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Informace
Pozvánky
Oslava dne dìtí
PIRÁTI VE VOLFARTICÍCH

Zveme všechny dìti i jejich rodièe na oslavu dne dìtí, tentokrát v PIRÁTSKÉM STYLU.
Akce se koná za každého poèasí v sobotu 28. 5. 2011, startujeme mezi 14. a 15. hodinou.
Místo startu je zatím tajné!
Na dìti èeká mnoho zajímavých úkolù, velké dobrodružství a samozøejmì na závìr opékání pirátského úlovku.
Bližší informace se dozvíte z plakátù a internetových stránek obce. VSTUP ZDARMA, PIRÁTSKÝ PØEVLEK VÍTÁN.
Petropavlovská pou
Srdeènì všechny zveme na Petropavlovskou pou, která se bude konat v sobotu 2. 7. 2011. Více informací naleznete vèas na
plakátech, pozvánkách a internetových stránkách obce.
Louèení s létem
- probìhne v sobotu 27. 8. 2011. Jste srdeènì zváni!
Bližší informace naleznete vèas na plakátech a internetových stránkách obce.

Kam ve volném èase?
STØEDA:
Klub maminek VLÈÁTKA
od 9:30 cca do 12:00 hodin, budova obecního úøadu (pøízemí)
Klub dùchodcù Volfartice
od 14:00 hodin, kulturní místnost obce
ÈTVRTEK:
Knihovna
od 16:00 do 18:00 hodin, budova obecního úøadu
k dispozici veøejný internet

Výzva pro obèany z knihovny
Upozoròujeme obèany obce, kteøí
v øádných termínech nevrací zapùjèené
knihy do knihovny, aby tak uèinili co
nejdøíve. Knihy, které jsou zde k zapùjèení,
nejsou jen ve vlastnictví obce, ale
i Mìstské knihovny v Èeské Lípì.

PÁTEK:
Oddíl stolního tenisu
každý páteèní podveèer, tìlocvièna ZŠ a MŠ Volfartice

V pøípadì, že knihy po nìkolika výzvách,
a už ze strany vedoucí knihovny èi
obecního úøadu, nevrátíte, budeme
vymáhat úhradu hodnoty knih.

NEDÌLE:
Kroužek mladých hasièù
každých 14 dní od 15:00 hodin, hasièská zbrojnice

Knihy mùžete v pøípadì potøeby
odevzdávat i na obecním úøadì.
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Klub maminek VLÈÁTKA

Program na mìsíc èerven 2011:
1.6. Vv - DEN DÌTÍ - oblíbené modelování ze samotvrdnoucí hmoty a malování - letní zvíøátkový èi kvìtinkový závìs
8.6. Tv - Básnièky, písnièky s pohybem. Nová písnièka s pohybem: Koèka leze dolù. Opièí dráha, balonkový koutek.
15.6. Pv - Kolíèková zvíøátka - vytvoøíme si malou farmu
22.6. Hv - Vèelka - nová písnièka s doprovodem kytary a rytmických hudebních nástrojù
29.6. LOUÈENÍ s Vlèátky, soutìže, hry, zpívání, tanèení
Sluníèkové léto pøeje všem Vlèátkùm i jejich maminkám Máa.
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Ze života školy

Akce školy v mìsíci èervnu 2011:
školní výlet do Indiánské vesnièky (pro ZŠ i MŠ)
škola v pøírodì - Orlická pøehrada
akademie
soutìž málotøídních škol ve Sloupu v Èechách

