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SLOUPEK STAROSTY
Vážení spoluobčané,
Na besedě s Vámi v měsíci březnu jsme
společně debatovali o úklidu naší obce. Je to
věc, která se už v mnoha okolních vesnicích
děje. Je to námět k zamyšlení pro nás
všechny, zda takový nápad realizovat. Mám
pocit, že by to mohla být pohodová akce.
Proto zkusíme ke konci měsíce dubna tuto
akci zrealizovat i u nás. Připravíme letáky,
kde se dozvíte veškeré podrobnosti.
Máte-li někdo k této záležitosti nějaké
připomínky nebo jakýkoliv nápad, rád
přivítám každou dobrou radu.
Územní plán prochází další etapou
schvalovacího procesu. Tento
týden
proběhlo společné jednání s p. Klementovou,
která domlouvala s
dotčenými orgány
potřebné záležitosti. Nyní běží 30-ti denní
lhůta, kdy mohou podávat své připomínky,
které architekt zapracuje do návrhu
územního plánu. Koncem května by mohl
být návrh připraven k projednávání s občany
a vlastníky pozemků.

Veselé velikonoce a bohatou
pomlázku, přeje
zastupitelstvo obce
Kunratice

Kontejner na bioodpad
a nádoba na kovy

Co se týká povinnosti třídění biologického
odpadu od 1.4. 2015 jsme domluveni s městem
Česká Kamenice o zapojení do projektu
„Svážíme bioodpad“. Pro naší obec to znamená,
že budeme platit pouze svozy kontejnerů a
nebudeme platit nashromážděnou tonáž. V
prostorách (za budovou hasičské zbrojnice v
Kunraticích) bude umístěn velkoobjemový
kontejner na odkládání tohoto materiálu. Rád
bych vás požádal, aby jste do kontejneru
nevhazovali větve, ale dávali je vedle
Váš starosta Pavel Kryštůfek
kontejneru. Větve budou naši zaměstnanci
štěpkovat, aby se nám kontejner tak rychle
nenaplnil.
Zpracované větve by poté mohli být k dispozici těm, kteří by chtěli štěpku použít třeba na své
záhonky.
Na místě za hasičskou zbrojnicí bude také umístěna nádoba na kovy, abychom splnili zákonnou
povinnost. Teprve čas ukáže jak nás tato povinnost finančně zatíží.

PŘIPOMÍNKA – POPLATKY
Připomínáme, že k 31. březnu byla splatná první polovina poplatku za likvidaci odpadu, za psa a
předplatné Zpravodaje. Kdo ještě nezaplatil, ať tak učiní v co nejkratší době.

ZASEDALO ZASTUPITELSTVO OBCE KUNRATICE
V úterý 24. března na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo a projednalo:
• rozpočtové opatření č.1, kterým se schválený vyrovnaný rozpočet navyšuje o 54 400 Kč
• obecně závaznou vyhlášku č.1/2015 o systému shromažďování, využívání a
odstraňování odpadů na základě nové skutečnosti o ukládání biologického odpadu a kovů
• uzavření pracovní smlouvy s
panem Stuchlíkem na dobu určitou a to od
1.5. 2015 do 30.4. 2016.

Velikonoční dílna,
dne 4.4. 2015 se v prostorách truhlárny kutila Vítka,
Kunratice čp. 35, od 13.30 hodin pro malé i velké, holky
i kluky uskuteční velikonoční dílna.
Přijďte se odreagovat po každodenním shonu, popovídat
si a přidat ruku k dílu!
Jak na pomlázku – pletení pomlázek (prosím mašle a
šikovné ruce s sebou)
Zdobení a malování kraslic – prosím vejce a případně vosk
s sebou (zajištěn je omezený počet)
Výroba a osázení truhlíků za účelem výzdoby naší vesnice
Zdobení perníčků (perníky zajištěny).

********************************
V měsíci dubnu oslaví své jmeniny:

Erika, Ivana, Vendula, Ema, Aleš, Rostislav,
Marcela, Vojtěch, Jiří, Marek, Jaroslav
Životní jubileum oslaví:

Růžencová Jiřina
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví,
štěstí, lásky a úspěchů.

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

V roce 2015 uplynulo 5 let, kdy nás navždy opustila paní

Věra Čápová
S láskou vzpomínají synové Pepa, Mirek a vnučka Zdena s
rodinou.

Informace pro Vás
Mám zde také seznam telefonních čísel obyvatel, kteří mají zájem o SMS INFOKANÁL. V tuto
chvíli je tu 30 zájemců o tuto službu a proto si myslím, že můžeme učinit další kroky k realizaci
této služby. Děkuji za Váš zájem, myslím, že to bude přínosem pro nás všechny. Pokud jste ještě
nenahlásili své telefonní číslo, klidně tak dodatečně učiňte na obecním úřadě. Zvažovali jsme
samozřejmě i možnost obnovy místního rozhlasu, ale vzhledem k tomu, že jsou náklady příliš
vysoké, nemůžeme si tuto službu dovolit.
Práce na budoucí budově OÚ se nám maličko přibrzdí, musíme poupravit projektovou dokumentaci
a to tak, aby budova splňovala účely veřejné budovy. Musíme splnit požadavky hygieny, hasičů a
chráněnky a na základě těchto skutečností budeme moci dále pokračovat. Nicméně jsme již opravili
střešní krytinu a vybrali firmu na opravu elektroinstalace.
Kultura - na zasedání zastupitelstva jsme se domluvili, že letošní akce pálení čarodějnice se bude
konat na hřišti v Kunraticích. Je tu prostor pro zajištění drobného občerstvení a k přípravě malého
programu pro děti.
V minulém čísle Zpravodaje jsem se zmiňoval o poškození pomníku u bývalého obchodu. 1.4. nám
přišlo od pojišťovny vyrozumění o výši pojistného plnění, které činí 39 280 Kč. Cena odpovídá
stáří a životnosti majetku před poškozením. Nutno dodat, že náklady na plnohodnotnou opravu této
památky budou vyšší, proto je nutné usilovat o získání dotace.
S pomocí pana Hlavničky jsme na obecním úřadě vyměnili výpočetní techniku za novou. Stávající
počítače již byly ve špatném stavu.
Pavel Kryštůfek
starosta obce

____________________________________________________________________
Zubní pohotovost v Děčíně na měsíc duben
Ordinační hodiny: 8:00 - 11:00 hod.

