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Informace obecního úřadu v Křišťanovicích

Kouzelné Vánoce plné klidu,
pohody a radosti ze života,
hodně lásky, štěstí, zdraví
a naplněných přání do roku 2012
přeje všem občanů obce
starosta
a zastupitelstvo

Pozvánka na 8. veřejné zasedání zastupitelstva obce.
V úterý 20. prosince se koná v zasedací místnosti obecního úřadu 8. veřejné zasedání
zastupitelstva obce, začátek je v 17.00 hodin. Hlavním bodem programu je schválení rozpočtu na rok
2012. Další program je zveřejněn na webových stránkách obce a na úřední desce OU.
Hospodaření obce k dnešnímu datu roku 2011.
Celkové příjmy od počátku roku činily 3 133 868,- Kč, výdaje 2 582 115,- Kč. Stav účtu obce
k dnešnímu dni je 2 946.569,- Kč.
20. prosince bude zastupitelstvem obce projednán rozpočet obce na rok 2012 jako přebytkový
s předpokládanými příjmy 2 961 600,-Kč,-Kč a výdaji ve výši 2 563 000,-Kč. Zůstatek ve výši 398 600,Kč bude ponechán v rezervě na další předpokládané akce v budoucích letech.. Podrobnější rozčlenění
rozpočtu je uvedeno na webových stránkách obce (www.kristanovice.cz )
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. prosincem na obecním úřadě.
Ceny známek za vývoz odpadu se pro rok 2012 navyšují o přibližná 4 % z důvodu zvýšené sazby DPH od
1.1.2012. Zůstává zachována výhoda pro samostatně žijící důchodce ve výši 50 % ceny známky na
frekvenci vývozu 1 x 14 dnů. Z obecního rozpočtu pro příští rok předpokládáme dotaci na vývoz odpadu
ve výši 100 000,- Kč ( v roce 2008 to bylo 50 000,- Kč). Za vývoz odpadu je nutno společně s poplatkem
za psa zaplatit od 2.ledna do konce února 2012. Poplatek za psa zůstává proti roku 2011 nezměněn a to
80,- Kč za jednoho psa, za každého dalšího 120,- Kč, důchodci 60,- Kč. Znovu připomínáme povinnost
majitele psa přihlásit ale i odhlásit. Evidence psa totiž nekončí jeho ztrátou nebo úmrtím, ale odhlášením
na obecním úřadu.

Ceny známek za vývoz odpadu na rok 2012 v Kč na jedno pololetí – občané.
Druh vývozu
1 x týdně
kombinovaný
1 x 14 dní
Vlastní nádoba
1 220
940
650
Nádoba v nájmu
1 310
1 030
740
Známky na druhé pololetí se platí od 1. července do 31. srpna, známku lze zaplatit i jednorázově na celý
rok.
Cena vody.
Cena vody na rok 2012 se pro odběratele v Křišťanovicích nemění a zůstává na úrovni ceny v roce
2011 a to 20,20 Kč za 1 m3 včetně DPH.
Úřední hodiny mezi svátky.
Z důvodu čerpání řádné dovolené pracovníků obecního úřadu budou úřední hodiny upraveny
takto:
úterý 27.12, středa 28.12., čtvrtek 29.12
7.00 – 15.00
pátek 30.12.
zavřeno
Od pondělka 2. ledna normální provoz.
V obci je v současnosti přihlášeno k trvalému pobytu 258 obyvatel, o 5 méně než před rokem.
Letos se v obci narodili 3 děti.
Ve dnech 2. 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 20. prosince 2011

Zpracoval: starosta obce