Téma - komíny a kominíci
Doporuèení pro uživatele „komínù“ - tzn. spalinových cest
Pøi návštìvì kominíka, resp. pøi jeho objednávání, je dobré nechat si pøedložit živnostenské oprávnìní –
originál nebo notáøsky ovìøenou kopii, pøípadnì oprávnìní od Èeské Hospodáøské Komory. Pøi provádìní
výchozí revize a pro ovìøení vyšší odbornosti je dobré, aby se kominík prokazoval èlenskou kartou
Spoleèenstva Kominíkù ÈR, na které je také informace o revizním technikovi. Èlenové SKÈR jsou
pravidelnì školeni a je na nì dohlíženo právì kvùli zvyšování úrovnì odbornosti a kvality kominického
øemesla.
POZOR!! Revizní zprávy spalinových cest vydané od nezpùsobilé osoby nebo v neodpovídající podobì,
pøípadnì s neschváleným razítkem, jsou neplatné a veškerá odpovìdnost za pøípadné újmy na zdraví,
životech nebo majetku, pøipadají na toho kdo revizní zprávu vydal, a to se všemi budoucími souvislostmi.
To stejné platí o vydávání zpráv o kontrole nebo èištìní spalinové cesty.
Obecní úøad k Vám do domácnosti žádné kominíky neposílá. Pokud by nìkterý z kominíkù toto tvrdil, prosím, ihned nám
to ohlaste.
Dnem 1.ledna 2011 nabylo úèinnosti Naøízení Vlády (dále NV) è. 91/2010 Sb. ze dne 2.dubna 2010 o podmínkách požární
bezpeènosti pøi provozu komínù, kouøovodù a spotøebièù paliv.
Zároveò se tím ruší vyhláška è.111/1981 Sb., o èištìní komínù.
Podle NV si každý musí poèínat tak, aby pøi provozu komína, kouøovodu (dále jen - spalinová cesta) a spotøebièe paliv nedocházelo
ke vzniku požáru.
Kontrolu spalinové cesty
- provádí odbornì zpùsobilá osoba - držitel živnostenského oprávnìní v oboru kominictví .
Výsledkem je Zpráva o kontrole nebo èištìní spalinové cesty
Tato kontrola se má provádìt 1x roènì.
Nesprávnì vypracovaná zpráva o kontrole nebo èištìní je neplatná.
Èištìní spalinové cesty
- provádí odbornì zpùsobilá osoba - držitel živnostenského oprávnìní v oboru kominictví. Má se provádìt 2x roènì – spotøebièe na
pevná paliva, 1x roènì pro spotøebièe na plynná paliva, 3x roènì pro spotøebièe na kapalná paliva. U všech druhù paliva jde
o kategorii do 50 kW výkonu pøipojeného spotøebièe.
Revizi spalinové cesty (výchozí)
- provádí odbornì zpùsobilá osoba - držitel živnostenského oprávnìní v oboru kominictví, která musí být zároveò revizním
technikem spalinových cest, nebo revizním technikem komínù, nebo komínových systémù. Revize spalinové cesty se provádí pøed
uvedením spalinové cesty do provozu nebo pøi každé stavební úpravì komína, pøi zmìnì druhu pøipojeného spotøebièe paliv,
po komínovém požáru, vzniku trhlin ve spalinové cestì, a to i pøi podezøení na výskyt trhlin ve spalinové cestì.
Odbornì zpùsobilá osoba vypracuje písemnou zprávu.
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Informace ze zasedání zastupitelstva konaných 30. 3. a 11. 5. 2011

Rozbor èerpání pøíjmù a výdajù za rok 2010

Rozbor plnìní rozpoètu za 3 mìsíce roku 2011
Pøíjmy obce po konsolidaci: 3 256 563,97 Kè
Plnìní 26,7 %
Výdaje obce po konsolidaci: 3 233 771,06 Kè
Plnìní 26,5 %

Zastupitelstvo projednalo Rozbor èerpání pøíjmù a výdajù za
rok 2010.
Pøíjmy po konsolidaci 18 865 391,39 Kè
Výdaje po konsolidaci celkem 10 794 671,65 Kè
Výsledek hospodaøení za rok 2010: + 8 070 719,74 Kè
Rozpoèet v pøíjmech splnìn na 181 %
Rozpoèet ve výdajích splnìn na 103 %
Pøíjmy byly pøekroèeny pøedevším z dùvodù:
splacení dluhu skládky EKO Volfartice za rok 2009
vyšší pøíjmy ze skládky EKO bìhem roku 2010
vyšší výnosy daní, než bylo rozpoètováno
Výdaje byly pøekroèeny z dùvodu vyšších výdajù na bytové
hospodáøství.

