Vážení spoluobčané,
do Vašich rukou se dostávají se závěrem roku 2015 informace o
událostech v naší obci. Tento rok byl pro nás všechny velmi náročným
obdobím. Rekonstrukce krajských komunikací byla důležitou a dlouho
očekávanou stavbou, která zasáhla do poklidného života v naší obci na
celých šest měsíců. Jsme velmi rádi, že se nám podařilo tuto investici
Pardubického kraje vyjednat a dostat obec Stolany v pořadníku čekajících
obcí na první pozici.
Musíme poděkovat Vám spoluobčanům za Vaši spolupráci s firmou
provádějící stavbu, ale i za spolupráci s vedením obce. Díky Vaší všímavosti
jsme mohli rychle řešit vzniklé problémy a stavba byla dokončena ve
stanoveném termínu.
V naší obci však probíhaly současně další akce, o nichž bude psáno v
následujících řádcích.
Dovolte, abych Vám všem popřála jménem Zastupitelstva obce Stolany
krásné prožití svátků Vánoc v kruhu Vašich rodin a nejbližších přátel. Do
nového roku 2016 Vám přeji především pevné zdraví, hodně štěstí, lásky,
klidu a duševní pohody. Nechť se Vám všem dobře daří a splníte si veškerá
předsevzetí, s nimiž do nového roku 2016 vykročíte.
starostka

Petra Stará

Informace o dění v obci Stolany v roce 2015
Nejdůležitější akcí v naší obci, jak bylo v úvodu napsáno byla rekonstrukce
krajských komunikací, která probíhala od 5. února do 27. srpna. Součástí celé
stavby bylo i vybudování dešťové kanalizace a napojení přilehlých nemovitostí na
tuto kanalizaci. Tímto apelujeme na majitele nemovitostí, kteří se doposud
nenapojili na nově vybudovanou dešťovou kanalizaci a svody dešťové vody mají
vyvedeny přímo na nově rekonstruovanou komunikaci, aby tak v co nejkratším
termínu učinili. Ke každé nemovitosti byla vyhotovena přípojka, do níž je nutné
napojit všechny svody dešťové vody, z nichž voda na komunikaci vytéká.
Při této stavbě obec nechala opravit přiléhající plochy obecních místních
komunikací v celkové ceně 297000,- Kč ( u autobusové zastávky U Chvojků, na

křižovatce u Profousovy hospody a na křižovatce na Paloučku).
Při rekonstrukci komunikací jsme zajistili i nutné opravy splaškové kanalizace.
Na výtlaku splaškové kanalizace muselo být ( v místě napojení na gravitační
část ) výtlačné potrubí upraveno tak, aby jej bylo možné kdykoli proplachovat a
čistit. A další opravou došlo k zamezení průniku spodních vod netěsností na
přípojce u nemovitosti č.p. 118. Náklady na opravy činily 38000,- Kč.
V období letních prázdnin došlo v budově školy k rozsáhlé rekonstrukci
podlah v prvním poschodí ve třídách mateřské školky. Rekonstrukce podlah v MŠ
byla prioritou tohoto roku z důvodu špatné statiky. V rámci této akce došlo i k
vymalování všech tříd, byly položeny nové podlahové krytiny. Celkové náklady
činily 1384000,- Kč. Bohužel se nám nepodařilo zajistit dotační prostředky a celá
akce byla financována z rozpočtu obce Stolany.
Velké poděkování patří zhotoviteli, firmě Instav Hlinsko, za urychlení prací,
místním podnikatelům za provedení prací a především personálu mateřské školky
a pomáhajícím rodičům dětí z naší školky, kteří odvedli velký kus práce na
dokončení akce, montáži a ustavení nábytku a vnitřního vybavení a také úklidu,
aby mohl být provoz mateřské školky zahájen se začátkem školního roku, což se
zdárně povedlo.
Současně s rekonstrukcí bylo v budově školy instalováno zabezpečovací
vstupní zařízení pro zabránění vniku nežádoucích osob do budovy. Náklady na
zabezpečení činily 67000,- Kč.
2. listopadu byla zahájena rekonstrukce obvodového pláště na víceúčelové
budově č.p. 114 ve sportovním areálu. Touto investicí došlo k zateplení budovy a
obložení celé budovy umělým kamenem. Na akci byla poskytnuta dotace z
Programu obnovy venkova Pardubického kraje ve výši 100000,- Kč, náklady obce
byly ve výši 680000,- Kč. Současně proběhla nutná výměna plynového kotle v
této budově, v hodnotě 87000,- Kč.
Výměnu plynového kotle bylo nutné provést i v budově prodejny potravin. Zde
výměna stála 50000,- Kč.
V letošním roce obec zakoupila zahradní traktůrek v hodnotě 130000,- Kč pro
údržbu veřejných prostranství a sportovního areálu v naší obci.
K 30.11.2015 byla výše příjmů rozpočtu obce 5650985,- Kč a výdajů
6335988,- Kč. Stav na účtech obce byl k tomuto datu 385634,- Kč.

