Změna cen svozu odpadů v roce 2013

INFORMÁTOR
Obec Albrechtičky

Prosinec „2“
Vánoční koncert

Společnost OZO Ostrava s.r.o. provádějící svoz komunálního odpadu v naší obci
zvýšilo ceny za svoz komunálních odpadů pro rok 2013 cca o 11%. Z tohoto
důvodu se zvýší ceny svozu popelových nádob v roce 2013 u nejběžnějších svozů:
P101
P201
P211

70 litrů - 1xza 14 dní
110 litrů – 1xza 14 dní
110 litrů – 1xtýdně

z částky 1.236,- Kč
z částky 1.518,- Kč
z částky 2.532,- Kč

na částku 1.368,- Kč
na částku 1.668,- Kč
na částku 2.832,- Kč

Konečná částka bude závislá na výši sazby DPH, která bude v roce 2013 platná.
Výše uvedené částky jsou pro DPH ve výši 15%.
S ohledem na toto zvýšení cen provede obec Albrechtičky poptávkové řízení u
ostatních dodavatelů těchto služeb. Pravdou je, že společnost OZO Ostrava
provádí své služby na dobré úrovni a ke zvýšení cen již několik let nepřistoupilo.
Zvyšování ceny svozu v obci bylo zapříčiněno pouze zvyšováním nižší sazby
DPH postupně z 5% na 9%, později na 10% až současných 14%.

Stavba kanalizace a ČOV

Oprava
V prosincovém zpravodaji byl chybně uveden časový rozvrh konání voleb
prezidenta republiky.
Volby proběhnou v tuto dobu:
1. kolo:
pátek 11. 1. 2013
14.00 – 22.00 hod.
sobota 12. 1. 2013
08.00 – 14.00 hod.
2. kolo
pátek 25. 1. 2013
14.00 – 22.00 hod.
sobota 26. 1. 2013
08.00 – 14.00 hod.
Za vzniklou chybu se omlouváme.

Vážení spoluobčané,
rok 2013 bude pro nás pro všechny náročným především realizací stavby
splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod. Z hlediska objemu finančních
prostředků, ale i rozsahu potřebných výkopových prací při této investiční akci, se
bude určitě jednat o zatím největší akci obce po roce 1990.
Bude našim zájmem, abychom společně s technickým dozorem stavby zajistili
plynulý průběh stavby, který však přinese mnoho omezení při provádění
výkopových prací spočívajících v dočasných uzavírkách místních komunikací,
pohybu stavebních strojů po obci apod..
V současnosti byla dokončena dokumentace pro provedení stavby, na jejímž
základě bude proveden výběr dodavatele. Je našim zájmem v co nejkratší době po
uplynutí všech odvolacích lhůt, zahájit výstavbu. Z těchto informací je možné
usuzovat, že nastává čas, aby se každý z Vás, kdo nemáte zákonným způsobem
vyřešeno nakládání s odpadními vodami, začal zajímat, jakým způsobem bude
možné se na splaškovou kanalizaci připojit. V době přípravy projektové
dokumentace jste byli oslovováni o určení místa připojení nemovitosti a
projektant Vaše informace zaznamenal a v dokumentaci zohlednil místo připojení.
Při realizaci samotných odboček pro napojení našich nemovitostí stavební firmou
bude ještě možné upřesnit umístění přípojky.
Předpokládáme, že od poloviny ledna bude situační plán kanalizačních stok
vyvěšen na internetových stránkách a budete se s ním moci seznámit i na obecním
úřadě.
Další informace Vám budeme poskytovat dle potřeby průběžně.
Ing. Miloslav Čegan, starosta

