obce Uhlířov

květen 2015

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBCE

Nová telefonní čísla na obecní úřad a školku
Prosíme občany, aby si zapsali nová telefonní čísla na obecní úřad a školku.

Nové mobilní číslo na obecní úřad:

+420 739 548 306

Nové mobilní číslo na školku:

+420 739 548 307

Pevné telefonní linky již nefungují, byly zrušeny z důvodů vysokých nákladů na jejich provoz.
Děkujeme za pochopení.

Očkování psů
Ve čtvrtek 4. 6. 2015 od 16:00 hodin proběhne před obecním úřadem očkování psů proti
vzteklině. Cena za vakcínu je 100,-Kč. Očkovat bude MVDr. Radomír Hynar.

Místní rozhlas
V minulých dnech proběhla oprava nefungujících rozhlasů. Opraveny byly všechny
nefungující, kromě jednoho u rybníka na jehož dodání čekáme. Oprava byla pozdržena z důvodu
hledání nejlepší cenové nabídky.

Pronájem kulturního domu v Uhlířově
Všechny informace k pronájmu kulturního domu nově naleznete na internetových stránkách
www.uhlirov.cz v záložce „Pronájem kulturního domu“. Můžete zde nalézt jak nový ceník platný
od února 2015, tak i novou nájemní smlouvu a také aktuální obsazenost kulturního domu v roce
2015. Pro závaznou rezervaci kulturního domu je třeba uhradit zálohu ve výši 2.000,-Kč.

Proběhl sběr velkoobjemového odpadu
Jistě jste si všimli, že jsme zavedli nový systém sběru velkoobjemového odpadu, díky
kterému došlo ke snížení nákladů na vývoz tohoto odpadu do sběrny. Jelikož se nám tento systém
osvědčil, budeme v něm pokračovat i nadále a další sběr tohoto odpadu plánujeme na podzim
tohoto roku.

Chtěli bychom tímto poděkovat všem občanům, že odpad včas a dle našich instrukcí
nachystali a přispěli tak k hladkému a rychlému průběhu celé akce. O podzimním sběru
velkoobjemového opadu budete včas informováni.

PŘÍPOMENUTÍ
Poplatek za odpady
Připomínáme občanům, že poplatek za odpady je třeba uhradit nejpozději do konce října
2015. Výše poplatku za komunální odpad je 450,- Kč/ osoba/rok.
Dle vyhlášky obce č. 2/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, schválená ZO dne 3. prosince
2014 je povinna hradit:
 fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši
odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální
rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit
poplatek společně a nerozdílně.
Příklad - občan má trvalý pobyt platí poplatek ve výši 450,- a je vlastníkem další
nemovitosti v katastru téže obce - platí, že za další nemovitost, kde není hlášena žádná
osoba k trvalému pobytu má povinnost hradit poplatek ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu.

Čipování popelnic
V případě, že potřebujete načipovat nebo přečipovat popelnici, je toto nutné nahlásit na
obecní úřad včetně čísla popisného. Technické služby při dalším svozu toto provedou. Popelnice
k načipování již může být naplněna. Plechové popelnice jsou na prodej na OÚ za 830,- Kč.

Sběr elektrozařízení
Stále můžete na obecním úřadě odevzdávat elektroodpad, jehož sběr zajišťuje společnost
ASEKOL, s.r.o. E-box je umístěn v přízemí obecního úřadu a můžete zde ukládat staré
a porouchané kalkulačky, počítačové myši, klávesnice, MP3 přehrávače, fotoaparáty, kamery,
telefony, DVD přehrávače apod.

Termíny svozu plastového a papírového odpadu do konce roku 2015

Hřbitovní poplatky
Od ledna 2015 máte možnost zaplatit nájem hrobových míst na dalších 10 let. Částka nájmu
zůstává stejná, tj. částka za nájem jednoho hrobového místa na 10 let je 250 Kč, dvou hrobových
míst 500 Kč, tří hrobových míst 750 Kč a částka za nájem čtyř hrobových míst činní 1.000 Kč. Po
zaplacení poplatku je třeba také podepsat novou Smlouvu o nájmu hrobového místa, kterou Vám
nachystáme a vytiskneme na obecním úřadě.

Služby občanům
Na obecním úřadě provádíme ověřování podpisů, vydáváme na požádání výpis z listu
vlastnictví, výpis z rejstříků trestů, výpis z obchodního rejstříku, výpis z bodového hodnocení
řidiče, výpis z insolventního rejstříku, provádíme konverze dokumentů aj.

