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Pozvánky

Adventní zastavení
Užijte si spolu s námi trošku klidu v předvánočním shonu. Zastavte se některou adventní
neděli od 16 hodin u kostela.
O třetí adventní neděli 13. 12. 2015 budeme rozdávat malé vánoční dárečky,
které vyrobily děti z místní školy. Čtvrtou adventní neděli 20. 12. 2015 budeme
vypouštět lampiony přání. Bude se muzicírovat, povídat, pít něco teplého,
můžete přinést i nějaké dobroty.
Doufáme, že nám bude spolu dobře tak, jako v roce minulém.

Staročeské vánoce na tvrzi
Jako každým rokem pro Vás sdružení Slunovrat ve spolupráci s obcí
připravilo na sobotu 12. prosince vánoční dílnu na středověké tvrzi
ve Volfarticích. Připravena je spousta tvoření, děti spolu s rodiči si mohou
vyrobit drobné dárky, vánoční ozdoby či dekorace. Chybět nebude ani vánoční
pečení a výroba adventních věnců. Začátek je v 9 hodin, konec plánujeme
na 16. hodinu. Pro děti je vstup zdarma, dospělí platí 50 Kč jako příspěvek na materiál.

Příjemné prožití vánočních svátků a úspěšné

Upozornění občanům

vkročení do nadcházejícího

Obecní úřad Volfartice bude během
vánočních svátků, tj. od 23.12.2015 do
31.12.2015, uzavřen.

roku 2016 Vám přejí zastupitelé
obce a pracovníci
Obecního úřadu Volfartice.

Nájmy - obecní byty, splátky půjček – bytové domy
Vzhledem k tomu, že obecní úřad bude během vánočních svátků uzavřen, je nutno platby uhradit
nejpozději do 18.12.2015.

Masopust
Již tradiční Masopust s průvodem se uskuteční v sobotu 6.2.2016. Více informací bude zveřejněno na vývěskách
a internetových stránkách obce.

Hasičský bál
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Vás srdečně zve na hasičský bál, který se uskuteční v sobotu 6.2.2016
v kulturním sále. Více informací bude zveřejněno na vývěskách a internetových stránkách obce.
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Informace z jednání zastupitelstva obce konaných v období
září – listopad 2015

Hospodaření leden – září 2015
ZO schválilo hospodaření obce za leden – září 2015. Příjmy ve výši 17 779 573,52 Kč, výdaje ve výši 15 746 543,73 Kč.
Zařazení požární jednotky
ZO schválilo podat žádost o změnu kategorie JSDHO Volfartice z JPO V do JPO III s územní působností. Žádosti bylo
vyhověno, jednotka byla do kategorie JPO III s územní působností zařazena.
Výběrová řízení
ZO zrušilo výběrové řízení na zakázku malého rozsahu „Odvodnění objektu hasičské zbrojnice a přístavba garáže
na p.p.č. 91/1 a 94 Volfartice“ z důvodu doručení jediné nabídky.
Pronájem pozemku
ZO schválilo uzavřít mezi Obcí Volfartice a panem Davidem Grasserem, Volfartice, Nájemní smlouvu na pozemek
p.č. 1009/2, k.ú. Volfartice.
Příspěvky škole
ZO schválilo příspěvek z rozpočtu obce na provoz ZŠ a MŠ Volfartice pro rok 2016 ve výši 856 000 Kč na provozní
a mzdové náklady.
ZO schválilo poskytnout na rok 2016 ZŠ a MŠ Volfartice příspěvek ve výši 40 000 Kč na výlety, kulturní a sportovní akce
dětí.
Obecní lesy
ZO schválilo plán činnosti v obecních lesích na rok 2016.
Bezúplatný převod pozemků
ZO schválilo uzavřít mezi Obcí Volfartice a Státním statkem Bílý Kostel s. p. Smlouvu o bezúplatném převodu pozemků.
Do vlastnictví obce budou převedeny tyto pozemky: p.p.č. 444/1, 939/2, 970, 1211/1, 1211/2 , vše k.ú. Volfartice a pozemek
p.č. 14, k.ú. Volfartická Nová Ves.
Veřejně prospěšné práce
ZO schválilo prodloužit jedno pracovní místo na VPP do února 2016.
Cenové nabídky
ZO schválilo cenovou nabídku Ing. Naděždy Hájkové, KH – Mosty, Česká Lípa na provedení mostních prohlídek
v roce 2016.
ZO schválilo cenovou nabídku firmy Sportovní projekty s.r.o. Praha na zpracování dokumentace k územnímu řízení
na akci Sportovní areál Volfartice.
Přidělování sběrných nádob
ZO schválilo pravidla pro přidělování sběrných nádob na směsný komunální odpad.
Dotace
ZO schválilo zpětvzetí žádosti o dotaci z MMR ČR – rekonstrukce MK ke škole p.p.č. 800 po povodni v červnu 2013,
Volfartice. Důvodem jsou nejasné pokyny k dotaci ze strany ministerstva.

