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Informace obecního úřadu v Křišťanovicích

8. březen – MDŽ
Přejeme všem Ženám
i dívkám k vašemu
svátku všechno
nejlepší.

V prvním letošním čísle
přinášíme důležité informace.
Sčítání lidu.
Podle zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011, bude na celém území
České republiky provedeno ke dni 26. března 2011, sčítání lidu, domů a bytů. Rozhodným
okamžikem sčítání je půlnoc z 25. na 26. března. Účast na sčítání je pro obyvatelstvo ze
zákona povinná. Sčítacím komisařem pro obec Křišťanovice je pan Zifčák Ondřej. Protože se
už objevují případy podvodů se sčítáním, upozorňuji, že pokud se někdo jiný než pan Zifčák
bude v obci vydávat za sčítacího komisaře a bude požadovat nějaký poplatek, tak se jedná o
podvodníka a s tímto člověkem nekomunikujte. Bližší informace o sčítání si přečtěte na
vývěsce u prodejny, na úřední desce OÚ, popřípadě na webových stránkách obce
www.kristanovice.cz
Zasedání zastupitelstva obce
Ve čtvrtek 31. března v 18.00 hodin se uskuteční v zasedací místnosti OÚ, 4. veřejné
zasedání zastupitelstva obce. Na programu je schválení záměru na odprodej pozemků,
rozpočtové opatření, plánované investice v letošním roce a další body.
Úklid obce v roce 2011.
V letošním roce provedlo ministerstvo práce a sociálních věcí zpřísnění podmínek pro
zaměstnávání pracovníků na veřejně prospěšné práce, těmto podmínkám letos nevyhovuje
žádný vhodný muž na práci s křovinořezem. Nové podmínky ministerstva jednoduše řečeno
neumožňují pracovat těm, kteří by pracovat chtěli a rádoby nutí pracovat ty, kteří pracovat
neumějí nebo nechtějí (tímto nemyslím nezaměstnané se zdravotním postižením a ženy, pro
které práce převážně s křovinořezem není vhodná). Musíme se připravit na to, že nový
způsob zajištění úklidu bude pro obecní rozpočet podstatně nákladnější a přitom
nezaručujeme, že obec bude tak často vysečena jako v minulých letech. Bude více záležet i
na každém občanovi obce, jak si provede úklid ve svém okolí a jak časté budou dešťové
srážky, v jejichž důsledku rychleji poroste tráva. Vše budeme dolaďovat postupně dle
potřeby během letního období.
První prací na obci je úklid štěrku ze silnice. Všichni, kdo mají zájem, mohou si posyp ze

silnice posbírat a odvézt domů. Zbytek neuklizených cest zajístí obec pomocí pracovníků na
veřejné službě, tito pracovníci však odpracovávají měsíčně každý pouze 30 hodin, takže
jejich činnost je omezena a prozatím máme pouze jednoho nezaměstnaného. Pro vysvětlení:
Pracovník na veřejně prospěšných pracích je v plném zaměstnaneckém poměru a bere mzdu.
Pracovník na veřejné službě pobírá od úřadu sociální péče dávky v hmotné nouzi
v minimální výši a pokud chce, aby měl dávku vyšší, musí odpracovat měsíčně na obci bez
nároku na mzdu 30 hodin. V obci vyhovují podmínkám veřejné služby 4 občané a bohužel
zájem o práci je minimální.
Letošní investice.
V letošním roce bude provedena oprava fasády kulturního domu, opraven památník obětem z I. světové
války, dále je zadáno vypracování projektu na rekonstrukci chodníku od bytovek č.p. 168 a 169, odkud by
se pokračovalo až na konec obce. Podle finančních nároků na tyto práce rozhodne zastupitelstvo, zda
práce provedeme ještě letos a plně zaplatíme z rozpočtu nebo se pokusíme požádat o dotaci z některých
programů, čímž by se chodník opravil až příští rok. Letos vypadne z investic výstavba multifunkčního
hřiště a to právě z toho důvodu, že nebyl vyhlášen v původním termínu příslušný dotační program.
Vyhlášení je „slíbeno“ na podzim. Pokud nezískáme na hřiště dotaci, tak předpokládané náklady na
výstavbu ve výši 2 milionůKč použijeme na potřebnější věci v obci a pořízení hřiště se odloží na neurčito.
Po pěti letech vyřizování jsme počátkem roku získali od Pozemkového fondu ČR do vlastnictví pozemek
naproti bytovkám za rozcestím na Dvorce a Moravský Beroun v jižní části obce. Konečně můžeme i
tento pozemek malinko zkulturnit. V současnosti provádíme kácení vrb vyrostlých z pařezů, pařezy
potom budou chemicky ošetřeny proti novému obrůstání. Dále bude provedeno urovnání terénu a osetí
trávou. Na vzniklé plochy budou vysázeny nové vhodné stromy a tráva bude vysekávána, čímž tento
pozemek získá nový, lepší vzhled. Doposud je ale na pozemek čím dál ve větší míře vyvážen různý
odpad. Někdy mi připadá, že na jedné straně se poukazuje na určitý nepořádek v obci a na druhou stranu
těm samým lidem nevadí, že vzniká nový nepořádek, navíc na dobře viditelném místě. Upozorňuji
všechny, že tímto okamžikem platí zákaz vyvážení jakéhokoliv odpadu na tento pozemek, dovážet
bude možno pouze čistou hlínu a to pouze s povolením starosty a na určené místo. Neuposlechnutí
zákazu se původce odpadu vystavuje správnímu řízení s pokutou až 50 000,- Kč.
Svoz objemného a nebezpečného odpadu.
První letošní svoz objemného a nebezpečného odpadu se uskuteční v sobotu 30. dubna v době od 8.00 do
10.00 hodin na obvyklých sběrných místech.
Platby za odvoz odpadu a poplatek za psy.
Někteří občané se opožďují s platbami za odvoz odpadu a poplatku za psy v řádném termínu. Někteří
přijdou a slušně požádají o odklad platby a je jim vyhověno, ty zbývající upozorňuji, že obec může
poplatek navýšit o 50 % a vymáhat i exekučně. Dva měsíce je pro obyvatele dostatečně dlouhá doba, aby
platby mohli být uhrazeny. Zdůrazňuji, že poplatek za psy držíme na minimální zákonné výši a poplatek
za popelnici dotuje obec z rozpočtu dvousetkorunou, takže nás nemůže nikdo obvinit, že své obyvatele
„dřeme“. Pokud někdo nebude mít vyrovnány závazky vůči obci, bude mu ve věci případných žádostí
vyhověno až po zaplacení dlužné částky.
Kominík.
V současnosti provádíme výběr finančních nabídek na čištění a kontrolu komínů, o kterém jste byli
informováni v prosincovém čísle zpravodaje. Předpokládaným termínem provedení kominických prací je
počátek dubna, o přesném termínu budete zavčas informováni.
Připomínáme úřední hodiny místostarosty – každá středa v době od 16 do 18 hodin.
V Křišťanovicích 8. března 2011

zpracoval

starosta obce