Ceník plateb správních poplatků za úřední úkony:
Ověření podpisu ………………………………………………………...30,- Kč
Ověření dokumentu/ za stránku ………………………………………...30,- Kč
Výpis z rejstříků trestů,
výpis z listu vlastnictví,
výpis z obchodního rejstříku a jiné…………………za první stránku 100,- Kč za další 50,- Kč
Konverze dokumentů ………………………………za každou stránku 30,- Kč
Změna bydliště ………………………………………………………….50,- Kč
Na obecním úřadě vám pomůžeme zřídit datovou schránku
zdarma

AKCE V LETOŠNÍM ROCE
Výsadba aleje a parčíku u hřbitova
V současné době byla dokončena výsadba aleje a parčíku u hřbitova. Výsadbu prováděla
paní Ing. Olga Šamárková, která vyhrála výběrové řízení, jejímž hlavním hodnotícím kritériem byla
nabídková cena. Výsadba bude spolufinancována ze Státního fondu životního prostředí
a Evropského fondu regionálního rozvoje do výše 75 %. Bez dotace by si obec realizaci této akce
nemohla dovolit, proto jsme rádi, že bude poskytnuta. Věříme, že alej bude obec dlouho zdobit
a všichni občané si jí budou vážit.

Komunikace parc. č. 304/1 – trasa č. 2
Na základě řádného výběrového řízení na komunikaci parcelní číslo 304/1 byla vybrána
firma SILNICE.CZ s.r.o. s nejnižší nabízenou cenou. V brzké době bude podepsána smlouva o dílo
a budeme moci začít s rekonstrukcí místní komunikace. Cesta bude financována z peněz, které obec
obdrží za vítězství v soutěži Vesnice roku 2014. Peníze budou vyplaceny formou dotace a budou
tvořit max. 90 % skutečných výdajů obce.
V soutěži Vesnice roku se budeme pokoušet uspět i letos. Případná výhra by byla pro obec
velkou pomocí, jelikož pro tak malou obec jako Uhlířov není vždy jednoduché se k dotacím dostat.
Proto prosíme občany, aby nám pomohli v této soutěži uspět a přispěli alespoň malou snahou
k dobrému hodnocení celé obce. Stačí mít jen upravenou zahrádku a dům, což doposud většina
z Vás má. Děkujeme.
Letos bychom chtěli vyzdvihnout hlavně zeleň v obci a soudružnost občanů. Hodnocení
proběhne v úterý 9. června od 14:00 do 16:00 hod.

DALŠÍ INFORMACE
Čištění odpadních vod
Celkové náklady na provoz čističky odpadních vod a kanalizace za rok 2014 činily
336 528,- Kč. Jsou zde zahrnuty náklady na elektrickou energii, voda, čisticí prostředky, služby
/odvoz kalů, čištění kanalizace a přečerpávací stanice /, sorbentní materiál, mzda, chemické
rozbory, odměna za odborný dozor. Celkové příjmy na stočném činily 237 793,- Kč. Poplatek za
stočné činní 23,- Kč za m3.
Prosíme občany, aby nevypouštěli zkvašené septiky a ropné látky do kanalizační sítě.
Dávejte také pozor, při vylévání kbelíků, zda v něm nemáte zapomenutý hadr apod., který by se
mohl namotat na čerpadla a způsobit tak poruchu. Veškeré náklady na zajištění opravy poruch
zvyšují náklady obce.
Děkujeme občanům za zodpovědný přístup.

TIP OBECNÍHO ÚŘADU
Výstupy na budovu Hlásky
Hláska opět otevírá své dveře zájemcům o nevšední pohled z městské věže na Opavu a její okolí.
Prohlídky se uskuteční každou sobotu od 2. května do 26. září v době od 10 do 17 hodin. Vstupenky
si můžete zakoupit v den výstupu přímo na místě v hlavním vstupu do budovy Hlásky nebo předem
v Městském informačním centru, kde rovněž získáte přehledný kalendář výstupů. Ceny vstupenek
jsou 20 Kč za osobu, 10 Kč zaplatí mládež do 15 let či osoby se ZTP a ZTP-P.

Fotosoutěž pokračuje
Fotosoutěž na téma „Naše obec – čtvero ročních období“ pokračuje. Své fotografie posílejte na
e-mail: fotosoutezuhlirov@seznam.cz . Uzávěrka soutěže je 1. 11. 2015. Nejkrásnější fotografie
budou otisknuty v kalendáři na rok 2016 společně se jménem autora.

Děkujeme občanům za velké množství fotografií přihlášených do soutěže.

