Metujský zpravodaj
Občasník obce Česká Metuje

1/ 2015

Informace obecního úřadu
byla přidělena dotace na zateplení MŠ.
probíhá příprava realizace tohoto projektu. Jednání ohledně stavebního povolení bylo přerušeno z důvodů
připomínek občana, který je účastníkem stavebního řízení.
ve výběrovém řízení byla vybrána firma MOVIS Hronov, práce budou zahájeny koncem měsíce června,
aby nebyl narušen provoz MŠ, a ukončeny do konce letních prázdnin.
OÚ čeká na konečné rozhodnutí ve věci dotace na vybudování teplovodu do kulturního domu a mateřské
školy. Bude-li dotace schválena, okamžitě začnou stavební práce. Územní rozhodnutí je již vydáno,
ve výběrovém řízení byla vybrána firma VS-TOP, s.r.o., Želešice.

-

Rozpočet na rok 2015
Příjmy:
Daň z příjmu fyz.ických osob ze závislé činnosti
Daň z příjmu FO ze sam. výděl. činnosti
Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů
Daň z příjmu práv. osob

570 000,- Kč

Bytové hospodářství - služba

1 000,- Kč

10 000,- Kč

- oprava

10 000,- Kč

70 000,- Kč
1 316 000,- Kč

DPH

Veřejné osvětlení - elektřina

600 000,- Kč

45 000,- Kč
15 000,- Kč

- oprava
Územní plánování - dlouhodobý majetek

1 000,- Kč

Daň z nemovitostí

310 000,- Kč

Sběr a svoz nebezpečných odpadů -služba

20 000,- Kč

Poplatek za likvidaci komun. odpadu

190 000,- Kč

Sběr a svoz komunálních odpadů - služba

220 000,- Kč

Poplatek ze psů

3 500,- Kč

Péče o vzhled obce a veřejné zeleně - osobní výdaje

15 000,- Kč

Loterie a jiné hry

10 000,- Kč

- materiál

10 000,- Kč

Neinvestiční dotace ze st. rozpočtu

56 100,- Kč

- pohonné hmoty

15 000,- Kč

Pronájem lesů

255 688,- Kč

- oprava

Bytové hospodářství

80 000,- Kč

Ochrana obyvatelstva (pohromy)

Pronájem nebytových prostor

25 000,- Kč

Požární ochrana - materiál

Činnost místní správy

10 000,- Kč

Úroky

- pohonné hmoty

1 000,- Kč

Zůstatek z roku 2014

1 000 000, -Kč

Celkem příjem:

4 507 288,- Kč

- služby
Zastupitelstvo obce - odměny
- zdravotní pojištění

5 000,- Kč
1 000,- Kč
10 000,- Kč
10 000,- Kč
10 000,- Kč
420 000,- Kč
50 000,- Kč

Činnost místní správy - platy zaměstnanců

350 000,- Kč

- ostatní os. výdaje

30 000,- Kč

Silnice a komunikace - služby

20 000,- Kč

- sociální

90 000,- Kč

Chodníky - opravy

10 000,- Kč

- zdravotní

30 000,- Kč

Výdaje:

Předškolní zařízení - elektřina

150 000,- Kč

- úrazové pojištění

- dary

10 000,- Kč

- knihy, tisk

- služba

10 000,- Kč

- DHD majetek

- oprava

10 000,- Kč

- voda

Kanalizace - služba

10 000,- Kč

- elektřina

Činnost knihovnice - osobní výdaje

12 000,- Kč

- pevná paliva

Obecní archiv - materiál

1 000,- Kč

- služby telekom. a radiokomunikace

Kultura - elektřina

6 000,- Kč

- služba

- služba

5 000,- Kč

- oprava

2 000,- Kč

Budovy, haly, stavby

SPOZ - dary

7 000,- Kč

DSO Policko

Hřiště - elektřina

3 000,- Kč

Poplatky banka

3 000,- Kč

Vrácení nevyčerpané dotace

- materiál

- oprava

Celkem výdaje:

2 000,- Kč
3 000,- Kč
50 000,- Kč
20 000,-Kč
100 000,- Kč
5 000,- Kč
20 000,- Kč
400 000,- Kč
590 000,- Kč
1 668 809,- Kč
10 000,- Kč
9 000,- Kč
12 479,- Kč
4 507 288,- Kč

Poděkování: děkujeme všem organizacím, jednotlivcům (zvláště topiči panu Jiřímu Hanušovi) a samozřejmě
sponzorům, díky kterým se i letos plesová sezóna vydařila! Momentky z Maškarního plesu a Dětského maškarního
karnevalu budou zveřejněny v příštím čísle MZ.

Výsledek Tříkrálové sbírky
a Farní charitou Náchod

2015

pořádané

Charitou

ČR

Výtěžek Tříkrálové sbírky v naší obci, který bude použit na přímou podporu osobám a
rodinám v nouzi, podporu starším, osamoceným a nemocným lidem a podporu sociálních
zařízení, činil v naší obci 2648,- Kč (loni 1517,- Kč).
Děkujeme vám všem!
Martina Nosková, Radka Eliášová

Provozní řád skládkové hospodářství obce Česká Metuje platný pro r. 2015
Vychází ze zákona č.125/97 Sb. o odpadech .
1.Využívat toto zařízení může každý občan, který platí řádně poplatky za odvoz a likvidaci komunálního odpadu u Obecního
úřadu v České Metuji.
2. Zařízení je určeno pro odkládání a uložení těchto odpadů:
- kovový odpad všeho druhu
- velké plastové výrobky, které se nedají uložit do běžných kontejnerů
- starý nábytek a jeho části
- elektroodpad všeho druhu
- pneumatiky z osobních automobilů
3.Skládkové hospodářství slouží jako stanoviště pro sběr nebezpečného odpadu.
4.Odpady, které nelze zařadit do žádné skupiny ukládaných odpadů má právo správce skládkového hospodářství odmítnout.
Provozní doba: každá sudá sobota od 10.00 hod. do 11.00 hod.
Správcem skládkového hospodářství obce byl jmenován pan David Vaněček, bytem Česká Metuje 110. V případě potřeby lze
mimořádně projednat se správcem odběr odpadů mimo provozní dobu.
Děkujeme všem občanům, kteří třídí a ukládají odpad dle vyhlášky!

Odpady:
Upozorňujeme občany, že poplatky za svoz komunálního odpadu musí být zaplaceny do konce měsíce dubna.
V měsíci květnu již nebudou vyváženy popelnice, které nebudou opatřeny známkou na rok 2015!

Výročí: upřímně blahopřejeme k významnému životnímu jubileu paní Zitě Stillerové (26. 1.),
Růženě Michelové (10. 2.), Květě Kohlové (24. 2.) a panu Jiřímu Bílkovi (20. 2.)!

Vítání občánků: 14. února 2015 jsme mezi nás uvítali Vítka Postavu a Tomáška Chuchela.

Příjemné prožití svátků velikonočních přeje všem spoluobčanům
zastupitelstvo obce Česká Metuje
,,Metujský zpravodaj“ vydal OÚ v České Metuji nákladem 150 výtisků, pod registr. číslem MK ČR E14365 Redakce: M. Vintrová, J. Rotter, J. Vaněčková.
Toto číslo vyšlo v březnu 2015.