Místní poplatky v roce 2016
V roce 2016 bude obecní úřad vybírat dva místní poplatky:
poplatek z ubytovací kapacity – týká se provozovatelů penzionů, nájemních domů,…
poplatek za „svoz odpadů“
Výše poplatku nadále činí 350 Kč na osobu a rok pro občana, který má v obci trvalý pobyt, 500 Kč za objekt a rok pro
poplatníka, který má v obci ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterém není
hlášena k trvalému pobytu žádná osoba.
Poplatek je možno uhradit buď jednorázově do 29.2.2016 nebo ve dvou stejných splátkách – 1. splátka do 29.2.2016,
2. splátka do 30.6.2016.
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Návrh rozpočtu obce na rok 2016
Rozpočtové příjmy
Paragraf

Položka

Druhové třídění

Částka v Kč

1111

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

1112

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti

1113

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů

1121

Daň z příjmů právnických osob

1122

Daň z příjmů právnických osob za obec

1211

Daň z přidané hodnoty

3 000 000

1333

Poplatky za uložení odpadů

9 000 000

1340

Poplatek za provoz systému shromažďování, .. a odstraňování komunálních odpadů

1355

Odvod z výherních hracích přístrojů

20 000

1361

Správní poplatky

15 000

1511

Daň z nemovitých věcí

2460

Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva

4112

Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

120 000

Lesní hospodářství

100 000

příjmy z poskytování služeb a výrobků

100 000

Bytové hospodářství

240 000

2111

příjmy z poskytování služeb a výrobků (zálohy)

130 000

2132

příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

110 000

1039
2111
3612

3613

1 200 000
80 000
150 000
1 400 000
400 000

270 000

300 000
35 000

Nebytové hospodářství

85 000

2111

příjmy z poskytování služeb a výrobků (zálohy)

18 000

2132

příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

67 000

3632
2132
3639

Pohřebnictví

3 000

příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

3 000

Komunální služby a územní rozvoj

640 000

2131

příjmy z pronájmu pozemků

3111

příjmy z prodeje pozemků

600 000

Využívání a zneškodňování komunál. odpadu

100 000

přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady EKO KOM

100 000

3725
2324
3745
2111
6171
2111
6310

40 000

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

30 000

příjmy z poskytování služeb a výrobků – pronájem štěpkovače, traktoru

30 000

Činnost místní správy

60 000

příjmy z poskytování služeb a výrobků - stravenky

60 000

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

150 000

2141

příjmy z úroků

100 000

2142

příjmy z podílů na zisku a dividend
Příjmy celkem v Kč

50 000
17 398 000
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Daňové příjmy

15 835 000

Kapitálové příjmy

600 000

Nedaňové příjmy

843 000

Přijaté transfery

120 000

celkem

17 398 000

Rozpočtové výdaje
Paragraf

položka

1014
5169
1039

Druhové třídění

Částka

Útulky pro zvířata

3 000

nákup ostatních služeb

3 000

Lesní hospodářství
5021

ostatní osobní výdaje - dohody

5139

nákup materiálu

5169

nákup ostatních služeb

2143
5329
2212

210 000
20 000
110 000
80 000

Cestovní ruch

3 500

ostatní neinvestiční transfery – příspěvek DSO Peklo

3 500

Silnice

3 649 500

5139

nákup materiálu (i zimní údržba, dopravní značení)

