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Pranostiky na vánoce
Tmavé vánoce – dojné krávy, světlé vánoce – ponesou slepice
Mráz na Boží narození – zima se udrží bez proměny
Vánoce bez sněhu přináší velikou noc sněžnou
O vánocích obloha čistá a hvězdná – bude úrodný rok………

Vážení spoluobčané,
Přijměte další číslo Zpravodaje, ve kterém se ohlédneme za uplynulým rokem, dozvíte se o
připravovaných investičních záměrech obce v roce 2008, připomenu termíny plateb a další
informace.
Příjmy obce v letošním roce činily asi 2,2 milionu korun. Hlavním zdrojem těchto příjmů je
stát na základě rozpočtového určení daní, vlastní příjmy obce jsou velice malé a skládaly se
z poplatku za psy a za znečišťování ovzduší, správních poplatků, za prodej pozemků, za vývoz
odpadu, nájmy bytů a dalších drobných plateb.
Výdajová část se skládala z výdajů zabezpečující chod obce, jako jsou: péče o les 10 tisíc,
dotace autobusové dopravy 5 tisíc, vývoz odpadu 155 tisíc, dotace na žáky základních škol 42 tisíc,
zajištění požární ochrany 37 tisíc, veřejné osvětlení 60 tisíc, knihovna 22 tisíc, údržba obce 185 tisíc,
pojištění obecního majetku 15 tisíc, kultura 100 tisíc a z dalších výdajů jako hřbitov, rozbory vody,
bytové hospodářství, hasiči, provoz obecního úřadu atd. Hlavní investiční akcí v letošním roce byla
oprava střechy a komínů na budově obecního úřadu v hodnotě 522 000,- Kč a výměna hlavních
vchodových a bočních dveří v kulturním domě za 55 000,- Kč, což dohromady dává 2,2 mil korun
výdajů bez zapojení rozpočtové rezervy 1 milion korun.
V roce 2008 by měla obec dostat do rozpočtu o 700 000,- Kč více z důvodu změny zákona o
rozpočtovém určení daní, kterým konečně dochází k navýšení příjmů u malých obcí do 500 obyvatel.
Tento příjem z velké míry závisí na počtu obyvatel obce k 1.1.2008, proto žádám všechny obyvatele
v obci žijící a nepřihlášené k trvalému pobytu, aby se pokud je to možné zaevidovali na obecním
úřadu ještě do konce tohoto roku. K přihlášení k trvalému pobytu je potřebné donést: nájemní
smlouvu nebo výpis z katastru nemovitostí, rodný list a rodné listy dětí do 15 let, platný občanský
průkaz a 50,- Kč na správní poplatek na přihlašovanou osobu (za děti do 15 let se poplatek nehradí).
Celkové příjmy obce v roce 2008 by měly činit 2 976 000,- Kč.
Výdaje na rok 2008 ovlivní hlavně rozhodnutí zastupitelstva postavit na třech místech v obci
domovní čističky odpadních vod v odhadované výši 1 250 000,- Kč. Dále plánujeme výměnu oken
na obecním úřadu za 450 000,- Kč a změnu územního plánu za 150 000,- Kč. Spolu s nezbytnými a
nutnými výdaji jako je zimní i letní údržba obce, el. energie, provozní náklady apod., by
rozpočtovaná výše výdajů činila asi 3 780 tisíc, z čehož bychom přibližně 800 tisíc korun použili ze
zůstatku letošního roku. Rozpočet bude spolu s jinými záležitostmi projednávat a schvalovat
zastupitelstvo obce na zasedání, které se koná dne 20. prosince už v 17.00 hodin v zasedačce
obecního úřadu. Podrobnější program zasedání je vyvěšen na vývěsce u prodejny. Na toto zasedání
jste všichni srdečně zváni. Protože z důvodu poškození veřejného rozhlasu silným větrem