Pravidla pro udìlení finanèních pøíspìvkù na poøízení domovní èistírny
odpadních vod v èásti Nová Ves
Zastupitelstvo obce Volfartice na svém zasedání dne 30.3.2011 schválilo Pravidla pro udìlení investièních transferù obyvatelstvu
na poøízení domovních èistíren odpadních vod v èásti Nová Ves. Èásti Volfartice se netýká, zde je reálná šance vybudování
kanalizace.
1.

Podpora se týká trvale žijících obèanù èásti Nová Ves.
Ti, co již èistírnu zkolaudovali a v objektu je pøihlášen min. 1 obèan k trvalému pobytu nejménì od roku 2010, obdrží
finanèní kompenzaci po pøedložení kolaudaèního rozhodnutí.
Zájemci o výstavbu domovní èistírny u domu, v nìmž je min. 1 obèan hlášen k trvalému pobytu nejménì od roku
2010, získají finanèní kompenzaci po dokonèení stavby èistírny a její kolaudaci. K termínu kolaudace musí být
v objektu stále hlášen min. 1 obèan k trvalému pobytu.
Zájemci o výstavbu domu, kde souèástí stavby bude domovní èistírna odpadních vod, získají finanèní kompenzaci pod
podmínkou, že objekt bude vèetnì èistírny zkolaudován a po kolaudaci bude v domì alespoò 1 rok hlášen min. 1 obèan
k trvalému pobytu.

2.

Výše investièního transferu na jeden objekt èiní 35 000 Kè.

Dle informací Vodoprávního úøadu MìÚ Èeská Lípa mají obèané tyto možnosti: napojit se na kanalizaci – pokud nelze – domovní
èistírna odpadních vod – pokud nelze – jímka na vyvážení.
Kdy nelze èistírna odpadních vod:
nelze svést do vodoteèe
nelze zasakovat
záporné stanovisko hydrogeologa
záporné stanovisko Povodí Ohøe
Zastupitelé se rozhodli kompenzovat trvale žijícím v Nové Vsi tuto nevýhodu. Více se doètete na jiném místì Obèasníku.
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Daò z nemovitostí na rok 2011

