INFORMACE PRO OBČANY č.14
Výdaje z obecního rozpočtu
V měsíci červenci se obci podařilo získat dotaci z nadace ČEZ
100.000,-kč.Tato dotace byla přísně vymezena na nákup komunální
techniky u předem vybraného dodavatele a k získání celé částky
jsme museli nakoupit za 125.000,-kč..Byla pořízena nová travní
sekačka Husgvarna ,zahradní traktůrek Wisconsin Prostějov,úhlová
bruska,stolní dvoukotoučová bruska a vrtačka.
Od jara do léta proběhla renovace karoserie hasičského vozidla za
celkovou cenu 18.682,-kč,takže naši hasiči mají další motivační
prostředek pro svoje skvělé výkony.
Dne 14.července se konal Den otevřených sklepů na který obec
přispěla částkou 1.500,-kč a obecní pracovníci vzorně upravili lokalitu
vinných sklepů.
Na začátku srpna proběhla tradiční pouť, na kterou přispěla obec
zaplacením nedělní hudby 7.500,-kč a poskytnutí kulturního domu
včetně energií bezplatně je samozřejmostí.
Z těchto výše uvedených výdajů máme radost a posloužily
dobré věci.
Následují nutné výdaje tohoto roku,ze kterých věříme ,že budeme mít
radost v nejbližších letech.
Technicko ekonomická studie splaškové kanalizace za 69.000,Územní projednávání a příprava dokumentace pro územní rozhodnutí
na kanalizaci za 270.000,Počítáme ještě s výdajem cca 300.000,-kč za novou projektovou
dokumentaci na kanalizaci.

Vodovod
Protože se množí dotazy ohledně odečtů vodoměrů připomínáme
občanům,že od letošního roku došlo ke změně termínů odečtů
vodoměrů.Stavy vodoměrů se zapisují třikrát ročně a to
k poslednímu březnu,září a prosinci.Vodné bude vybíráno dvakrát
ročně po šesti měsících jak je uvedeno ve smlouvě o odběru pitné
vody.První platba bude od 1.4. do 15.4. a druhá od 1.10. do 15.10.
daného roku.Třetí zapisování stavu vodoměrů , které bude
prováděno na konci prosince poslouží k inventarizaci a provedení
majetkové a provozní evidenci vodovodu v naší obci.

Odpady
Velice děkujeme občanům za aktivní přístup ke třídění
odpadů..Připomínáme,že prázdné oranžové pytle na nápojové
kartony jsou v obchodě u paní Blahynkové a na Obecním úřadu.Plné
se shromažďují za obecním úřadem v oploceném skladu
materiálu.Jsou už k dispozici také kontejnery na bílé a barevné sklo a
na papír.Přesto ,že jste přistoupily ke třídění odpadů vzorně narostl
nám počet odvážených popelnic z 81 kusů na 87 kusů.Na jaře se
uskutečnil svoz velkoobjemového odpadu a svoz nebezpečného
odpadu a elektrozařízení.Velkoobjemový odpad nebyl v takovém
množství jak se předpokládalo a tak jeho opakování musíme do
dalších let ještě zvážit.V nebezpečném odpadu se objevuje každý rok
velké množství pneumatik,ale letos to bylo neskutečné množství
83kusů.Prosíme Vás nechávejte staré pneumatiky v pneuservisech
,které mají smlouvy s dodavateli a ti je likvidují zdarma .Naši obec
stojí likvidace 1kusu pneu osobní 25,-kč a dodávková 110,-kč.
Velkoobjemový odpad stál 4932,50- a nebezpečný 13 862,50-kč

Veřejně prospěšné práce
Od června obec po značném úsilí získala dalšího pracovníka na
veřejně prospěšné práce.Kromě běžného udržování obecních
prostranství pracovníci například budovali malé zemědělské muzeum
u zastávky,prohloubily struhu u Oleksovic,malovali na obecním
úřadu,bourali cihly na kapličku,u vinných sklepů upravili
porost,posekali trávu,instalovali odpadkové koše (vlastní výroba VPP)
a opět je z této lokality krásné místo pro procházky a odpočinek.V
brzkých dnech pracovníci zbourají kapličku u silnice do Želetic a
začnou postupně od základů budovat repliku této kapličky.Prosíme
všechny občany,kteří mají doma staré zemědělské
stroje(žebřiňák,trakař,pluh,lis na slámu atd) věnujte je do našeho
malého muzea.
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