v nedávných dnech není možnost vysílání rozhlasu, věnujte větší pozornost písemným zprávám ve
vývěsce. Rozhlas bude opraven v nejbližších dnech společně s veřejným osvětlením.
Jedním z výdajů obce, který dozná navýšení, je vývoz odpadu. Technické služby navyšují
ceny asi o 5 %, předpoklad ročních výdajů obce (včetně vývozu objemného a nebezpečného odpadu)
tím stoupnou z letošních 156 000,- Kč na 176 000,- Kč. Při předpokládané platbě za odpad občany
110 000,- Kč, doplatí obec již 66 000,- Kč ( za letošní rok to bylo 46 000, ). Každý si může spočítat,
kolik by známka stála, pokud by obec vývoz odpadu nedotovala.
Zastupitelstvo obce se i letos usneslo nenavyšovat podstatně cenu známek na vývoz odpadu,
(ceny se pouze zaokrouhlí na desetikoruny nahoru). Navíc občané obce – důchodci, kteří žijí
osamoceně a kteří si platili známky v roce 2007, zaplatí v příštím roce pouze za jedno pololetí a
vývoz se jim bude provádět po celý rok. Tím ušetří 50% nákladů na vývoz odpadu. Je to pomoc obce
osaměle žijícím seniorům v jejich nelehkém životě. Předem však upozorňuji „chytráky“, kteří by
chtěli přepsat popelnice na své staré rodiče, kteří doposud neplatili vývoz, že u mne nepochodí.
Právnické osoby zaplatí známky v plné výši nahlášené vývozovou společností, k dnešnímu dni ceny
ještě nejsou známy.
Ceny známek na rok 2008 v Kč na jedno pololetí – občané.
Druh vývozu
1 x týdně
kombinovaný
Vlastní nádoba
1 170
900
Nádoba v nájmu
1 260
990

1 x 14 dní
620
710

Známky se opět platí na obecním úřadě na 1. pololetí - od 2.1.2008 do konce února, a na druhé
pololetí od července do konce srpna 2008. Zároveň připomínám, že do konce února se platí i
poplatek za psa. Je na stejné výši, jako letos, to znamená důchodci 60,- Kč, ostatní 80,- Kč a 120,Kč za každého dalšího psa. Dle obecně závazné vyhlášky je třeba psa přihlásit a platit od stáří 3
měsíců. Toto sdělení se týká hlavně nových občanů obce a rodin s nepřihlášenými psy.
Upozorňuji, že se v obci již nebude navyšovat počet nádob na tříděný odpad, protože jejich vývoz už
bude pravděpodobně Technickými službami od příštího roku zpoplatněn, doposud bylo vyvážení
prováděno zadarmo. Současný počet nádob je již dostatečný a obci tedy prozatím nebudou
rozmístěny kontejnery na bílé sklo, které jsem na jaře avizoval. Co se týká veřejného pořádku chci
touto cestou požádat rodiče mládeže, která se ve večerních hodinách schází na obou autobusových
zastávkách, aby je poučili o slušnosti uklízet po sobě prázdné petky od nápojů, obalů od sladkostí,
cigaret a podobně. Jsou tam na to odpadkové nádoby, na horní zastávce nedaleké kontejnery. Kdo
chce, může se osobně přesvědčit o „kultuře“ na zastávkách pouze tři dny po provedeném úklidu.
Motorest Karkulka v Bílčicích (majitelka paní Kopčová) nabízí zájemcům o dovážené obědy,
že pokud se najde v Křišťanovicích alespoň 10 odběratelů, dovážela by obědy i k nám. Cena oběda
je 55,- Kč a odběratelé ve Dvorcích i v Bílčicích si jídlo co do kvality i množství velice chválí.
Přihlásit se můžete co nejdříve na obecním úřadě v Křišťanovicích.
Závěrem bych Vám jménem celého zastupitelstva popřál příjemné prožití Svátků vánočních,
bohatého Ježíška a hodně pevných nervů v nadcházejícím roce, kdy nám naše vláda připravila
mnoho, vesměs nepříjemných dárečků.
V Křišťanovicích 17.12.2007

Josef Koleňák, starosta obce