Co nás čeká v roce 2016?
Rozpočet na rok 2016 byl schválen na veřejném jednání zastupitelstva obce
14.12.2015.
Příjmy rozpočtu ve výši 4795300,- Kč, výdaje ve výši 4752200,- Kč, splátka
úvěru 417000,- Kč a 373900,- Kč bude financováno z prostředků na účtech obce.
Předpokládáme , že obec obdrží dotace, čímž bude financování z účtů obce
poníženo.
V roce 2016 bychom chtěli pořídit do naší obce radary s měřením rychlosti
projíždějících vozidel a dopravní zrcadla do nepřehledných úseků v obci. V
hodnotě 204000,- Kč
Chceme zahájit první etapu opravy veřejného osvětlení, výměnou starých
sloupů za nové, s nutnou pokládkou kabelů a v návaznosti na to vystavět první
část chodníku podél krajské komunikace, o celkových nákladech 800000,- Kč.

! ROZŠÍŘENÍ TŘÍDĚNÍ ODPADU !
Od 1.ledna 2016 můžete třídit do pytlů i papír!
PROČ TŘÍDIT ODPAD?

Jako obec ušetříme
Ceny za svoz a ukládání komunálních odpadů se neustále zvyšují, což má dopad
na výši poplatku vybíraného od občanů. Bránit se tomu můžeme tím, že budeme
odpad třídit a vyhazovat tedy méně odpadů do popelnic.
Zlepšíme životní prostředí a své zdraví
Spalováním plastů v domácích kamnech vznikají velice nebezpečné karcinogenní
látky, které se uvolňují v kotelně i komíně. Pálením plastů ohrožujete zdraví vaše i
vašich sousedů. Neničte si tedy zdraví a třiďte odpad.
Chráníme neobnovitelné zdroje
Vytříděné odpady jsou surovinou pro další výroby. Z recyklovaných plastů se
vyrábějí různé stavební prvky, ploty, dlaždice, palety, obaly, funkční oblečení pro
sportovce. Např. dresy naší hokejové reprezentace na OH byly vyrobeny z PET
lahví. Kdyby tyto výrobky nebyly vyrobeny z recyklovaných surovin, bylo by na
jejich výrobu nutné spotřebovat neobnovitelné zdroje energie.
Pomáháme ekonomice
S vytříděnými surovinami je nutné provést mnoho výrobních úkonů, aby se z nich
stal výrobek. Tyto výrobní úkony znamenají práci pro lidi a činnost pro firmy.
Surovina vyhozená na skládce již mnoho lidí nezaměstná. Dodržujeme zákon o
odpadech a jeho novelu č. 229/2014Sb.
Výsledky třídění plastů ve Stolanech
● Občané Stolan dnes vytřídí téměř trojnásobné množství plastů do pytlů v
porovnání s obdobím, kdy se třídilo do kontejnerů.
● Obec Stolany dosahuje nejlepších výsledků v třídění odpadů ze všech obcí v
Mikroregionu západně od Chrudimi.
● Občané Stolan vytřídili v roce 2014 zhruba dvakrát více plastů než např.
největší obec v mikroregionu – Sobětuchy.
POZOR
OD LEDNA 2016 MÁTE MOŽNOST TŘÍDIT DO PYTLŮ I PAPÍR