Ode dne 16.5.2011 do dne 15.6.2011 je v budovì Finanèního úøadu v Èeské Lípì (ul. Pátova 2892, kanceláø è. dveøí 108)
zpøístupnìn k nahlédnutí obèanùm hromadný pøedpisný seznam, kterým se daòovým subjektùm stanovuje za nemovitosti
nacházející se v obci Volfartice a Nová Ves daò z nemovitostí na rok 2011.
Sdìlujeme, že složenky na daò z nemovitostí na rok 2011 obecní úøad nerozesílá, provádí tak finanèní úøad.
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Nabídka sociálních služeb Centra pro zdravotnì postižené
Libereckého kraje o.s., pracovištì Èeská Lípa
Sociálnì aktivizaèní služby pro rodiny s dìtmi
Služba je urèena rodinám s dìtmi nacházejícím se dlouhodobì v obtížné životní situaci, kterou rodièe nedokážou sami bez
pomoci pøekonat z dùvodu: materiálních a ekonomických podmínek života (dluhy, ohrožení ztrátou majetku, bydlení, domova
apod.), odlišného životního stylu, výchovy dìtí nebo chybìjícího zázemí rodiny (výchovných a vztahových problémù v
rodinách, neúplné rodiny, rodiny se zdravotnì postiženým dítìtem apod.).
Ambulantní hodiny v Novém Boru od kvìtna 2011
Kdy:
pondìlí 7:30 – 11:30, støeda – 13:00 – 17:00 hod.
Kde:
Domov s peèovatelskou službou, Žižkova ulice 159, Nový Bor (naproti Parkhotelu)
Ambulantní hodiny v Èeské Lípì od kvìtna 2011
Kdy:
ètvrtek 8:00 – 12:00 hod.
Kde:
Centrum pro zdravotnì postižené Libereckého kraje o.s., Konopeova 812, Èeská Lípa (u autobusového nádraží)
Bližší informace získáte na www.czplk.cz nebo u terénní sociální pracovnice Mgr. Markéty Køivské, tel. 487 853 481,
mob. 734 575 535, e-mail: czpcl@volny.cz.
Služby osobní asistence a odlehèovací služba
Osobní asistence
Služba osobní asistence se poskytuje v pøirozeném sociálním prostøedí (napø. v domácím prostøedí, v místì bydlištì,
ve zdravotnickém zaøízení) osobám se zdravotním postižením a seniorùm, kteøí potøebují pomoc jiné osoby.
Odlehèovací služby
Odlehèovací služby jsou poskytovány osobám se zdravotním postižením a seniorùm, kteøí potøebují pomoc jiné osoby a o které
jinak peèuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit peèující osobì nezbytný odpoèinek.
V rámci sociálních služeb nabízíme tyto èinnosti:
pomoc pøi sebeobsluze a pohybu ve vnitøním èi vnìjším prostoru
pomoc pøi svlékání èi oblékání, pomoc pøi pøesunech (køeslo-lùžko èi vozík-lùžko atd.)
pomoc pøi osobní hygienì
pomoc pøi zajištìní chodu domácnosti
zprostøedkování kontaktu se spoleèenským prostøedím (napø. doprovod na úøady, do zamìstnání, k lékaøi, na zájmové
aktivity)
pomoc s nácvikem a upevòováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
pomoc pøi obnovení èi upevnìní kontaktu s rodinou, pøirozenými sociálními sítìmi a dalšími sociálními systémy
podporující sociální zaèlenìní osob
pomoc a podporu pøi aktivitách podporujících sociální zaèleòování osob
Sociální služby jsou urèeny pro osoby se zdravotním, tìlesným, sluchovým, zrakovým, mentálním a psychickým postižením, pro
osoby s kombinovaným postižením a pro seniory.
Služba je poskytována uvedeným cílovým skupinám od 3 let vìku. Služba není urèena pro dìti do 3 let vìku.
Základy práce s poèítaèem pro seniory
Rádi byste komunikovali se svými blízkými a pøáteli prostøednictvím internetu, obáváte se ale, že práci s poèítaèem nezvládnete?
Pak právì pro Vás pøipravilo Centrum pro zdravotnì postižené Libereckého kraje o.s. kurz
„ZÁKLADY PRÁCE S POÈÍTAÈEM PRO SENIORY
A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM“
Místo konání:
Rozsah kurzu:
Trvání kurzu:
Cena kurzu:
K dispozici:

Èeská Lípa, Konopeova 812 (Centrum pro zdravotnì postižené LK, 100 m od autobusového nádraží)
20 hodin (5 lekcí po 4 hodinách)
5 týdnù
400 Kè
Pokud celý kurz úspìšnì ukonèíte, Obec Vám cenu kurzu ve
odborná lektorka
výši 400 Kè proplatí (týká se seniorù od 60 let trvale žijících
individuální pøístup
v obci Volfartice).
poèítaèe pøizpùsobené seniorùm
internet
Zanechte ostych a jdìte do toho, vnouèata se budou divit !!!
poèítaèe k dispozici i mimo výuku
Bližší informace na tel.: 487 853 481 nebo u paní starostky.
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Informace o možnosti ukládání stavební sutì
Od 1.4.2011 je možno bezplatnì ukládat stavební su v areálu statku Agrome s.r.o. (èasovì omezeno).
Pozor !!! Nutno pøedem dohodnout s Ing. Boleslavem, tel. è. 737 284 225.