30 000

5156

pohonné hmoty (zimní údržba)

30 000

5169

nákup služeb ( i projekty na opravy, mostní prohlídky)

300 000

5171

opravy a udržování

789 500

6121

budovy, haly a stavby (u hasičárny, dokončení otočka, propustek Šibrava, zastávka)

2219

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

2 500 000
204 000

5329

neinvestiční transfery – příspěvek DSO Varhany

6121

budovy, haly a stavby (studie chodníky)

200 000

Provoz veřejné silniční dopravy

165 000

2221

4 000

5323

neinvestiční transfery krajům – dopravní obslužnost

6121

budovy, haly a stavby – autobusové zastávky

100 000

Odvádění a čištění odpadních vod

300 000

nákup služeb - studie

300 000

Vodní díla v zem. krajině

400 000

5171

opravy a udržování – stavidlo, hráz

200 000

6121

budovy, haly a stavby - projekt vodní nádrž, náhon

200 000

ZŠ a MŠ

896 000

neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

896 000

2321
5169
2341

3113
5331
3314

65 000

Knihovna

15 000

5021

ostatní osobní výdaje

12 000

5136

knihy, učební pomůcky a tisk

3 000
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3326
5171
3349
5169
3399

Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního
a historického povědomí

30 000

opravy a udržování – pomníky, kapličky

30 000

Ostatní záležitosti sděl. prostředků

25 000

nákup služeb - Občasník

25 000

Ostatní záležitosti kultury

121 000

5021

ostatní osobní výdaje - kronika

3 000

5041

odměny za užití duševního vlastnictví - OSA

3 000

5139

nákup materiálu

10 000

5169

nákup služeb

70 000

5175

pohoštění

10 000

5194

věcné dary

25 000

3412
6121
3419

Sportovní zařízení v majetku obce - projekt

155 000

budovy, haly a stavby – projekt hřiště

155 000

Ostatní tělovýchovná činnost

20 000

Neinvestiční nedotační transfery - TJ Sokol, mažoretky, Aerobic

20 000

Využití volného času dětí a mládeže

30 000

5021

ostatní osobní výdaje – klub maminek, dámský klub,…

15 000

5139

nákup materiálu

8 000

5169

nákup služeb

7 000

5240
3421

3612

Bytové hospodářství

133 000

5139

nákup materiálu

5151

studená voda

5154

elektrická energie

5169

nákup služeb

110 000

Nebytové hospodářství

963 000

3613

5 000
15 000
3 000

5139

nákup materiálu

5151

studená voda

3 000

5155

pevná paliva

30 000

5169

nákup služeb

20 000

5171

opravy a udržování – schody a chodba OÚ

100 000

6121

budovy, haly a stavby- čistička, garáž hasiči, projekt rekonstrukce škola

800 000

Veřejné osvětlení

770 000

5154

elektrická energie

250 000

5171

opravy a udržování

6121

budovy, haly a stavby- VO Janeček, Čálek

3631

3632
5171
3639

10 000

20 000
500 000

Pohřebnictví

5 000

opravy a udržování- hřbitov bez zeleně

5 000

Komunální služby a územní rozvoj
5164

nájemné

5169

nákup služeb - geodet

81 000
1 000
30 000

5

5362
3722

platba daní a poplatků SR – daň z prodeje pozemků
Sběr a svoz komunálních odpadů

50 000
3 400 000

5139

materiál – pytle na třídění, pytle SKO od AVE

20 000

5164

nájemné

30 000

5169

nákup služeb

6121

budovy, haly a stavby – buňka, hala, přípojky, brána

6122

stroje, přístroje a zařízení – kontejnery

700 000

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (i otočka , mlýn, hřbitov, vodní
nádrž rybník, bez zimní údržby)

