6/2009
Informace obecního úřadu v Křišťanovicích
Hospodaření obce za 11 měsíců roku 2009.
Celkové příjmy za období činily 2 871 000,- Kč, daňové příjmy byly z důvodu krize asi o 10 % nižší,
výdaje 3 124 000,- Kč. Některé výdajové položky: oprava fasády na budově OÚ a úprava terénu- 900 000,-,
, za žáky základní školy – 38 000,- Kč, na kulturu a SPOZ 50 000,-, veřejné osvětlení 70 000, na zajištění
požární ochrany 54 000, vývoz odpadu 185 000, péče o veřejnou zeleň 150 000,- Kč, zřízení pracoviště
CzechPoint 70 000 (15 000 vlastní zdroje 55 000 z dotací), apod. Stav účtu obce k dnešnímu dni je 1
340 000,- Kč.
17. prosince byl zastupitelstvem obce schválen rozpočet obce na rok 2010 jako schodkový
s předpokládanými příjmy 3 093 000,- Kč a výdaji ve výši 3 958 500 Kč. Schodek ve výši 865 500,- Kč
bude pokryt ze zůstatku hospodaření v roce 2009.
Ceny známek na popelnice a poplatek za psy.
Současně platné známky na popelnice zůstávají v platnosti i na příští rok, proto známky z nádob
nestrhávejte. Pokud chce někdo změnit frekvenci vývozu, zrušit nebo přihlásit nový vývoz, nechť to
učiní ve dnech mezi svátky 28. až 30. prosince na obecním úřadě.
Ceny známek za vývoz odpadu zůstanou pro rok 2010 stejné jako v roce 2009 i s výhodou pro samostatně
žijící důchodce ve výši 50 % ceny známky. Za vývoz odpadu je nutno společně s poplatkem za psa zaplatit
do konce února 2010. Poplatek za psa rovněž zůstává proti roku 2009 nezměněn a to 80,- Kč za jednoho
psa, za každého dalšího 120,- Kč, důchodci 60,- Kč. Znova připomínáme povinnost majitele psa přihlásit ale
i odhlásit. Evidence psa totiž nekončí jeho ztrátou nebo úmrtím, ale odhlášením na obecním úřadu.
Ceny známek na rok 2010 v Kč na jedno pololetí – občané.
Druh vývozu
1 x týdně
kombinovaný
1 x 14 dní
Vlastní nádoba
1 170
900
620
Nádoba v nájmu
1 260
990
710
Cena vody.
Cena vody na rok 2010 se nemění, zůstává ve výši 19,- Kč za 1 m3.
Úřední hodiny ve dnech svátků.
Z důvodu čerpání řádné dovolené referentky obecního úřadu nebudou v uvedených dnech prováděny úkony
evidence obyvatel a ověřování podpisů a listin, přítomen bude starosta.
Středa 23.12. 7.00 – 15.00
Čtvrtek 24. a pátek 25.
- zavřeno
Podělí 28.12.
7.00 – 15.00
Úterý 29.12.
7.00 – 15.00
Středa 30.12.
7.00 – 15.00
Čtvrtek 31. a pátek 1.1.
zavřeno
Od pondělka 4. ledna normální provoz.
Od 1.12. je na obecním úřadě k dispozici občanům pracoviště CzechPointu. Je zde možno si nechat
vyhotovit výpis z rejstříku trestů (50,- Kč), výpis z obchodního rejstříku, výpis z katastru nemovitostí (100,za první stranu,50,- za každou další) výpis z ev. bodového registru řidičů (100,- Kč) apod.
V obci je v současnosti přihlášeno k trvalému pobytu 272 obyvatel
V Křišťanovicích 22. prosince 2009

Zpracoval: J. Koleňák, starosta obce