Nová pravidla pro pronájem traktoru
Zastupitelstvo obce Volfartice na svém zasedání dne 30.3.2011 schválilo nová pravidla pro pronájem traktoru s valníkem, a to s
úèinností od 4.4.2011. Došlo k navýšení ceny pronájmu a k omezení dojezdové vzdálenosti na 20 km (1 cesta).
Cena za pronájem je tedy stanovena takto:
jízda po obci 150,- Kè (max. 1 hodina)
jízda mimo obec – podle pásem do vzdálenosti max. 20 km (5 km – 150,- Kè se zpáteèní cestou)
èekací doba: 15 min – 25,- Kè
Pravidla pro pronájem traktoru v celém znìní naleznete na úøední desce obecního úøadu èi internetových stránkách obce
www.volfartice.cz.

Pravidla nájmu a prodeje pozemkù ve vlastnictví obce
S úèinností od 9.2.2011 platí nová pravidla nájmu a prodeje pozemkù ve vlastnictví obce, která pøedevším stanovují postupy
pøi prodeji a pronájmu pozemkù a zmìny v prodejních cenách.
Prodej pozemkù:

katastrální území Volfartice – 100 Kè za 1 m2
katastrální území Volfartická Nová Ves - 50 Kè za 1 m2

Pronájem pozemkù:

0,50 Kè za 1 m2 a rok

Ceny se týkají obecnì pozemkù o celkové ploše do 2 500 m2 (v pøípadì prodeje), do 5 000 m2 (v pøípadì nájmu) vyjma
pozemkù pronajatých nebo prodaných za úèelem zemìdìlské èinnosti. U tìchto pozemkù není výmìra omezena.

Splatnost místního poplatku za odvoz odpadù
Dle obecnì závazné vyhlášky obce Volfartice è. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy,
tøídìní, využívání a odstraòování komunálních odpadù byla splatnost tohoto místního poplatku do 28. února 2011 a nebo ve dvou
stejných splátkách, vždy nejpozdìji do 28. února a do 30. èervna 2011.
Upozoròujeme ty, kdo místní poplatek ani ve výši jedné splátky do souèasné doby neuhradili, aby tak neprodlenì uèinili
v hotovosti na obecním úøadì èi bezhotovostním pøevodem na úèet obce è. 6425421/0100. Známku na popelnici platnou pro
rok 2011 èi pytle na odpad je možno si vyzvednout na obecním úøadì.

Nákup vybavení pro malé hasièe
Zastupitelstvo schválilo nakoupit vybavení pro malé hasièe. Jedná se o proudnice a hadice, které se používají na soutìžích a se
kterými by mohly dìti trénovat.

Pøíspìvek na soustøedìní v aerobiku
Zastupitelstvo obce schválilo poskytnout pøíspìvek na soustøedìní dìtí v aerobiku ve výši 1000,- Kè.

Pøíspìvky na èinnost
Zastupitelstvo obce schválilo poskytnout pøíspìvek na èinnost dvìma obèanským sdružením - TJ Sokol Volfartice, o.s. Slunovrat.
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Závìreèný úèet obce, zpráva o pøezkoumání hospodaøení 2010
Návrh závìreèného úètu byl zveøejnìn na úøední desce a na internetových stránkách obce od 11. 4. do 26. 4. 2011. Pøílohy
závìreèného úètu:
1. výkaz FIN 2-12
2. rozbor èerpání pøíjmù a výdajù za rok 2010
3. zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2010
Tyto pøílohy jsou uloženy na obecním úøadì.
Závìreèný úèet obsahuje údaje o plnìní pøíjmù a výdajù za rok 2010, dále pøehled hospodáøské èinnosti obce, hospodaøení
pøíspìvkových organizací obce, vyúètování finanèních vztahù ke státnímu rozpoètu a ostatním rozpoètùm veøejné úrovnì, zprávu
o výsledku pøezkoumání hospodaøení obce za rok 2010. Pøi pøezkoumání hospodaøení byly zjištìny ménì závažné chyby
a nedostatky:
do výkazu FIN 2 – 12 nebyla promítnuta schválená rozpoètová zmìna
nesprávnì zaokrouhlovány odmìny uvolnìné starostky na desetikoruny dolù
Zastupitelstvo schválilo celoroèní hospodaøení obce a závìreèný úèet obce za rok 2010 vèetnì zprávy nezávislého auditora
o výsledku pøezkoumání hospodaøení obce za rok 2010 s výhradou nedostatkù uvedených ve zprávì o výsledku hospodaøení
a pøijalo tato opatøení:
Obec uhradí uvolnìné starostce rozdíl odmìny (nesprávné zaokrouhlování odmìny) v èástce 120 Kè
termín – již provedeno
Obec bude dùslednì promítat schválené rozpoètové zmìny do výkazu FIN
termín – prùbìžnì po celý rok 2011
Hospodáøský výsledek ZŠ a MŠ
Hospodáøský výsledek ZŠ a MŠ Volfartice za rok 2010 ve výši + 53 582,98 Kè s tím, že úspora se týkala mzdových nákladù.
Zastupitelstvo se rozhodlo ponechat tuto èástku v rezervním fondu školy.
Pøíspìvek na ozdravný pobyt
Zastupitelstvo schválilo poskytnutí èástky 30 000 Kè ZŠ a MŠ Volfartice jako pøíspìvek na ozdravný pobyt, školní výlety a kulturní
akce pro rok 2011.