3745

2 500 000
150 000
1 290 000

5011

platy zaměstnanců

5021

ostatní osobní výdaje

5031

povinné pojistné na sociální zabezpečení

5032

povinné pojistné na zdravotní pojištění

40 000

5134

prádlo, oděv a obuv

20 000

5137

dlouhodobý drobný majetek

20 000

5139

nákup materiálu

80 000

5156

pohonné hmoty

70 000

5169

nákup služeb

5171

opravy a udržování

6122

stroje, přístroje a zařízení – příkopové rameno

4356
5221
5212
5901
5512

400 000
10 000
100 000

200 000
50 000
300 000

Denní stacionáře a centra denních služeb

10 000

neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – Hospic, centrum
pro zdrav. postižené,…..

10 000

Ochrana obyvatelstva

20 000

nespecifikované rezervy

20 000

Požární ochrana

278 000

5021

ostatní osobní výdaje

5134

prádlo, oděv, obuv

5137

drobný hmotný dlouhodobý majetek - ventilátor

5139

nákup materiálu

3 000

5151

studená voda

1 000

5154

elektrická energie

65 000

5156

pohonné hmoty

10 000

5162

služby telekomunikací a radiokomunikací

5167

služby školení a vzdělávání

10 000

5169

nákup služeb

15 000

5171

opravy a udržování – hladinoměr,…

20 000

6122

stroje, přístroje a zařízení – světelná souprava k autu, radiostanice

70 000

6112

45 000
5 000

Zastupitelstvo obce
5019

ostatní platy - refundace

5021

ostatní osobní výdaje

30 000

4 000

1 200 000
5 000
25 000
6

5023

odměny členů zastupitelstev obcí

870 000

5031

povinné pojistné na sociální zabezpečení

200 000

5032

povinné pojistné na zdravotní pojištění

100 000

6171

Činnost místní správy

2 476 000

5011

platy zaměstnanců

1 100 000

5021

ostatní osobní výdaje

5031

povinné pojistné na sociální zabezpečení

250 000

5032

povinné pojistné na zdravotní pojištění

100 000

5038

povinné pojistné na úrazové pojištění

5136

knihy, učební pomůcky a tisk

20 000

5139

nákup materiálu

70 000

5151

studená voda

5154

elektrická energie

5156

pohonné hmoty

35 000

5161

služby pošt

20 000

5162

služby telekomunikací a radiokomunikací

60 000

5167

služby školení a vzdělávání

15 000

5168

zpracování dat – Gordic, Access

100 000

5169

nákup služeb – pasport, BOZP, Šikula, revize

450 000

5171

opravy a udržování

20 000

5172

programové vybavení

10 000

5173

cestovné

20 000

5175

pohoštění

10 000

5229

ostatní transfery – příspěvek SOLK

5321

neinvestiční transfery obcím – přestupky

20 000

5362

platby daní a poplatků státnímu rozpočtu- stav. povolení poplatek

30 000

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

25 000

služby peněžních ústavů

25 000

6310
5163
6320
5163
6399
5362

15 000

8 000

2 000
120 000

1 000

Pojištění

120 000

služby peněžních ústavů

120 000

Ostatní finanční operace

400 000

platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – daň za obec

400 000

Výdaje celkem

17 398 000

Běžné výdaje

9 923 000

Kapitálové výdaje

7 475 000

celkem

17 398 000

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané obce Volfartice uplatnit buď písemně do 15. 12. 2015 nebo ústně
na zasedání Zastupitelstva obce Volfartice konaném dne 16. 12. 2015 od 17 hodin v budově č.p. 60 ve Volfarticích.
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Poděkování
Děkujeme tímto paní Michaele Lípové (Blumtrittové) a paní Soně Kacafírkové za zhotovení nových postav
vánočního betlému umístěného v adventním čase u kostela.
Naše velké poděkování také patří rodině Novotných a manželům Klimentovým, kteří obci darovali vánoční strom,
umístěný na otočce.
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Ze života školy