Rozpočet obce na rok 2013

Usnesení zastupitelstva

Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání po dlouhé době schodkový
rozpočet, kdy schodek rozpočtu činí 750 tisíc Kč, kterým budou pokryty
výdaje nad rámec běžných příjmů očekávaných v roce 2013. Je
pravděpodobné, že v případě zahájení výstavby Kanalizace a ČOV
Albrechtičky, se tento schodek ještě zvýší.
V médiích je velmi často připomínáno, že si malé
obce významně finančně pomohou po té, co bylo
schváleno nové rozpočtové určení daní. Tímto
krokem však není zaručeno zvýšení příjmů do obcí,
neboť je závislé především na tom, zda stát
předpokládané daně vybere. Z různých daňových
kalkulaček si můžeme zjistit, o kolik by se naše
příjmy mohly zvýšit, ale na straně druhé víme, že ani
v letošním roce nebudou některé plánované daňové
příjmy dosaženy.
Z výše uvedeného důvodu jsou především daňové příjmy plánovány v nižším
rozsahu, než nám říkají již zmíněné daňové kalkulačky.
Pokud jde o výdaje, budou nejvýznamnější položky činit výdaje spojené
s opravami majetku ve vlastnictví obce. V rozpočtu jsou především výdaje na
opravy kulturního domu včetně přístavby, spočívající v provedení výměny
oken, zateplení a opravě střechy. V roce 2011 byla zpracována a podána
žádost na výměnu oken a zateplení celé budovy, ale vlivem nízkých
provozních nákladů na spotřebované energie nám nakonec byla přiznána tak
nízká dotace, že se zastupitelstvo rozhodlo tuto dotaci nepřijmout a zásadní
opatření provést z vlastních prostředků obce. Celkové náklady projektu dle
stavebního rozpočtu činily cca 4,5 mil. Kč a přiznána dotace činí 650 tis. Kč.
Hlavní opatření tj. výměnu oken a zateplení stropů očekáváme provést za cca
1 mil. Kč.
Dalším významnou položkou je zahájení oprav mostů a lávek, kde
předpokládáme opravu 2 mostů a 1 lávky v objemu cca 700 tis. Kč.
Ostatní výdaje rozpočtu obce představují běžné mandatorní výdaje spojené
s provozem jednotlivých zařízení obce, jako jsou veřejné osvětlení, zimní
údržba komunikací, provoz základní a mateřské školy, údržba zeleně atd.
Významnou položkou ve výdajích bude výstavba splaškové kanalizace, jejíž
skutečná výše bude známa až po výběru dodavatele stavby. Plánované výdaje,
na které máme vydán registrační list SFŽP, činí částku 47.694 tisíc Kč.
Schválený rozpočet pro rok 2013 zatím s touto položkou nepočítá a
spolufinancování se předpokládá z dotace krajského úřadu, půjčky od SFŽP a
vlastních zdrojů.

Zastupitelstvo obce na svém 10. zasedání projednalo záležitosti obce a
přijalo tato usnesení:

Ing. Miloslav Čegan, starosta

10/3/2012 - schvaluje výjimku z nejnižšího počtu žáků v základní škole pro
školní rok 2012 – 2013
10/4/2012 - schvaluje rozpočet obce na rok 2013 dle tabulkové části materiálu
„Návrh rozpočtu“ jako schodkový a schvaluje členění rozpočtu podle
paragrafu jako závazného ukazatele. Příjmy ve výši 7.068 tis. Kč, výdaje ve
výši 7.818 tis. Kč, financování ve výši 750 tis. Kč na straně příjmů bude
použito z přebytku hospodaření minulých let.
10/5/2012
- rozhodlo uzavřít dohodu o zrušení a vzájemném vypořádání
podílového spoluvlastnictví k pozemkům parc.č. 138/1 – ostatní plocha a
pozemku ve zjednodušené evidenci, parcela původ Přídělový plán nebo jiný
podklad parc.č. 128/1 v obci Studénka, k.ú. Nová Horka, dle § 9 odst. 13
zákona č.139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o
změně zákona č.229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému
zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů , mezi městem Studénka
a obcí Albrechtičky, se sídlem Albrechtičky 131, IČ:00600814.
- souhlasí s rozdělením pozemků parc.č.130/35 – orná půda, parc.č. 130/45 –
orná půda a pozemku ve zjednodušené evidenci, parcela původ Pozemkový
katastr parc.č. 138/2 v obci Studénka, k.ú. Nová Horka, za účelem zrušení a
vzájemného vypořádání podílového spoluvlastnictví města Studénky a obce
Albrechtičky.
10/6/2012 - schvaluje smlouvu o nájmu části pozemků v k.ú. Nová Horka
s Viamont DSP a.s.
10/7/2012 - schvaluje rozpočtovou úpravu č.4 na rok 2012 viz příloha zápisu
10/8/2012 - schvaluje záměr v současné době nepořizovat nový územní plán
revokuje usnesení č. 8/11/2012 a 8/12/2012 z 13. června 2012, kterým
zastupitelstvo obce schválilo pořízení nového územního plánu a pověřilo
starostu obce ke spolupráci s pořizovatelem územního plánu
10/9/2012 - schvaluje nepřijetí dotace od SFŽP na zateplení kulturního domu
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