Øešení likvidace odpadních vod v èásti Nová Ves
Pro celou obec Volfartice byla vypracována projektová dokumentace na odkanalizování obce. Souèástí pøípravných prací bylo
zajištìní kladného stanoviska z hlediska Plánu rozvoje vodovodù a kanalizací Libereckého kraje (PRVKUK). Pokud by kladné
stanovisko nebylo vydáno, není možné výstavbu zahájit.
Pùvodnì bylo uvedeno, že èást Volfartice má být odkanalizována centrálnì, kanalizací pro veøejnou potøebu. Èást Nová Ves nemá
mít kanalizaci pro veøejnou potøebu ani èistírnu odpadních vod. Likvidace odpadních vod bude øešena individuelním zpùsobem
v bezodtokových jímkách s následným vyvážením; pøi splnìní urèitých podmínek (napø. na základì hydrogeologického posudku,
posouzení dopadu výstavby malé domovní èistírny na životní prostøedí v dané lokalitì,....) je pøípadnì možné též akceptovat
využití malých domovních èistíren pro èištìní odpadních vod.
Domnívali jsme se, že vzhledem k tlaku, který ÈR a EU vyvíjí na odkanalizování obcí, bude naší žádosti o zmìnu v èásti Nová Ves
vyhovìno. Zmìnu musí schválit Ministerstvo zemìdìlství ÈR.
Firma OHGS, která zpracovávala projektovou dokumentaci na odkanalizování, požádala dne 21. 12. 2010 Ministerstvo
zemìdìlství ÈR o zmìnu schváleného PRVKUK. Z vyjádøení vyplývá, že MZe ÈR nesouhlasí s navrhovanou zmìnou v èásti
Nová Ves, a to z následujících dùvodù:
udržitelný rozvoj lze zajistit jen pokud je možné na nìj generovat finanèní prostøedky v reálných sociálnì
únosných cenách pro stoèné, a to i vzhledem k výši investièních a provozních nákladù, (vysoké stoèné pro N.V.)
jedná se o místní èást s nízkou a široce rozptýlenou zástavbou vèetnì osamìlých objektù podél silnice Nový
Oldøichov – Volfartice a vodního toku Libchava. Taková kanalizace je charakterizována vysoce neefektivním
podílem poètu obyvatel na 1 km kanalizace a velmi dlouhými kanalizaèními pøípojkami,
neúmìrnì vysoký podíl nákladù na jednoho trvale odkanalizovaného obyvatele (cca 218 tis. Kè/1 obyvatel, 59 trvale
bydlících obyvatel),
ukazatel délky kanalizace na jednoho trvale odkanalizovaného obyvatele je pro navrhované technické øešení (celková
délka kanalizace je 2 938 m) roven 49,80 m/1 obyvatel. Tato hodnota je cca 10,7 krát vyšší než republikový prùmìr,
který je 4,66 m/1 obyvatel. Jedná se tedy o znaènì neekonomické øešení,
navrhovanou zmìnou je rovnìž øešeno zainvestování nových stavebních ploch. PRVKUK neøeší zainvestování nových
stavebních ploch s výjimkou pøivedení pitné vody k obvodu nové stavební plochy, resp. odvedení odpadních z obvodu
nové stavební plochy. Proto nemohou být tyto návrhy pøedmìtem øešení a tím i žádosti o zmìnu platného a schváleného
PRVKUK, stejnì jako pøedmìtem žádosti o finanèní podporu. Po realizaci takového øešení bude tato skuteènost uvedena
v pøíslušném popisu (kartì) obce nebo jejích èástí a délky vodovodních øadù a kanalizaèních stok budou zahrnuty do
pøíslušných tabulek obce nebo její èásti jako stávající stav.
V èásti Volfartice je plánována výstavba kanalizace, závisí to pouze na získání dotací. Již je vydáno územní rozhodnutí.
Je zøejmé, že èást Nová Ves se v dohledné dobì centrální kanalizace nedoèká.
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Zákonem è. 329/1999 Sb. o cestovních dokladech, ve znìní zákona è. 197/2010 Sb., je s úèinností od 1.7.2011 zrušeno zapisování
dìtí mladších 10 let do cestovních dokladù rodièù a zároveò i provádìní zmìn a doplòování údajù o dìtech v cestovních
dokladech jejich rodièù.