Rok utekl jako voda a na dveře nám opět klepou Vánoce. Děti už píší dopisy Ježíškovi a těší se na dárky, které jim pod
stromeček nadělí.
I my ve škole se připravujeme na vánoční čas, který jsme zahájili zpíváním koled u stromečku v neděli 29. listopadu. Hned
v prvním prosincovém týdnu proběhla keramická dílna pro rodiče a děti. Všem jistě udělal radost vlastnoručně vyrobený
keramický svícen nebo ozdobičky na stromeček, které si odnesli domů, ale také dobrý pocit ze společně stráveného
odpoledne.
Druhý adventní týden navštívíme skanzen v Zubrnicích, kde se děti seznámí s vánočními lidovými zvyky a vyrobí si malý
suvenýr. Poslední týden před zimními prázdninami věnujeme projektu Staročeské Vánoce. Lití olova, házení střevícem nebo
pečení perníčků a vánočky - to jsou tradice, které si v rámci tohoto projektu děti vyzkouší. V pondělí 21. prosince čeká děti
velké překvapení. Naší poslední akcí letošního školního roku bude 22.12. vánoční besídka. Děti si pochutnají na cukroví,
které si přinesou z domova, obdarují se drobnými dárky a na závěr si všichni společně zazpíváme vánoční koledy.
Krásné vánoční svátky a šťastný nový rok 2016 vám všem přejí děti a pracovníci ze ZŠ a MŠ Volfartice.
Oznámení pro rodiče a strávníky
V době vánočních prázdnin od 23.12.2015 do 3.1.2016 bude mateřská škola i školní jídelna uzavřena. Obědy se tedy
nebudou rozvážet.
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POZVÁNKY
Místní knihovna

Otevřeno je každý čtvrtek od 16 do 18 hodin, knihy půjčujeme zdarma.
Knihovna obsahuje cca 1 500 svazků jak pro dospělé, tak i pro děti. Seznam knih je umístěn na internetových stránkách obce.
Nové tituly získáváme jednak prostřednictvím Městské knihovny v České Lípě, dále je nakupujeme, občas nám některý
občan či chalupář nějaké knížky do knihovny věnuje.
Rádi přivítáme nové čtenáře.
Nové knihy:
Vladimír Sorokin: Den opričníka
Andy Weir: Marťan
Chris Priestley: Příšerné příběhy vánoční
Jo Nesbo: Syn

Dan Hrubý: Pražské příběhy – Na cestě Malou Stranou
Patrik Hartl: Malý pražský erotikon
Roald Dahl: Jirkova zázrační medicína
Jiří Žáček: Encyklopedie pro děti 21. století
Naše koledy s ilustracemi M. Fischerové - Kvěchové

Jóga
Jóga pro pokročilejší pod vedením paní Martiny Kühnelové probíhá každý čtvrtek
od 18 do 20 hodin v budově školy.
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Klub maminek VLČÁTKA

Klub maminek Vlčátka zve všechny maminky s dětmi od 0 do cca 5 let na pravidelné schůzky v klubovně v budově
obecního úřadu.
Co můžete očekávat:
Klub je určen pro děti předškolního věku. Pro miminka máme koberec a hrací deku,
pro starší děti spoustu hraček. Kromě volného hraní je při každé schůzce pro „větší“
děti v nabídce program. Střídá se muzicírování, pohybové aktivity, často i něco
výtvarného či tvořivého. Program je přizpůsoben momentálnímu věkovému složení
dětí. Do činností nikoho nenutíme, děti si mohou dle nálady jen hrát, či se dívat.
Veškeré činnosti jsou bezplatné.
Jaký je přínos pro děti a maminky:
dítě se učí začleňovat do kolektivu
výborná příprava pro vstup do školky či školy
dítě se naučí spoustu písniček, básniček a cvičení
maminky si mohou dát čaj nebo kávu, popovídat si a seznámit se s dalšími maminkami
Kdo se Vám bude věnovat: Martina Kühnelová – Máťa – tel.: 739 709 920, 733 637 359
První měsíc bude seznamovací, program přizpůsobíme počtu, věkové hranici i zájmu dětí. Scházet se budeme ve čtvrtek
dopoledne.
Pokud máte zájem se svým dítkem klub alespoň občas navštěvovat, ozvěte se do 31.12.2015 Mátě. Klub rozjedeme
od ledna, ale jen v případě zájmu maminek.