4. – 6. 4. 2015
11. – 12. 4. 2015
18. – 19. 4. 2015
25. – 26. 4. 2015

1. – 3. 5. 2015

Teplická 270
MUDr. Křemen
Jílové
Adolf
Riegrova 773/72
MUDr.
Rambousková Rita Děčín II
Pohraniční 1
MUDr. Hanzlíková
Děčín I
Václava
Fügnerova 600/12
MUDr. Sudová
Děčín I
Olga
Varšavská 1863/7
MUDr. Bolfíková
Děčín VI
Renata

412 550 343
412 526 250
606 059 508
412 513 989
737 501 440

Pět věcí, které byste měli udělat, chcete-li vybrat výhodnou půjčku s nejmenším rizikem.
1. První nabídku odmítněte
Vidíte lákavý inzerát, přijde vám e-mail s "jedinečnou" nabídkou z banky nebo vám přímo v
obchodě nabízejí půjčku na kupovanou věc. Nenechte se ale zlákat hned první nabídkou. Prvním
krokem, který byste měli udělat, je rozhodit sítě a srovnat si více nabídek u více poskytovatelů.
Pravděpodobnost, že zrovna ta první nabídka, kterou vidíte, bude nejvýhodnější, je minimální.
2. Půjčka není mobil, přistupujte k ní ale stejně
K půjčce byste měli přistupovat stejně, jako když si vybíráte zboží, na které si můžete sáhnout
(telefon, šperky, hodinky apod.). Hledáte to, co vám nejvíce sedne, co odpovídá vašim
požadavkům, potřebám a podmínkám.
Nabídky si můžete porovnat tak, že například obejdete banky i nebankovní instituce nebo
postupně navštívíte jejich internetové stránky, vše si sepíšete a podle toho se bude rozhodovat.
Nejrychlejší a nejefektivnější metodou je využití nezávislých internetových srovnávačů, kde je
často zahrnuta nabídka všech či většiny poskytovatelů půjček a během pár vteřin podle vašich
požadavků vygeneruje požadovaný počet nabídek podle vámi vybraných parametrů.
3. Ohlídejte si RPSN
Vybírejte úvěry s úroky maximálně do 15 procent, ideálně s 10 procenty. Důležitější je ale
hodnota RPSN. Rozumné nabídky se pohybují mezi 10–20 procenty.
U každé nabídky musíte brát v potaz několik ukazatelů, jako je výše splátek, úroků, celkové
přeplacení půjčky... Ale v případě spotřebitelských úvěrů, ať už účelových, nebo neúčelových, se
orientujte zejména podle hodnoty RPSN (Roční Procentuální Sazby Nákladů). Úroky jsou zde, na
rozdíl od hypoték, pouze orientačním ukazatelem.
Hodnota RPSN v sobě zahrnuje vše, co bance či nebankovní instituci během celé doby splácení
zaplatíte. Patří sem počáteční náklady za zpracování žádosti, poplatky za posouzení žádosti o
úvěr, poplatky za vedení účtu, zasílání výpisu, pojištění apod.). Hodnota RPSN napoví, jak moc je
pro vás úvěr drahý, kolik vás bude celá půjčka stát ve skutečnosti, o kolik půjčenou sumu
přeplatíte. Je to číslo, podle kterého vyberete pro vás nejvýhodnější půjčku.
4. Ptejte se a podepisujte jen po důkladném přečtení
Samozřejmostí by mělo být ptát se na podrobnosti poskytnutí úvěru. Zjistěte si i takové podmínky,
jako je možnost předčasného splacení úvěru, zda je to možné, či nikoliv. Zajímejte se i o to, jaké
vám hrozí penále při nedodržení splátkového kalendáře. Smlouvu si vždy důkladně přečtěte a
nebude-li vám cokoliv jasné, raději nepodepisujte a poraďte se s nezávislým odborníkem.
Máte-li pocit, že smlouva, kterou vám instituce nabízí, neobsahuje vše, co by měla, obraťte se na
Českou obchodní inspekci (v případě uzavírání smlouvy u nebankovní instituce) nebo na Českou
národní banku (sjednáváte-li úvěr u banky).
Zjistíte-li až po podepsání úvěrové smlouvy, že vám podmínky nevyhovují, máte ještě možnost
podle informací ČOI do 14 dnů od jejího uzavření od smlouvy odstoupit. Písemně.
5. Kde vybírat?
Když už si chcete půjčit, vybírejte raději z nabídek bank, případně seriózních a ověřených
nebankovních institucí. Podmínky pro získání úvěru u bank jsou sice většinou přísnější, nicméně
hodnota RPSN většinou nepřesáhne hodnotu 20 procent. Naopak u některých nebankovních
institucí se setkáte i s hodnotami hraničícími s lichvou – tedy kolem 60–90 procent.
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