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Informace obecního úřadu v Křišťanovicích
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce.
V pondělí 22. prosince 2008 se od 17.00 hodin koná v zasedací místnosti obecního úřadu 13.
zasedání zastupitelstva obce. Na programu zasedání je kromě stálých bodů projednání rozpočtu na
rok 2009, zadání změny č. 2 Územního plánu obce Křišťanovice, schválení ceny vodného a známek
na popelnice na rok 2009, nájem pozemků a další záležitosti chodu obce.
Hospodaření obce za 11 měsíců roku 2008.
Celkové příjmy za období činily 2 925 000,- Kč, výdaje 2 298 000,- Kč. Některé výdajové položky:
výměna oken na budově OÚ- 306 000,-, malování OÚ – 28 000,- , prostranství před OÚ úprava
chodníku – 115 000,- Kč, za žáky základní školy – 38 400,- Kč, na kulturu a SPOZ 50 000,-,
veřejné osvětlení 70 000, na zajištění požární ochrany 50 000, vývoz odpadu 194 000, péče o
veřejnou zeleň 242 000,- Kč apod.
Zvýšení ceny vodného
Zastupitelstvo obce projedná na zasedání úpravu ceny vody z důvodu zvýšených provozních
nákladů a potřeby financování nákladů na zřízení věcného břemene prameniště v lese. Návrh je
s účinností od 1.1.2009 zvýšit cenu vodného z 18,- Kč na 19,- Kč za 1 m3.
Ceny známek na popelnice a poplatek za psy.
Ceny známek za vývoz odpadu zůstane pro rok 2009 stejná jako v roce 2008 i s výhodou pro
samostatně žijící důchodce. Za vývoz odpadu je možno společně s poplatkem za psa zaplatit do
konce února 2009. Poplatek za psa rovněž zůstává proti roku 2008 nezměněn a to 80,- Kč za
jednoho psa, za každého dalšího 120,- Kč, důchodci 60,- Kč. Znova připomínáme povinnost
majitele psa přihlásit ale i odhlásit. Evidence psa totiž nekončí jeho ztrátou nebo úmrtím, ale
odhlášením na obecním úřadu.
Ceny známek na rok 2009 v Kč na jedno pololetí – občané.
Druh vývozu
1 x týdně
kombinovaný
1 x 14 dní
Vlastní nádoba
1 170
900
620
Nádoba v nájmu
1 260
990
710
Změna územního obvodu Policie ČR.
V důsledku správního rozdělení Moravskoslezského a Olomouckého kraje přecházejí od 1.1.2009
obce Dvorce, Křišťanovice a Bílčice pod obvodní oddělení Policie ČR Horní Benešov. Pro
vyřizování případné běžné agendy je telefonní číslo Obvodní oddělení Horní Benešov 554 748 310,
v případě nutnosti je potřeba volat jako dosud č. 158.
Použití finančního daru.
Charita Odry poukázala obci Křišťanovice finanční dar v hodnotě 2.948,- Kč, jako podíl na
Tříkrálové sbírce. Částka byla použita na nákup sportovních potřeb na pořádání sportovních soutěží.
V obci je v současnosti přihlášeno k trvalému pobytu 269 obyvatel.
Zastupitelstvo obce Vám přeje příjemné prožití Svátků vánočních, bohatého Ježíška a hlavně hodně
zdraví v nadcházejícím roce 2009.
Křišťanovice 16.12.2008

Zpracoval Koleňák Josef

