Číslo1/2006

Občasník obecního úřadu v Křišťanovicích

Prosinec

V pátek 3. listopadu se konalo ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce.
Starostou obce byl zvolen Josef Koleňák, do funkce místostarostky Jana Hodošiová,
předsedkyní finančního výboru Jitka Rozkošná, předsedkyní kontrolního výboru Miluše
Klesnilová. Dalšími členy zastupitelstva se stali Jan Koritar, Josef Korch a Vladimír Ondrušík
Ve čtvrtek 14.prosince se koná 2. zasedání ZO, v jehož programu je mimo jiné
projednání rozpočtu obce na příští rok, prodej pozemků, stanovení ceny za vývoz odpadu na
rok 2007 a další záležitosti potřebné k chodu obce. Zasedání se koná v zasedací místnosti
obecního úřadu a jeho začátek je v 18.00 hodin. Přijměte toto oznámení zároveň jako
pozvánku na zasedání.
Známky na vývoz odpadu jsou již k dispozici na obci, kdo chce může si je
vyzvednout, jinak budou každému doručeny některý den před vánočními svátky. Známky se
budou platit tak, jako letos v době od začátku ledna do konce února 2007. Cena zůstává pro
občany stejná jako v letošním roce, navýšení ceny oznámené svozovou firmou TS Bruntál ve
výši 5 % uhradí obec ze svého rozpočtu. Pro právnické osoby (podnikatele) a pro chataře se
však se však navýšení ceny plně promítne do ceny známky. V rozpočtu se počítá s výběrem
částky za odpad 110 000,- Kč, za likvidaci 155 000,- Kč, Rozdíl 45 000.- Kč, který by měl být
ještě rozpočítán do ceny známky (cena známky by byla vyšší o 30 %), uhradí obec ze svého
rozpočtu. Ceny uvedené v tabulce platí na jedno pololetí.
druh vývozu - občané
svoz 1 x za 14 dnů
svoz kombinovaný
svoz 1 x za týden

cena – vlastní nádoba
614,897,50
1 166,50

cena – nádoba v nájmu
701,984,1252,50

Pro právnické osoby bude cena přibližně o 5 % vyšší, přesná částka ještě není známa, bude
upřesněna po obdržení rozpisu z technických služeb.
Při porovnání cen za vývoz u vlastní nádoby a nádoby v nájmu činí rozdíl ceny 87,- Kč (ročně
174,- Kč). Při životnosti popelnice 10 let a její současné ceně asi 900,- Kč byste měli
popřemýšlet, zdali se vám nevyplatí pořídit si nádobu vlastní. I toto je cesta ke snížení vašich
nákladů na likvidaci odpadů.
Poplatek za psy na rok 2007 se rovněž platí od začátku ledna do 28. února 2007 a můžete jej
uhradit společně s platbou za známky na popelnice. Výše poplatku za psa se nemění.
V rámci zkvalitnění služeb pro občany byl zřízen zvonek s „kecafonem“ u vchodu do
obecního úřadu. Jednoduché věci (nákup plynu PB), dotazy a podobně můžete vyřídit od
vchodu, aniž byste museli chodit do patra budovy. Časem si určitě na tuto službu zvyknete a
oceníte ji.
Obec Křišťanovice má v úmyslu pořídit změnu územního plánu obce č. 2 se záměrem
odstranění nesrovnalostí v ÚP a na změnu využití jednotlivých parcel tak, aby lépe
odpovídalo potřebám obce, hlavně co se týče bytové zástavby. Pokud má někdo z Vás nějaké
připomínky k současnému územnímu plánu, nechť je uplatní na obecním úřadě nejpozději do

konce února, aby zadání změny mohlo být projednáno na březnovém zasedání zastupitelstva
obce
Přepočet a úprava vdovských důchodů
Zákon č. 267/2006 Sb., o důchodovém pojištění, umožňuje úpravu vdovského důchodu.
Nárok na přepočet a na případnou úpravu vdovského důchodu mají podle novely zákona ty
ženy, jejichž manžel zemřel před 1. lednem 1996. Žádat lze na matrice OÚ Dvorce. Podání
žádosti není časově omezeno!
Platnost občanských průkazů:
Ve vlastním zájmu předejítí pozdějším problémům, si zkontrolujte platnost svých občanských
průkazů, - lhůty pro jejich výměnu:
Občanské průkazy vydané do 31. prosince 1996
konec platnosti 31.prosinec 2006
Občanské průkazy vydané do 31. prosince 1998
konec platnosti 31.prosinec 2007
Občanské průkazy vydané do 31. prosince 2003
konec platnosti 31.prosinec 2008
Výjimku tvoří občanské průkazy vydané občanům narozeným před 1. lednem 1936, pokud
není v těchto občanských průkazech doba ukončení platnosti vyznačena konkrétním datem.
V neděli 10.prosince začal platit nový jízdní řád autobusové dopravy. Upozorňuji na největší
posuny v jízdním řádu. Spoj z Bruntálu původně s odjezdem 11.05 odjíždí již v 10.50, to
znamená z Křišťanovic 11.33. Spoj na Bruntál s odjezdem z Křišťanovic původně 9.11, má
odjezd již 9.00 hodin. Ostatní změny jsou s posuny do 5 minut. Nový jízdní řád je zveřejněn
ve vývěsce u obchodu a na zastávkách.
Jednatelství České pojišťovny
S účinností od 1.9.2006 každou středu v době od 13.00 do 15.00 hodin je na OÚ ve Dvorcích
v místnosti č. 6 pro občany k dispozici zástupce České pojišťovny pan Jaroslav Vaněček.
V době mezi svátky ve dnech 27. 28. a 29. prosince bude obecní úřad uzavřen z důvodu
čerpání řádné dovolené. S případnými naléhavými problémy v těchto dnech se můžete obrátit
telefonicky na starostu obce, na číslo 777 696 127.
Vážení občané, vstupujeme společně do dalšího volebního období. Nově zvolené
zastupitelstvo se bude snažit svými rozhodnutími investovat finanční prostředky do těch
oblastí, které budou sloužit většině obyvatel obce. Nespornou výhodou oproti
předcházejícímu období jsou získané zkušenosti a střízlivý pohled na finanční možnosti obce,
abychom neslibovali a nekladli si nereálné cíle. Po Vás bude žádáno, aby jste pokračovali
v udržování čistoty a třídění odpadů, ke kterým jsme rozmístěním kontejnerů na tříděný
odpad po obci vytvořili dobré podmínky.
Počátek letošní zimy se vyznačuje nezvykle teplým počasím, které u většiny z nás
navozuje dobrou náladu. Je mým přáním, aby Vás tato dobrá nálada a štěstí provázelo po
celé vánočními svátky i v Novém roce.
Josef Koleňák, starosta obce
V Křišťanovicích 12.12.2006

