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Aktuální informace obecního úřadu v Křišťanovicích
Lidová moudrost: Je úplně jedno co děláš a co chceš.
Podstatné je, aby tě to dělalo šťastným…
Pozvání na zasedání zastupitelstva obce.
V pátek 21.března 2008 se od 17.00 hodin koná v zasedačce obecního úřadu 9. zasedání
zastupitelstva obce. Na programu zasedání je kromě stálých bodů projednání nákupu a
prodejů pozemků, zrušení prodeje bytů č.p. 139 a 140, další projednání změny č. 1 Územního
plánu obce Křišťanovice, úprava ceny vody, poskytnutí dotací spolkům, rozhodnutí o
výstavbě domovních čistíren odpadních vod a další záležitosti obce.
K záměru výstavby ČOV se vynořilo několik závažných faktů, ke kterým na zasedání
přijme zastupitelstvo jasné stanovisko. V prvé řadě, předpoklad nákladů 1 200 000,- Kč
z důvodu přísných požadavků zákonů vztahujících se k vydání stavebního povolení a
povolení k nakládání s vodami v žádném případě nebude stačit na realizaci všech 3 ČOV. Na
dotace obec nedosáhne, protože projekt neřeší problém čištění odpadních vod v celé obci, ale
pouze dílčí část. Další problém vznikl z důvodu požadavku jiných občanů , kterých by se
výstavba nedotkla, aby obec postavila další čistírny tak, aby i jejich objekty mohly být na ně
napojeny s poukazem na rovnost nároků všech obyvatel obce. Bohužel na pokrytí všech
požadavků nebudou dlouho finance. V neposlední řadě čelíme z řad některých občanů
obvinění ze zvýhodňování soukromého vlastníka objektů, kde jsme chtěli čistírny postavit.
Proti tomuto nařčení se důrazně ohrazujeme. Záměrem zastupitelstva bylo pomoci občanům
bydlícím v těchto bytech, na které v současnosti nejvíce dopadá tvrdost zákonů o ochraně
životního prostředí.
Oslavy Mezinárodního dne žen.
6. března se
uskutečnilo na
obecním úřadě
posezení se
ženami
v důchodovém
věku u
příležitosti
Mezinárodního
dne žen, které
pořádal Sbor
pro občanské
záležitosti. V
neformální
besedě byly
starostou obce
zodpovězeny
některé dotazy
týkající se chodu obce a byl naplněn cíl a to společné setkání žen a příjemně strávené
odpoledne. Snímek zachycuje atmosféru setkání.

Zvýšení ceny vodného
Zastupitelstvo obce projedná na zasedání úpravu ceny vody z důvodu zvýšených provozních
nákladů a zvýšení DPH z 5 na 9 % . Návrh je s účinností od 1.4.2008 zvýšit cenu vodného
z 16,- Kč na 18,- Kč za 1 m3. Za rok 2007 byla obec nucena uhradit náklady na opravy
poruch vodovodní sítě ve výši 120 000,- Kč, které by se správně měly rozpočítat do vodného
na tento rok (cena vody by byla 26,- Kč.)
Sběr objemného a nebezpečného odpadu.
V sobotu 19. dubna bude v obci uskutečněn na obvyklých místech jarní sběr objemného a
nebezpečného odpadu. Občané zde mohou odložit vysloužilé přijímače, lednice, baterie,
vyjeté oleje, nábytek a podobné věci, které nepatří do popelnic a v žádném případě do přírody
na divoké skládky. Tímto také vyzývám občany k provedení jarního úklidu kolem svých
obydlí a pokud možno i v širším okruhu. Touto výzvou se obec nezbavuje odpovědnosti za
pořádek na veřejných prostranstvích, od 1.4. nastupují na veřejně prospěšné práce 3
pracovníci, kteří budou jako každoročně zajišťovat úklid obce.
Internet v obci.
Začátkem února bylo v telefonní ústředně v budově obecního úřadu zprovozněno zařízení
umožňující připojení rychlého internetu (ADSL) a televizního vysílání přes telefonní
připojení společnosti O2. Podmínkou připojení internetu je zřízení účastnické telefonní
stanice. Upozorňuji zájemce o internet, že do konce března probíhá akce na zřízení domovní
telefonní stanice za 1,- Kč a do konce dubna další akce na pořízení internetu a televize za
minimální ceny. Bližší informace získáte v prodejnách O2 nebo na webových stránkách
společnosti O2 www.cz.o2.com
V souvislosti s tímto upozorňuji uživatele internetu, že obec má zřízeny na adrese
www.kristanovice.cz své webové stránky. Bohužel v současnosti jsou stránky nepřehledné,
pro nespokojenost jsem vypověděl smlouvu s původním pořizovatelem stránek a zadal
vytvoření stránek jinému autorovi. Tento vytvoří přehledné stránky tak, aby byly
jednoduché pro uživatele a ti zde mohli najít co nejširší spektrum informací týkajících se
obce i Vás občanů. Žádám Vás proto ještě o nějaký čas strpení na realizaci prací na stránkách.
Kominík v obci
V pátek 28. března bude v obci prováděno kominickou firmou čištění
komínů. Zájemci o tuto službu se mohou nahlásit do uvedeného data na
obecním úřadě. Udržování komínů je zákonnou povinností majitelů nebo
nájemníků bytů a domů.
V Křišťanovicích 20.3.2008

Josef Koleňák, starosta obce

Přejeme všem obyvatelům obce příjemné a pohodové prožití Velikonočních
svátků.

