Krásné prožití vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví a osobní pohody všem stálým
i příležitostným obyvatelům obce přeje do roku 2011
zastupitelstvo obce

1/2010
Informace obecního úřadu v Křišťanovicích
Hospodaření obce za 11 měsíců roku 2010.
Celkové příjmy za toto období činily 3 780 000,- Kč, výdaje 4 235 000,- Kč. Stav účtu obce
k dnešnímu dni je 966.873,- Kč.
20. prosince byl zastupitelstvem obce schválen rozpočet obce na rok 2011 jako schodkový
s předpokládanými příjmy 4 625 500,- Kč a výdaji ve výši 4 897 500 Kč. Schodek ve výši 272 000,- Kč
bude pokryt ze zůstatku hospodaření v roce 2010. Podrobnější rozčlenění rozpočtu je uvedeno na
webových stránkách obce (www.kristanovice.cz )
V roce 2010 uskutečnila obec investiční akci "Obnova veřejného prostranství v obci
Křišťanovice", jejíž výsledkem je vybudování sedmi parkovacích míst pro osobní automobily naproti
budovy obecního úřadu, parkové úpravy na ploše navazující k parkovišti, pořízení nové čekárny
autobusové zastávky v jižní části obce a oprava komunikace a parkoviště u bytového domu č. p. 144.
V rámci projektu bylo i pořízení mechanizace na údržbu veřejné zeleně v ceně 85.300,- Kč.
Předpokládané výdaje projektu byly necelé 2 miliony 500 tisíc korun. Na projekt se obci podařilo získat
dotaci z Programu rozvoje venkova v rámci opatření III.2.1.1. - Obnova a rozvoj vesnic. Výběrovým
řízením se podařilo snížit celkové náklady na akci, včetně neuznatelných nákladů, na 2 077 000, Kč .
Vyúčtování dotace:
Celkové výdaje projektu
1 991 515,Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace 1 643 445,Získaná dotace v Kč
1 479 100,- Kč
Na vlastní podíl obce na dotaci ( 10%) a DPH ( 20%), která již není uznatelným výdajem dotace z PRV,
vypsal Moravskoslezský kraj dotační titul "Program na zvýšení absorbční kapacity obcí a měst do
10 000 obyvatel". Obec požádala o dotaci i v rámci tohoto titulu a i zde jsme byli v získání dotace úspěšní
a výše získaných prostředků činila 443 680,- Kč.
Celková výše získaných financí z obou dotací činí 1.922.789,- Kč.
Vlastní výdaje obce na popsanou investici činily přibližně 156.000,- Kč.

Připomínáme, že je stále v platnosti dotační program na výstavbu domovních čistíren odpadních
vod. V jeho rámci může jednotlivý stavitel čističky přihlášený k trvalému pobytu v obci získat od obce
dotaci ve výši 8 000,- Kč, sdružení stavebníků potom dotaci 5 000,- Kč na každého člena sdružení.
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 zrušit nebo přihlásit nový vývoz, nechť to učiní ve dnech mezi
svátky 27. až 30. prosince na obecním úřadě.
Ceny známek za vývoz odpadu zůstanou pro rok 2011 stejné jako v roce 2010 i s výhodou pro samostatně
žijící důchodce ve výši 50 % ceny známky na frekvenci vývozu 1 x 14 dnů. Zvýšení ceny za vývoz
odpadu na rok 2011 o 2,8 % ohlášené vývozní společností TS Bruntál bude uhrazena z obecního
rozpočtu, pro příští rok předpokládáme částku z rozpočtu ve výši 90 – 100 000,- Kč ( v roce 2007 to bylo
46 000,- Kč). Za vývoz odpadu je nutno společně s poplatkem za psa zaplatit od 3.ledna do konce února
2011. Poplatek za psa rovněž zůstává proti roku 2010 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 2011 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
Od Nového roku bude přidán jeden kontejner na plasty k OKÁLŮM, čímž by měla být vyřešena
nedostatečná kapacita na tomto sběrném místě. Opět, jako každoročně vyzývám obyvatele obce, aby do
kontejnerů dávali pouze odpad, na které jsou určeny (plast do žlutých, směsné sklo do zeleného a papír do
modrého kontejneru). Někteří občané si z výhody anonymity udělali z těchto kontejnerů odpadní nádoby
na veškerý bordel z domácnosti a Křišťanovice jsou z hlediska čistoty tříděného odpadu hodnoceny jako
nejhorší v okrese. Učiňme vše proto, abychom se tohoto „prvenství“ zbavili, stačí k tomu málo, pouze
osobní přístup.
Cena vody.
Cena vody na rok 2011 se pro odběratele v Křišťanovicích zvyšuje z 19,- na 20,20 Kč za 1 m3
včetně DPH.
Úřední hodiny mezi svátky.
Z důvodu čerpání řádné dovolené referentky obecního úřadu nebudou v uvedených dnech
prováděny úkony evidence obyvatel a ověřování podpisů a listin, přítomen bude starosta.
Podělí 27., úterý 28., středa 29.12.
7.00 – 15.00
Čtvrtek 30.12.
7.00 – 12.00
Pátek 31.12.
zavřeno
Od pondělka 3. ledna normální provoz.
V obci je v současnosti přihlášeno k trvalému pobytu 263 obyvatel, o 9 méně než před rokem.
Letos se v obci narodili 3 děti.
Od 1. ledna 2011 je v platnosti nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti
při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Podle tohoto nařízení musí být komíny čištěny
nejméně 3 krát ročně. Čištění si může provádět každý sám nebo kominíkem, 1 krát za rok však musí být
komín pravidelně kontrolován odborně způsobilou osobou (kominíkem), který o kontrole vydá písemnou
zprávu. Tato zpráva bude pro majitele objektu potvrzením pro hasiče v případě požáru nebo podobných
událostí (doposud to byl paragon o zaplacení vyčištění komína).
Pro zájemce o vývoz odpadních vod z jímky sdělujeme, že si vývoz mohou objednat a domluvit cenové
podmínky u pana Tomáše Šolce v kanceláři Agropodniku.
Ve dnech 1. až 14. ledna bude probíhat Tříkrálová sbírka. Tak jako i v minulých letech, navštíví
v některém dnu vaše domácnosti koledníci, zazpívají a poprosí o malý příspěvek na dobročinné účely.
Tato pěkná tradice si našla trvalé místo i v naší obci a organizátorům sbírky i koledníkům za to děkujeme.
V Křišťanovicích 21. prosince 2010

Zpracoval: starosta obce