Nabídka pozemkù k prodeji, prodej pozemkù
Zastupitelstvo schválilo nabídnout k prodeji a následnì
prodat èást pozemku p.è. 356/1, sousedící s pozemkem
p.è. 356/2, k.ú. Volfartice, k prodeji. Pozemek bude prodán
panu Petru Janeèkovi, Praha.

Prodej pozemku
Zastupitelstvo schválilo prodej èásti pozemku p.è. 4/1, k.ú.
Volfartická Nová Ves, paní Radce Dvoøákové, Èeská Lípa.
Nabídka k prodeji èásti pozemku byla schválena dne
9. 2. 2011, zveøejnìna na úøední desce a internetových
stránkách obce od 18. 2. 2011 do 30. 3. 2011.

Pronájem pozemku
ZO schválilo nabídnout k pronájmu a následnì pronajmout
pozemek p.è. 338, k.ú. Volfartice. Pozemek bude pronajat
manželùm Džudžovým, Volfartice.

Zastupitelstvo schválilo nabídnout k prodeji a následnì
prodat èást pozemku p.è. 134, sousedící s pozemkem p.è. 136,
k.ú. Volfartická Nová Ves. Pozemek bude prodán manželùm
Hášovým, Èeská Lípa.

Služba hromadného rozesílání SMS – SMS rozhlas
Již na únorovém zasedání zastupitelstvo obce schválilo zámìr zavést službu hromadného rozesílání SMS
obèanùm obce. Jedná se o alternativní øešení k místnímu rozhlasu. Prostøednictvím této služby je možno
rozesílat nejen varovné zprávy pøedevším pøed povodnìmi, ale i rùzné informace z obce, jako jsou kulturní akce,
výluky v dodávce energie, vody, informace o konání zastupitelstev, sbìrových dnù na velkoobjemový odpad
a nebezpeèný a další…
Zájemci, kteøí chtìjí být informováni ze strany obecního úøadu pomocí SMS zpráv, se mohou registrovat
poskytnutím svého mobilního èísla na obecním úøadì nebo prostøednictvím formuláøe na internetových stránkách
obce www.volfartice.cz (v pravém sloupci SMS rozhlas), kde se uvede telefonní èíslo a Vaše celé jméno.
Na základì této registrace Vám na zadané telefonní èíslo zavolá úøednice obecního úøadu s dotazem, o jaké informace budete mít
zájem co by pøíjemci SMS zpráv – varovné pøed povodnìmi èi ostatní informace z obce, nebo vše dohromady.
Registrace zájemcù je však možná i pomocí odeslané SMS.
Cena odeslané SMS je úètována odesílatelùm v bìžné, nezvýšené výši dle tarifù jednotlivých operátorù.
1) Pro registraci k odbìru varovných zpráv pøed povodnìmi zašlete SMS ve tvaru (kód velkými písmeny, na místo Jan Kos
uvádìjte Vaše jméno a pøíjmení):
ADD BEC7353 B-Jan Kos