d

DÁMSKÝ KLUB

Milé dámy,
již se stalo tradicí, že se každý měsíc scházíme v budově obecního úřadu v našem klubu. Paní Martina Kühnelová pro nás
vždy připraví zajímavý program.
Na co se můžete při našich pravidelných setkáních těšit v novém roce?
pátek 15.1.2016 od 18 hodin – ubrousková technika s paní Ullichovou, příspěvek 50 Kč cena za materiál
pátek 19.2.2016 od 18 hodin – výklad karet s paní Ulmovou, příspěvek 50 Kč (dotováno obcí)
pátek 18.3.2016 od 18 hodin – velikonoční tvoření
Bližší informace naleznete na plakátech a internetových stránkách obce.
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Informace
Výměna průkazů osob se zdravotním postižením

Do 31.12.2015 mají držitelé dočasných průkazů osoby se zdravotním postižením (OZP) a průkazů mimořádných výhod
povinnost, aby si zajistili jejich výměnu za nový průkaz OZP na úřadu práce.
Nový průkaz OZP má podobu plastové kartičky obdobně jako občanský nebo řidičský průkaz. Pro účely vydání nového
průkazu je třeba doložit stávající průkaz, aktuální fotografii (rozměrově stejnou jako na občanský průkaz) a občanský
průkaz.
V případě, že tak neučiníte, nebudete moci po 01.01.2016 využívat žádné benefity a nároky, které z vlastnictví průkazu
vyplývají.
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Odpady
Vážení občané,
již od minulého roku připravujeme a částečně už realizujeme velkou změnu v systému likvidace odpadů v obci. Jednak nás
k tomu vedou vysoké ceny za likvidaci odpadů, dále také ale i velký objem odpadů, které občané naší obce produkují.
Namátkovými kontrolami popelnic jsme zjistili, že ne všichni postupují tak, jak by měli.
Ze zákona má každý občan povinnost třídit odpady. To znamená, že v popelnici se nemá nalézat téměř nic plastového,
papírového, skleněného, žádný zelený bioodpad (posekaná tráva, větve,…), žádné kovové předměty, baterie, objemný
odpad, nebezpečný odpad ani suť.
Pokud to tam je, občan tím porušuje zákon a může mu být uložena, v krajním případě, nemalá pokuta, minimálně
se však stane, že svozová firma popelnici nevyveze a nahlásí viníka na obecním úřadě.

Co s vytříděným odpadem?
V obci je několik kontejnerových „hnízd“ na ukládání skla, papíru a plastů, jejich počet se zřejmě ještě zvýší.
Možnost ukládání zeleného bioodpadu již v letošním roce skončila, odpad budete moci opět ukládat do budoucího
sběrného místa (bývalá sběrna) od neděle 3. 4. 2016. Otevírací doba bude tedy opět každou neděli od 14 do 16 hodin,
v pracovní dny po telefonické domluvě.
Také zvažujeme pořízení kompostérů, záleží to ale na možnosti získání dotace na jejich zakoupení. Ty bychom občanům
půjčovali. (viz níže)
Kovy vč. plechovek od nápojů můžete odevzdávat na obecním úřadě každý všední den od 8 do 15 hodin, od 3. 4. 2016
na sběrném místě stejně jako bioodpad.
Obaly TetraPak – „krabice“ od mléka, džusů, atd. lze ukládat do oranžových pytlů, které si zdarma vyzvednete na obecním
úřadě a po naplnění dáte ke kontejnerům na tříděný odpad.
Velkoobjemový a nebezpečný odpad je možno odevzdávat 2x ročně při ambulantním svozu, vždy na jaře a na podzim.
Textil – je možno odevzdat do kontejneru u školy.
Baterie a drobné elektrozařízení je možno odevzdat do E- boxu u pošty v budově obecního úřadu.
Cartridge a tonery z tiskáren je možno odevzdat do boxu v 1. patře obecního úřadu.
Děláme vše pro to, aby se zmenšil objem produkovaného směsného odpadu a tím i platby za jeho likvidaci. Zároveň nás těší,
že dobře třídíte, za rok 2014 jsme se v třídění odpadů dostali v rámci obcí Libereckého kraje na 10. místo. Ale jsou zde
ještě rezervy, to vidíme v popelnicích některých z Vás.

