INFORMACNI LIST
Obecniho uiadu ve Strachotind

d.:

t/201-3

piinii5ime Vdm Informadni list, kterf bude vychdzet pr0b6Zn6 jako piiloha zpravodaje obce
a piinese Vdm zprdvy o dinnosti obecniho 0iadu.

POZVANKA

na veiejnou besedu k piedan6 petici se zastupiteli.

Ve stiedu 16.1.2013 v 16:30 hod" v sSle obecnfho riiadu.
Po dlouh6 dob6 nehospodaii obec podle rozpodtov6ho provizoria, ale jiZ podle schvdlen6ho
rozpodtu obce ze dne 2O.L2,20I2 a co z toho vyplrivS:

o

o
o

Oprava obecniho rjiadu: Vletoinfm roce prob6hne oprava stiechy, podiezdni
vlhkeho zdiva, zpracov6vd se studie na vfm6nu oken, dveii a statick6 zajiSt6nf
budovy.
V bieznu zadnou stavebni ilpravy ddmsk6ho a pdnsk6ho sociSlniho zaiizeni.
Sb6rnV dvrir: je zpracovdna projektovd dokumentace a Zddost o dotace. Akceptoviino
na st6tnim fondu Zivotniho prostiedi.

o Cyklostezka

projektovd dokumentace pieddna na stdtn[m fondu dopravni
infrastruktury. Po piid6leni dotace se dokondi propojeni s Aquaparkem - Komplex
Moravia THERMAL v Pasohldvkdch.

o
o

Vydlenila se ddstka 250.000,- Kd na poiizeni univerz6lni komundlnf techniky, ke kte16
se bude postupn6 dokupovat roz5iteni (sn6hovd radlice, rozmetadlo, zametad aj.)
Rozhodujicim f kolem je zahdjeni kanalizace, na kterou svazek obcistrachotfn - popice

dostal piid6lenou dotaci ve

vfii

65% nikladri. Dokonduje se vyib6rove ifzeni

na

dodavatele, banku a stavebni dozor.

o

vybudovdnivodovodu na ulici Sklepniv rdmci budovSni kanalizace bylo vydlen6no
600.000,-Kd. Nynije hotovd projektovd dokumenta ce a i6d6 se o stavebni povolen[,
Na

o Na ilpravu

zelen6 v obci vydlen6no 62.000,-Kd (44.000,-Kd dar

od

Honebniho

spoledenstva a 18.000,-Kd dar Novd Morava)

iozpodet obce je k nahl6dnutf na obecnich strdnkdch.

POZVANKA

na zasedflni obecniho zastupitelstva ve Strachotind, kter6 se kon6
ve stFedu 16.ledna 2013 v 17.30 hod. v sfle OU Strachotfn.

str. I
Informadni list Obecniho riiadu Strachotin je soud6sti informadniho systdmu obce a neni periodikem ve smyslu zSkona,

f dinnosti

o

obecniho tiiadu:
Probdhla 0prava zasedacimistnosti (vymalovdni, sniZenipodhledu, nov6 Zidle).
Byl vybudovdn chodnik k zadnimu vchodu na hibitov, bude se pokradovat vydldZd6nim pod
nov6
zakoupen6 plechov6 kontejnery, kter6 nahradi dosavadni nevzhledn6 bedny a koie.
Sch0zka s paniJ.Gutmanovou - piedsedkyn6 komise iivotniho prostiediohledn6 vlisadby zelen6
v okolichodniku u hibitova.
Prob6hla Letapa invetury

Piipravuje se v nejbliZii dob6:
o Jedndnis PoliciieR se zamEienim na prevenci proti kriminSlnim jev0m v nasiobci.
o Chodnik na ulici Polni

Informace k odbahn6ni Saulokny
o Bylo provedeno odbahn6nisaulokny Moravsklim rybdiskri m svazem s ndklady t6m6f 2 mil.Kd,
o V nejbliZiidob6 bude uvedena cesta do p0vodniho stavu, prozatim byla n6kolikrdt shrnuta.
o Prob6hne budovdniodkalovaciho 15-ti kubikov6 nddrZe u vlipusti, kterd bude postupn6 vybirdna,
tak aby nedoch6zelo k daliimu zaneieni.