Příloha MZ 1/2015
Vážení spoluobčané,
rok se sešel s rokem a opět jsme pořádali 21. 2. 2015 v České Metuji soutěž družstev a jednotlivců mladých hasičů
O pohár starosty obce Česká Metuje v uzlové štafetě za přispění Obecního úřadu, Královéhradeckého kraje a dalších
sponzorů. Jednalo se o uvázání sedmi druhů uzlů na čas v kategoriích družstev a pěti uzlů v kategoriích jednotlivců.
Soutěže se opět zúčastnilo velké množství mladých hasičů z celého okresu Náchod a části okresu Trutnov. V kategorii
mladší hasiči to bylo 12 družstev a 16 jednotlivců, v kategorii starších hasičů 10 družstev a 16 jednotlivců,
v dorostencích se utkalo 1 družstvo a 15 jednotlivců.
Mladí hasiči našeho SDH bojovali v družstvech mladších a dorostu a v jednotlivcích starších a dorostu.
V letošním roce nám udělali svým výkonem obrovskou radost. V kategorii družstev mladších hasičů v sestavě Martin
Hilscher, Jirka Jakubský, Jakub Stiller, Adélka Štěpánová, Andrejka Pavlů a Karolínka Zahradníčková ve své kategorii
vyhráli a obsadili úžasné 1. místo. V kategorii starších hasičů zvítězilo družstvo z SDH Nahořany. V kategorii dorostu
zvítězily dorostenky z SDH Velichovky, kam jsme zapůjčili dvě děvčata, a sice Kláru Svědíkovou a Lucku Rotterovou.
V kategoriích jednotlivců jsme se také neztratili a slavili jsme úspěchy. V kategorii mladších hasičů zvítězil Tomáš
Križan z SDH Adršpach, v kategorii starších hasičů zvítězila Terezie Němečková z SDH Horní Radechová. Naši mladí
hasiči obsadili následující místa: Klára Mihoková 3. místo, Martin Štěpán 7. místo a náš nový člen Láďa Kriegler
21. místo. Měli jsme želízka v ohni i v kategorii dorostu. Zde zvítězil a absolutním vítězem celé soutěže se stal Jakub
Vondra z SDH Stolín, naši hasiči se umístili takto: Michael Mihok obsadil 3. místo, Jiří Berka 11. místo a David
Jakubský 15. místo. V letošním ročníku bylo vidět, že naši mladí hasiči dobře natrénovali a výborně reprezentovali naši
obec.
Tuto soutěž zahajovali starosta obce Česká Metuje pan Jaroslav Vaněček, místostarosta obce pan Josef Rotter
a vedoucí Okresní odborné rady mládeže Milan Kligl. Tito činovníci se zúčastnili také slavnostního vyhlášení výsledků
a předání cen za umístění.
Chtěl bych touto cestou poděkovat obecnímu úřadu za bezplatné poskytnutí prostor v kulturním domě, rozhodčím
z okolních sborů za pomoc při rozhodování soutěže a zpracování výsledků, Josefovi Vondrovi z SDH Stolín
za poskytnutí časomíry na kategorii jednotlivců, členům SDH Česká Metuje a Miladě Řehákové za pomoc při přípravě,
realizaci, zajištění občerstvení a zdárného chodu celé soutěže.
Děkuji všem sponzorům za poskytnutí hodnotných cen pro soutěžící!
Vážení spoluobčané, v letošním roce nás opět čeká spousta soutěží v hasičských disciplínách technického charakteru a
závodů požárnické všestrannosti (branných závodů). Potřebujeme ale posílit naši členskou základnu mladých hasičů.
Schůzky máme pravidelně každý pátek od 16 hodin v malé zasedačce kulturního domu. Jestli se vám naše činnost líbí,
přiveďte své děti k nám do kolektivu, který vedou jen kvalifikovaní vedoucí, a to Ivan Kraus, Milada Řeháková,
Karolína Berková a Josef Steiner.
Ivan Kraus, vedoucí kolektivu mladých hasičů

Zveme vás:
SDH Teplice nad Metují pořádá 7. ročník tradičního letního tábora MH
SOPTÍCI 2015
3. 7. – 12. 7. 2015 v Dolním Adršpachu
Poplatek: 2 500,-Kč
Program plný aktivit, dramatických situací, ale hlavně dobré nálady bude zaměřen na seznámení s náročnou prací
policistů, hasičů, záchranářů, lezců, vojáků, potápěčů aj. Těšíme se na vás!!!
www.soptici-ve-skalach.webnode.cz
Kontakt: Jiří Habart, tel. 604 446 786