Výměna sběrných nádob
Abychom si udělali jasno v tom, jak zefektivnit nakládání s odpady v obci, nechali jsme zpracovat studii optimalizace
odpadového hospodářství. Z celostátního průměru u stejně velkých obcí vychází, že produkce směsného komunálního
odpadu činí v průměru 20 l/ 1 osobu a týden.
Tzn. dvoučlenná domácnost vyprodukuje 40 l směsného odpadu za týden, čtyřčlenná 80 l, atd.
Podle výše uvedeného jsme nastavili parametry pro přidělování popelnic. Netrvali jsme na průměru 20 l/osobu a týden.
Postupovali jsme podle mírnějších kritérií.
Popelnice se přidělují na dům a na počet osob v něm přihlášených k trvalému pobytu. Předpokladem je pravidelný vývoz
jednou týdně.
1 – 4 osoby v domě ….
5 – 6 osob v domě …...
7 – 8 lidí v domě …….

1 popelnice o objemu 120 l
1 popelnice o objemu 120 l + 1 popelnice o objemu 80 l
2 popelnice o objemu 120 l

Pozn. Výjimku tvoří bytové domy, zde se přidělování týká osob přihlášených v bytě.
Pokud je dům určený k rekreaci (platí se poplatek za objekt) … 1 popelnice o objemu 80 l
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Občané, kteří jsou hlášeni na obecním úřadě, nebo nejsou v obci hlášeni vůbec, si pytle zakoupí na obecním úřadě.
Toto je náš plán, je jasné, že není bez nedostatků a že vše proběhne hladce. Drobnosti budeme, na základě Vašich připomínek
dolaďovat. Pokud se systém osvědčí a náklady na odpad se sníží, budeme moci snížit i poplatek za odpady, případně zavést
nový, spravedlivější systém úhrad.
Vše záleží jen na Vás.

KOMPOSTÉRY ZDARMA KE KAŽDÉMU DOMU
Od roku 2015 je povinností každého z nás třídit biologicky rozložitelný odpad. Nejvýhodnějším způsobem je využít
surovinu přímo v místě vzniku, u Vás na zahradě. Tuto cestu likvidace odpadů chceme podporovat.
Rádi bychom proto každému zájemci poskytli zcela ZDARMA kvalitní domácí kompostér, který bude zakoupen
z finančních prostředků z EU. Kompostér byste měli na 5 let od obce zapůjčen, po této době byl již byl Vaším majetkem.
Kompostér
Ideální pomocník při kompostování. V kompostéru můžete už během jediné sezóny získat kvalitní kompost.
Suroviny vhodné do kompostu:
Zbytky rostlin, listí, kůra stromů, posekaná tráva, rozdrcené dřevo, piliny, hobliny, kuchyňský odpad (káva, skořápky,
slupky, kosti, peří, zbytky jídel), zemina, trus a podestýlka drobných zvířat (kromě psů a koček), exkrementy hospodářských
zvířat (omezené množství), sláma a jiné sklizené zbytky, popel ze dřeva, novinový papír, karton, papírové kapesníky,…
ZÁJEM O KOMPOSTÉR NA LIKVIDACI BIOLOGICKÉHO ODPADU VYJÁDŘÍTE VYPLNĚNÍM
A ODEVZDÁNÍM ANKETNÍHO LÍSTKU:
který jste nalezli ve schránce,
který jste si stáhli z internetových stránek obce,
který jste si vyzvedli na obecním úřadě.
ANKETNÍ LÍSTEK JE NUTNO ODEVZDAT DO 18. 12. 2015 NA OBECNÍ ÚŘAD.
Velikost kompostéru: 1 litr objemu kompostéru stačí na údržbu cca 1 m2 zahrady.
(např. výměra zahrady je 1 600 m2 – budu mít zájem o 2 kompostéry o velikosti 800 l nebo jeden kompostér o velikosti 675 l
a druhý o velikosti 1050 l).
Počet kompostérů: na jednu nemovitost je možno žádat o více kompostérů – dle velikosti zahrady
Kdo může žádat: žádat může každý vlastník domu k bydlení nebo k rekreaci v obci.
Kompostéry budou částečně hrazeny z dotace. Žádost o dotaci bude podána v případě, že projeví zájem dostatečný
počet zájemců. V případě, že o dotaci nepožádáme, nebo nám nebude přidělena, kompostéry poskytovat nebudeme.

