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ZPRAVODAJ
pro obyvatele, rekreanty a návštěvníky
Kunratice - Lipnice - Studený
Leden 2015 - ročník XX. - číslo 1

SLOUPEK STAROSTY

Stalo se v prosinci

Rád bych Vás tímto způsobem každý měsíc
informoval o dění v naší vesnici a myslím si, že
tento způsob bude nejjednodušší pro všeobecný
Vážení spoluobčané,
přehled Vás občanů.
Máme tu nový rok a s ním, jak to bývá,
Zastupitelstvo se domluvilo na opravě bývalého
spoustu předsevzetí. Přeji Vám ať se podaří
obchodu pro účely nastěhování obecního úřadu.
vaše plány uskutečnit.
Samozřejmě víme, že nás čeká spousta práce.
Jak se dozvíte na druhé straně Zpravodaje,
V tuto chvíli budeme vše financovat sami a proto
chystá se beseda s Vámi, tentokrát v
můžeme dát příležitost místním živnostníkům
Pohostinství u Pavla. Další besedu budeme
při stavebních úpravách. Jakmile bude budova v
směřovat na obecní úřad, těším se na Vaše
takovém stavu, že se budeme moci přestěhovat,
náměty a připomínky.
nabídneme stávající úřad k prodeji. Peníze, které
Mimo jiné připravujeme potřebné schůzky s
utržíme z prodeje, budeme dál investovat do
projektanty a CHKO, aby jsme společně
budovy budoucího úřadu (doufám že nám prodej
řešili dokončování územního plánu. Ještě nás
do budoucna pokryje
veškeré náklady na
čeká spousta práce, ale věřím, že vše se
opravy).
pohne směrem k přiblížení dokončení.
V měsíci prosinci jsme také museli v Lipnici na
Ohledně získání prostředků z dotačních
současném
místě
prameniště
prohloubit
titulů chystáme také pár schůzek, doufám že
přítokovou šachtu pitné vody, rapidně se nám zde
se nám podaří nějaké peníze získat na
snížil přítok vody. Místo jsme zabezpečili
rozpracované úkoly minulého zastupitelstva.
betonovými skružemi, aby se nám do vody
Ať se daří v novém roce.
nedostávaly nečistoty. Přítok se zlepšil, zatím
voda stačí všechny zásobovat.
Váš starosta Pavel Kryštůfek
Z kulturního hlediska vidím za vydařené akce
rozsvícení vánočního stromečku a mikulášskou
nadílku s večerní zábavou v Pohostinství u Pavla.
Mile mě překvapila Vaše vysoká účast na těchto akcích, doufám že budeme takto dál pokračovat.
Pro zlé jazyky bych rád podotknul, že žádná s těchto akcí nebyla pro kulturní výbor prodělečná,
spíše naopak, zbytek financí se použije na další kulturní akce v tomto roce.

POPLATKY PRO ROK 2015 zůstávají stejné
Za likvidaci odpadu 500,- Kč / osobu / rok/ rekr. objekt
Za psa: 80,- Kč (důchodci 50,- Kč) a za každého dalšího psa 100,- Kč
Vodné 23,- Kč/m3 a stočné 34,- Kč/m3

Zimní údržba
Prohrnování místních komunikací zajištuje jako v předešlých letech Farma Lipnice. Cena za
prohrnování je 550 Kč/hod. Kdo má zájem o službu prohrnování ze soukromých pozemků,
prosíme o nahlášení na obecním úřadu, abychom vaše požadavky mohli předat Farmě Lipnice.
Vynásobením počtu jízd a průměrné doby odhrnování na vašem pozemku získáte částku, kterou po
sezoně (na jaře) uhradíte do pokladny obce. Pro posyp kritických úseků je připraven v bednách u
komunikace posypový materiál. O zajištění sjízdnosti se starají zaměstnanci. Může se stát, že
náhlou změnou počasí nebo v časných ranních hodinách či večer komunikace namrzne. Pak můžete
použít připravený posypový materiál.

Se starostou na kávu - aneb přijďte si popovídat!
-----------------------------------------------------------Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás pozval na setkání a posezení u kávy,
kde bychom si mohli popovídat o
problémech, námětech a vůbec všem, co je pro Vás důležité.
Setkání se bude konat dne 15.1. 2015 od 18:00 hod. v Pohostinství u Pavla.
PODĚKOVÁNÍ: Děkuji Všem zúčastněným na přípravě kulturních akcí v měsíci prosinci. Zjistil
jsem, že jsou zde lidé, kterým není lhostejné kulturní dění v naší obci. Jsme sice teprve na začátku,
ale doufám, že spolupráce s Vámi bude nadále pokračovat.

Program Kulturního domu v České Kamenici
17.1. od 15.00 Karneval CDM
18.1. od 15.00 Taneční odpoledne hraje a zpívá František Nebuželský
22.1. od 18.00 Vernisáž fotografií v Domě kultury
24.1. od 20.00 Ples seniorů
25.1. od 16.00 Dobrotivý loupežníci (divadelní pohádka)

********************************
V měsíci lednu oslaví své jmeniny:

Ilona, Zdeněk, Milena a Zora
Životní jubileum oslaví:

Poláková Marie
Borl Jan
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví,
štěstí, lásky a úspěchů.

