VIII.
Aktuální informace Obecního úřadu v Křišťanovicích
Vážení občané,
do rukou se Vám dostává další číslo zpravodaje, které Vás bude informovat o dění
v obci, přináší několik zásadních změn
v systému s nakládání s odpady a slouží jako
pozvánka na zasedání zastupitelstva obce a na Mikulášskou nadílku.
Během příštích tří týdnů proběhnou v zasedací místnosti OÚ dvě veřejná zasedání
zastupitelstva obce. Mimořádné 17. zasedání se bude konat ve středu 30. listopadu v 17.00
hodin. Jediným bodem programu bude schválení vstupu obce do nově vznikajícího sdružení
obcí, podnikatelů, neziskových organizací a ostatních subjektů působících v našem regionu.
Cílem tohoto sdružení s názvem „Místní akční skupina Nízký Jeseník“ bude vytváření
podmínek pro spolupráci při obnově a rozvoji naší oblasti a hlavně jako velký celek budeme
mít větší šance dosáhnout v letech 2007 až 2013 na dotace z Evropské unie. Pokud bude mít
kdokoliv zájem o bližší informace, nechť se zasedání účastní.
Další, 18. zasedání zastupitelstva se bude konat ve čtvrtek 15. prosince v 18.00 hodin a
na jeho programu bude mimo jiné schválen rozpočet na rok 2006, obecně závazné vyhlášky,
rozpočtové opatření a další záležitosti potřebné k řádnému chodu obce.
Jedno z těchto důležitých opatření je vydání nové obecně závazné vyhlášky o
nakládání s odpady. Kromě již známých záležitostí, jako je svoz odpadu způsob likvidace a
podobně, se zásadně mění způsob placení známek na popelnice. Nový systém bude vypadat
takto: Popelnice se budou od 1. ledna vyvážet na základě písemné smlouvy občana s obecním
úřadem. V době od 15. prosince do konce roku přijdou držitelé popelnic na obecní úřad
podepsat příslušnou smlouvu, kdy zároveň obdrží známku na 1. pololetí 2006. Zaplatit za tuto
známku bude možno v období od 2. ledna až do konce února. Známky na druhé pololetí se
budou prodávat již běžným způsobem a bude je možno kupovat až do konce srpna při
zachování vývozu. Výhodou nového sytému je pro vás, občany, delší časové období na
zaplacení známky a přesun platby z období vánoc na pozdější dobu při zachování vývozu.
Nová obecně závazná vyhláška bude taktéž nástrojem postihu obyvatel, kteří si vývoz odpadu
neplatí a nebudou moci prokázat, jak vyprodukovaný odpad likvidují.
V nové obecně závazné vyhlášce o místních poplatcích bude zrušen poplatek za
používání veřejného prostranství, který nepřináší téměř žádné zisky a jeho další uplatňování
ztrácí smysl.
V rámci zkvalitňování služeb pro občany jsme zařídili možnost ověřování podpisů a
dokumentů na našem obecním úřadě. K ověření podpisu i dokumentu je nutné si přinést
občanský průkaz nebo cestovní doklad, u cizinců doklad o povolení k pobytu. Zákonem
stanovený poplatek činí 30,- Kč za jeden ověřený podpis a 30,- Kč za každou ověřenou
stránku dokumentu.
Na základě darovací smlouvy s Charitou Odry obdržela letos obec částku 2327,- Kč
jako podíl na Tříkrálové sbírce, k využití na volnočasové aktivity dětí a mládeže. Za tyto
peníze byly zakoupeny společenské hry, které bude možné využít po úplném zprovoznění
zasedací místnosti obecního úřadu. Touto informací byla splněna podmínka darovací smlouvy
o povinnosti sdělit veřejnosti, jak byl dar použit.
K 31.12.2005 vypověděla obec Roudno smlouvu o zřízení společného sboru hasičů, na
jejímž základě vykonávala povinnosti vyplývající ze zákona o požární ochraně za obec
Křišťanovice. Od 1.1.2006 bude tuto povinnost zajišťovat opět jako v minulosti obec Dvorce.

Dnem 1. ledna nabývá účinnosti novela o cestovních dokladech, ze které vyplývá, že
k cestám do států Evropské unie nelze používat občanské průkazy typu identifikační karty bez
strojově čitelných údajů. Z důvodu této změny zákona a možných problémů se rovněž
nedoporučuje společné cestování s dětmi zapsaných v OP rodičů, doporučuje se vybavit každé
dítě vlastním cestovním dokladem. Bližší informace je možné získat na obecním úřadě.
11. listopadu pořádal Agropodnik „Dodělanou“ pro své zaměstnance spojenou
s večerní taneční zábavou přístupnou i veřejnosti. Po delší době byl sál kulturního domu zcela
zaplněn (odhad 130 účastníků). Potěšitelné na této skutečnosti je, že se sice pomalu, ale přeci
jen daří přitáhnout znovu lidi k zábavě. V nastoupeném trendu chceme pokračovat pořádáním
zábav i v příštím roce. Smutná je ovšem skutečnost, že se zábavy zúčastnilo málo místních
obyvatel.
Po loňském úspěšném uvedení pořádá i letos zastupitelstvo obce ve spolupráci se
sborem dobrovolných hasičů a nadšenců z řad mládeže „Mikulášskou nadílku“. Akce se bude
pořádat v sobotu 10. prosince od 14.00 do 19.00 hodin v sále kulturního domu. Po jejím
ukončení bude zábava pokračovat klasickou diskotékou mládeže. I letos jsou stanoveny
zásady nároku na balíček od Mikuláše. Zadarmo tento balíček obdrží děti zapsány v obci
k trvalému pobytu ve věku od 0 do 15 let (dovršení do 31.12.2005), podmínkou je jejich účast
na akci. Výjimka bude učiněna opět u dětí nemocných, nemocné dítě je však potřeba nahlásit
během pátku 9.12. na obecním úřadě. Dětem, které nemají v obci trvalý pobyt, mohou rodiče
balíček zakoupit přímo na sále. Srdečně zveme na akci všechny, kteří se chtějí pobavit.
Ještě několik základních čísel o čerpání rozpočtu a stavu účtu obce. Příjmy k dnešnímu
dni činí 2 064 000,- Kč, výdaje jsou naplňovány v částce 2 175 000,- Kč. Na účtu obce
máme 920 000,- Kč, do konce roku však proběhne ještě několik větších plateb, předpokládaný
zůstatek ke konci roku je 750 000,- Kč.
V Křišťanovicích 25.11.2005
Zpracoval: starosta obce

