také kontrola dotace poskytnutá
Ministerstvem zemědělství ČR na akci „Žďár n.M. – kanalizace, dočišťovací
nádrž“ ve výši 4124 tis.Kč.
Samotné kontrolování probíhalo bezmála 8 měsíců, a bylo náročné – nejen
díky rozsáhlosti, ale především pak v dokládání požadavků FÚ. Závěrem
nebyly zjištěny žádné nedostatky ani nebylo zjištěno porušení rozpočtové
kázně dle daných zákonů.
Další kontrola se uskutečnila začátkem listopadu, tentokrát ze Státního fondu
rozvoje bydlení. Předmětem kontroly byly dotace na výstavbu nájemních bytů
(výstavba 9 bytových domů - na novém sídlišti) ve výši 19,8 mil. Kč.
Kontrola se zaměřovala především na způsob přidělování bytů, na
vyhotovování nájemních smluv a dodatků a také na předkládání potřebných
dokumentů souvisejících s podmínkami získání bytu v těchto 4 bytovkách.
Po ukončené kontrole nebyly fondem shledány žádné nedostatky či porušení
podmínek.

Vyhláška o nakládání s komunálním odpadem
V červenci letošního roku došlo ke změně zákona č.565/1990 Sb., o místních
poplatcích, který v §10b určuje sazbu poplatku.
Tu tvoří částka až 250,-Kč za osobu/rok a dále částku stanovenou na základě
skutečných nákladů obce v předešlém roce za sběr netříděného komunálního
odpadu až na výši 750,-Kč.
Obce jsou tedy oprávněny vybrat poplatek v max. výši 1000,-Kč ročně na
občana.
Obec Žďár n.M. na příští rok počítá se zachováním výše poplatku 500,- Kč.
Zároveň zůstanou zachovány stanovené výjimky a snížené sazby pro
studenty(studující mimo okres), (za předpokladu, že bude schváleno zastupiteli
obce na veřejném zasedání, kde se bude jednat o nové obecně závazné
vyhlášce platné od 1.1.2013).
I nadále bude možnost platit poplatek ve dvou termínech splatnosti (do 31.3.
a do 30.9.) v hotovosti v kanceláři OÚ nebo převodem na účet obce.

Pozvánky
Základní škola Žďár n.M Vás zve na:
VÁNOČNÍ VÝSTAVU v Základní škole 3.-7.12.2012 od 8 do 15hod
VÁNOČNÍ BESÍDKU na sále 20.12.2012 od 17hodin

Připravujeme:
Tradiční rozsvěcení
vánočního stromku a
Mikulášská nadílka
na návsi

30.11.2012
od 17 hodin

Třídění odpadu
Žlutý kontejner na plasty
ANO
Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté
PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků,
kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního
zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren
sem vhazujeme v menších kusech.
NE
Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků,
obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či
novodurové trubky.

Zelený kontejner na sklo

Přednáška Zdravý
životní styl
22.11.2012 v 17 hod.
V salonku Žďárské hospůdky

SDH Žďár nad Metují
připravují

Hasičský ples
5.1.2013
Poděkování
Tímto bychom chtěli poděkovat
rodině Malíkové a Pohnerové,
které zajistily a uhradily v měsíci
listopadu nové zobrazení Křížové
cesty v Ostašské kapli, jejíž
vnitřní vybavení je v kritickém
stavu.
Byl tak učiněn první krok
k postupné obnově této jediné
historicky památné stavby na
žďárském katastrálním území.
Za všechny Vám tímto moc
děkujeme !

Inzerce

ANO
Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat jakékoliv sklo, například
lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od
kečupů, marmelád či zavařenin. Patří sem také tabulové sklo z oken a
ze dveří. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit!
NE
Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla
nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla. Vratné zálohované sklo
patří zpět do obchodu.
Žádáme občany, aby při třídění odpadu dbali těchto pokynů.!!!
Třídění odpadů v obci Žďár nad Metují v 1.polovině 2012
Celková výtěžnost tříděného sběru, bez započtení kovů činila 17,8kg/občana. Rozdíl
produkce komunálního odpadu v porovnání s 1.pololetím roku 2011 činí 70%.
Každý občan v 1.pol.2012 vyprodukoval průměrně 53,1 kg tuhého komunálního
odpadu.
Tříděný sběr činil na jednoho obyvatele:

Papír: 4 kg, Plast: 6,2 kg, sklo směsné: 7,4 kg, nápojové kartony 0,2 kg, kov 12,3
kg.
Obec je zahrnuta do systému čerpání bonusových složek odměn od společnosti EKOKOM a.s. , které čerpá dle daných kritérií. Díky tomu obec získala 100% bonus za sběr
plastů, stejně tak i za sběr kovu. U komodity sklo bylo dosaženo pouze 50% bonusu.

Parkování na komunikacích
Žádáme řidiče, aby nejen v zimním období, dbali na správné parkování
svých automobilů na místních komunikacích. (dle zákona o silničním
provozu). Neohrozí tím tak další účastníky silničního provozu, ale
především usnadní údržbu silnic.
Zároveň upozorňujeme občany, zejména v nové zástavbě, aby
automobily parkovali na místech k tomu určených!(na vyhrazených
parkovištích).

Nabízíme
k prodeji
starší
elektrický sporák (více kusů).
Zn.Mora – používaný : cena do
1.500,-Kč.
Více informací na OÚ.

Na základě Vašich podnětů a také v zájmu obce proběhlo jednání se ZD Ostaš o
úklidu komunikací. V případě znečištění bylo přislíbeno ze strany ZD mytí
komunikací i několikrát denně. ZD se tímto omlouvá za znečištěné komunikace.
Příští rok plánuje zakoupení mechanizace k údržbě a čištění cest.

STOLNÍ KALENDÁŘ – Policko
2013… a život v něm
K prodeji v kanceláři OÚ
za 75 Kč.

Upozorňujeme občany, že v době od 27.12. – 31.12.2012 bude kancelář
obecního úřadu UZAVŘENA.
První úřední den bude ve středu 2.1.2013.

Provozní doba kanceláře OÚ

Poklidné svátky vánoční, hodně štěstí, pevné zdraví a
Zpravodaj č. 6/2012 vychází 13.11.2012
s nákladem 250ks.
Připravila:R.Freibergerová

mnoho úspěchů v novém roce Vám přejí
Zastupitelé a zaměstnanci obce Žďár nad Metují