***** **************************

Pozor - změna jízdního řádu
Směr Studený – Česká Kamenice
Studený

Lipnice

Kunratice

Česká Kamenice

-

-

5.20 h

5.30 h

-

-

6.15 h

6.25 h

-

-

7.17 h

7.27 h

13.05 h

13.08 h

13.11 h

13.21 h

15.35 h

15.38 h

15.41 h

15.51 h

Směr Česká Kamenice – Studený
Česká Kamenice

Kunratice

Lipnice

Studený

5.12 h

5.19 h

-

-

6.05 h

6.15 h

-

-

7.11 h

7.16 h

-

-

12.47 h

12.56 h

12.59 h

13.02 h

15.19 h

15.28 h

15.31 h

15.34 h

Zápis do 1. tříd základní školy
proběhne dne 17. 1. 2015 od 8:00 do 12:00 hodin v dolní budově školy
Náhradní termín: 4. 2. 2015 od 14:00 do 16:00 hodin.
 K zápisu do 1. ročníku musí být přivedeny všechny děti, které ke dni 1. 9. 2015 dovrší šestý rok
věku (narozené v období od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2009), a to i tehdy, jestliže jim lékař navrhl odklad
školní docházky.
 Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od počátku školního roku do konce roku
kalendářního, může být přijato k plnění povinné školní docházky, je-li tělesně i duševně přiměřeně
vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
 Zápisové řízení do přípravného ročníku se mohou účastnit děti ze sociálně znevýhodněného
prostředí, které dovrší ke dni 1. 9. 2015 pátý rok věku.


U zápisu je nutné předložit rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce (rodiče).

 Zákonní zástupci dětí, kteří nejsou státními občany České republiky, předloží oprávněnost svého
pobytu na území ČR. Tato povinnost se nevztahuje pouze pro osoby se státní příslušností jiného
členského státu Evropské unie.
 Pokud se z vážných důvodů nemůže dostavit dítě, je nutná účast alespoň jeho zákonného
zástupce.

Zápis do družiny
Zápis dětí přijatých do 1. tříd ZŠ TGM Česká Kamenice pro školní rok 2015 – 2016 proběhne
24. dubna 2015 od 14.00 do 17.00 hod. v budově Centra dětí a mládeže Česká Kamenice.

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele

rok 2015

PŘÍJMY
0000 XXXX XXXX Daně, poplatky, schválené dotace
1031 XXXX XXXXPěstební činnost - lesy
2212 XXXX XXXXSilnice
2310 XXXX XXXXPitná voda

3 452 000,00
200 000,00
1 000,00
180 000,00

2321 XXXX XXXXOdvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly - stočné18 000,00
3316 XXXX XXXXVydavatelská činnost

3 000,00

3399 XXXX XXXXOstatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků

15 000,00

3612 XXXX XXXXBytové hospodářství

13 000,00

3639 XXXX XXXXKomunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

35 000,00

3723 XXXX XXXXSběr a svoz ostatních odpadů – odměna za třídění

20 000,00

3745 XXXX XXXXPéče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171 XXXX XXXXČinnost místní správy
6310 XXXX XXXXObecné příjmy z finančních operací
PŘÍJMY CELKEM

4 000,00
30 000,00
300,00
3 971 300,00

VÝDAJE
1031 XXXX XXXXPěstební činnost

200 000,00

2212 XXXX XXXXSilnice

120 000,00

2310 XXXX XXXXPitná voda

134 000,00

2321 XXXX XXXXOdvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

121 000,00

3314 XXXX XXXXČinnosti knihovnické

30 000,00

3316 XXXX XXXXVydavatelská činnost

3 000,00

3399 XXXX XXXXOstatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3412 XXXX XXXXSportovní zařízení v majetku obce
3612 XXXX XXXXBytové hospodářství
3631 XXXX XXXXVeřejné osvětlení
3632 XXXX XXXXPohřebnictví
3635 XXXX XXXXÚzemní plánování
3639 XXXX XXXXKomunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3721 XXXX XXXXSběr a svoz nebezpečných odpadů

25 000,00
8 000,00
15 000,00
127 000,00
5 000,00
73 000,00
119 500,00
30 000,00

3722 XXXX XXXXSběr a svoz komunálních odpadů

340 000,00

3723 XXXX XXXXSběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a

164 000,00

3745 XXXX XXXXPéče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

318 000,00

5299 XXXX XXXXOstatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy

11 000,00

5512 XXXX XXXXPožární ochrana - dobrovolná část

15 000,00

6112 XXXX XXXXZastupitelstva obcí

524 000,00

6171 XXXX XXXXČinnost místní správy

473 500,00

6310 XXXX XXXXNespecifikované rezervy
6320 XXXX XXXXPojištění funkčně nespecifikované
VÝDAJE CELKEM

1 090 300,00
25 000,00
3 971 300,00

Object 1