Zm6na v nakl6d6ni s odpady 2013
Vzhledem k neustdle se zvyiujicim nilkladfim na svoz a likvidaci odpad0 se obec rozhodla pro zm6nu zpgsobu
nakleidiinis odpady, kter'yi funguje v okolnich obcich jako Dolnia HorniVdstonice, Mikulov, pasohldvky a jine. Tento
syst6m umoiriuje domdcnostem pohodlnd tiidit odpad a ovlivnit, jak vysokil bude jejich platba za odpady.
Tiiddni
odpadri je stejnd pohodln6 jako vyhazovdni odpadri do niidoby se sm6snlim odpadem, av5ak ekonomidtdjsi a
ekologidtdj5i,

Jak takov'f syst6m funguje?

Viechny svdZen6 niidoby jsou opatieny dipy s unikdtnim diselnlim k6dem, kterf se pti vyisypu nadte a uloZi do
databdze. Tim vznikne informace, kolik kterd domdcnost odevzdala odpadfi. Po uzavieni'dtvrtletidojde k vyridtovdni,
kdy se domdcnostem piipiSibonusy podle celkovdho objemu a pomdru tiid6n6ho a smdsn6ho odpadu, Odm6nou je
sniieni poplatku za odpady na niisledujicf rok. obce moho u mit ziizen6 speciSlni webov6 strdnky s uZivatelskri mi (dty,
kde kaidii domdcnost mriZe sledovat, jakyi objem odpadu vytiidila, jakli bonus jiza to byl piipsiin.

Proi bychom m6litento syst6m podpoiit a vyuiivat
1. Kdo tiidi, Setil penfze - cca 80% odpadu produkovaneho v domdcnostech je moin6 vytiidit na jednotliv6 sloZky
jako je plast, papir, sklo, bioodpad atd. a prodat jako druhotnou surovinu za odpad, kteryi je
v niidob6 na sm6snli
odpad se plati.

2.

Kdo

e

im vice se u5etii, tim m6nd se zaplati za tyto sluZby

-

tiidi, Setii Zivotni prostfedi - vytiiddnri odpad (druhotnd surovina) z ddsti nahradi prvotni surovinu, kterou
- dim vice se tifdi, tim m6n6 se t6Zi.

je tieba tdZit
Co

1)

tento projekt piinese kaid6mu z nds?
tiiddni odpad0 bude stejn6 pohodln6 jako vyhazovdni odpadu do popelnice se sm6snlim odpadem

-

kaZd6

domdcnost, kterd si zai6d6, ziskd zdarma dipem oznadenou nddobu na plast, na papir a na bioodpad. Domdcnosti,
kte16 nemaji prostor na nddoby, dostanou pytle na tiiddni odpad0 se sadou diirov'ich k6d0.

2)

tiiddni odpad0 bude vlihodne

-

domdcnosti, ktere budou poctiv6

tiidit odpad, mohou dosiihnout

poplatku aZ do vf5e 7O%(v piipad6, Ze napi. pdtidlennii rodina bude zodpovddn6
rodni platb6 2000 Kd, zaplatit pouze 600 Kd).

3)

platba za odpady byla spravedlivd
domdcnost, kterd odpady netiidf.
VSem spoluobdan0m

piejihodnd zdravi

-

domdcnost, kterd

tiidit,

sniZeni

mgZe v ndsledujicfm roce

tiidi odpady, bude platit za odpady m6n6

a Stdstiv nov6m roce 20L3. Bc,Lucie Danihelovd DiS., mistostarostka

pii

nei,