na telefonní èíslo 608 512 513

Stávající pøíjemce se z tohoto seznamu odhlásí odesláním SMS ve tvaru (kód velkými písmeny, na místo Jan Kos uvádìjte Vaše
jméno a pøíjmení):
DEL BEC7353 B-Jan Kos

na telefonní èíslo 608 512 513

2) Pro registraci k odbìru ostatních informací z obce zašlete SMS ve tvaru (kód velkými písmeny, na místo Jan Kos uvádìjte Vaše
jméno a pøíjmení):
ADD BEC1655 B-Jan Kos

na telefonní èíslo 608 512 513

Stávající pøíjemce se z tohoto seznamu odhlásí odesláním SMS ve tvaru (kód velkými písmeny, na místo Jan Kos uvádìjte Vaše
jméno a pøíjmení):
DEL BEC1655 B-Jan Kos

na telefonní èíslo 608 512 513
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Obecní lesy
Již v roce 2009 upozornila Obec Lesy ÈR, že hospodaøí na lesních pozemcích obce
(toto vyplynulo z inventury pozemkù na listu vlastnictví obce).
Lesy ÈR nám sdìlily, že pozemky zapsané na listu vlastnictví Obce mají být
zapsány na listu vlastnictví pro Lesy ÈR s tvrzením, že byla nìkým z obce v roce
2007 doložena tabulka parcel, které tam být nemìly. Dále požádali o opravu
chyby v katastru nemovitostí.(Pozemky byly zapsány na list vlastnictví Obce na
základì žádosti Obce o zápis Historického majetku obce ze dne 10. 4. 2007 a na
základì souhlasného prohlášení mezi obcí Volfartice a Lesy ÈR ze dne 14. 11.
2006.)
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 8. 10. 2009 schválilo ponechat
pozemky ve vlastnictví obce a vyzvalo lesního hospodáøe Ing. Píchu
k provádìní správy tohoto majetku. Dùvodem bylo, že zastupitelstvo nemá
právo zbavovat se majetku obce, pokud nemá vše pøesnì doloženo
a vysvìtleno.
Byla svolána schùzka, které se zúèastnila starostka obce, Ing. Pícha a zástupce firmy Lesy ÈR. Výsledkem jednání bylo, že firma
Lesy ÈR pøedá celou vìc svému právníkovi, ten bude jednat s naším právníkem. Dne 1. 3. 2011, po poradì s Ing. Píchou, zaslala
starostka dopis Lesùm ÈR s tím, že pokud nedojde k narovnání vztahù, bude si muset Obec nechat na tyto pozemky zpracovat
dodateèný lesní plán. Dále požádala o pøedložení pøehledu hospodaøení na tìchto pozemcích, a to za období 2007 – 2010 v termínu
do 1. 4. 2011. Toto nebylo spoleèností Lesy ÈR splnìno.V druhé polovinì kvìtna dojde ke schùzce starostky, právníka obce
a právníka spoleènosti Lesy ÈR, s.p.
samotìžba
Zastupitelstvo neschválilo provádìní „samotìžby“ soukromými osobami v obecních lesích.
pìstební práce
Zastupitelstvo schválilo rozsah pìstebních prací pro rok 2011 podle návrhu pøedloženého lesním správcem. Práce spojené
s výsadbou budou provádìt zamìstnanci firmy Duless, s.r.o., Dubá, práce spojené s ochranou v lese mohou provádìt
obèané obce na základì Smlouvy o dílo uzavøené s Obcí.

tisk na recyklovaný papír
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