Platba daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
Finanční správa informuje o možnosti placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO na zdaňovací období roku
2016 – termín pro podání oznámení k platbě prostřednictvím SIPO musí být doručeno finančnímu úřadu do 31.01.2016.
už nebudete mít starost, jestli vám bude doručena složenka do schránky
už nebudete mít obavu, že zapomenete zaplatit daň z nemovitých věcí
už se vám nestane, že nestihnete zaplatit daň včas
už nebudete muset chodit platit na pokladnu finančního úřadu nebo čekat ve frontě na poště
Potřebný formulář je vám k dispozici na podatelnách finančních úřadů nebo na internetových stránkách
www.financnisprava.cz – záložka daňové tiskopisy.
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Odstávka pro možné vyřízení občanského průkazu nebo cestovního pasu
V souvislosti s novelou zákona o občanských průkazech a zákona o cestovních dokladech si lidé nebudou moci
v termínu od 24. do 31. prosince 2015 vyřídit nové občanské průkazy ani cestovní pasy z důvodu plánované odstávky
systému. V uvedeném období nebudou přijímány žádosti o vydání občanských průkazů a cestovních dokladů a ani nebudou
vyrobené doklady předávány.
Podávat žádosti a předávat vyrobené doklady bude naposledy možné na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností,
v hl. městě Praha a na úřadech městských částí nejpozději do 23. 12. 2015.

Kotlíkové dotace v Libereckém kraji
Na úřední desce obecního úřadu a internetových stránkách obce naleznete informace o programu Kotlíkové dotace
v Libereckém kraji.
Předmětem podpory je výměna kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za tepelné
čerpadlo/ kotel na pevná paliva / plynový kondenzační kotel + instalace solárně-termických
soustav pro přitápění nebo přípravu TUV + realizace „mikro“ energetických opatření.
Předkládání žádostí o kotlíkové dotace na podatelnu Krajského úřadu Libereckého
kraje bude probíhat nejdříve ve druhé polovině ledna 2016.
Dotaci nelze poskytnout na výměnu kamen a krbů.
Veškeré informace k programu (požadované dokumenty, informace
o seminářích, seznam podporovaných výrobků, seznam energetických
specialistů, zvýhodněné oblasti MŽP, seznam „mikro“ energetických
opatření atd.) jsou na internetových stránkách Libereckého kraje
http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page1620/kotlikove-dotace
zkrácený odkaz www.goo.gl/egMfhK

Změna jízdních řádů
Od 13.12.2015 jsou v platnosti nové jízdní řády autobusových linek.
Na lince č. 500 462 ve směru Česká Lípa–Volfartice-Kamenický Šenov–Česká Kamenice a zpět dochází k následujícím
změnám:
spoj č. 35 - drobné úpravy jízdních dob (do 5 minut)
spoj č. 37 - večerní spoj prodloužen do České Kamenice (příjezd 23:25); úprava jízdních dob
Jízdní řád je dostupný na portálech http://portal.idos.cz/, http://www.iidol.cz/platne-jizdni-rady.html,
ale též i na internetových stránkách obce, nebo si ho můžete vyzvednout na obecním úřadě.

tisk na recyklovaný papír
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