JAK TŘÍDIT ODPAD
● Na obecním úřadě si v úředních hodinách ZDARMA vyzvedněte pytle na třídění
odpadu a označovací štítky.
● Doma třiďte odpad do těchto pytlů. Odpad můžete třídit i do vlastních pytlů. Je
ale nutné, aby v pytli byly vždy jen odpady z domácností, které do něj patří. Jinak
vám pytel nebude odvezen.
● Pytel označte příslušným štítkem.
● Každou druhou středu dejte do 6:00 hodin ráno plné a zavázané pytle před váš
dům.
● Větší kusy plastů (židle, přepravky, velké dětské hračky…), velké kartonové
krabice můžete položit vedle pytlů, budou též odvezeny.

Poplatky v roce 2016
Poplatky za svoz komunálního odpadu zůstávají pro rok 2016 ve stejné výši,
tj. 450,- Kč na poplatníka.
V roce 2017 již však bude nutné poplatky povýšit cca o 50,- Kč na poplatníka.
Poplatky za psy zůstávají stejné. Za jednoho psa je poplatek 100,- Kč a za
každého dalšího psa 150,- Kč.
V roce 2016 se budou platiti poplatky za pronájem hrobových míst na období
2016-2017.
Poplatky za svoz TKO je možné uhradit v celé výši do 31.3.2016, nebo ve
dvou splátkách ( 31.3. a 30.9.)
Poplatky za psy a hrobová místa do 30.4.2016
Velmi se nám osvědčil systém placení poplatků bankovními převody, kterých
využívá čím dál více našich občanů. A to na účet obce č. 1141601349/0800, kde
do textu uvedete příjmení, číslo popisné a účel platby (uvést např. textem svoz
+pes, hrob...)

Informace z naší školy
Mateřská škola má nyní obsazenost 53 dětí a základní škola 15 žáků.
Zápis do Základní školy ve Stolanech proběhne 21.ledna 2016. Pro školní rok
2016/2017 se do základní školy vrací po rodičovské dovolené ředitelka Mgr.
Dagmar Marková.

Bezpečnost a pořádek v naší obci.
Pro chovatele psů, koní a majitele zemědělské techniky a mechanizace
Touto cestou žádáme majitele psů, aby zabezpečili své miláčky proti
volnému pobíhání po obci. Žádáme o ohleduplnost mezi pejskaři. Voďte psy v
obci na vodítku a po svých miláčcích uklízejte! Psa nechť vodí jen taková osoba,
která jej zvládne a má sílu ho udržet.
Pokud Vám vadí exkrementy Vašich psů na Vašich pozemcích, nám vadí na
veřejně přístupných plochách v obci, především v okolí školy, prodejny a podél
místních komunikací v obci. Musíme zajistit úklid a sekání těchto ploch a věřte, že
to není díky tomu nic jednoduchého.
V obci se opakuje napadení občanů a psů jiným psem.
Obecně závazná vyhláška obce Stolany č.1/2001, kterou se vymezují některé
povinnosti držitele psa uvádí: Každý majitel a držitel psa je povinen ho na
veřejných prostranstvích zabezpečit tak, aby nemohlo dojít k ohrožení
bezpečnosti a zdraví fyzických osob a zvířat nacházejících se s ním na veřejných
prostranstvích. Např. držení psa na vodítku, volný pohyb psa jen s náhubkem.
Dále je povinen provést taková opatření, aby se pes nemohl vzdálit z místa od
domu, kde je chován a volně se pohybovat na prostranstvích výše popsaných.
Také chceme požádat chovatele koní v naší obci, aby zajistili úklid
koňských výkalů na komunikacích v obci v průběhu vyjížďky na koních. Zažívání
těchto krásných zvířat neovlivníme, ale jistě bude pro nás všechny příjemnější,
když my všichni včetně dětí a žáků přicházejících do budovy naší školy
nebudeme muset kličkovat mezi koňskými koblihami. A nejen maminky s kočárky
také ocení, když nebudou muset absolvovat slalom při procházce obcí. Úklid by

měl být samozřejmostí! Pokud nadále budeme na obecním úřadě naslouchat
stížnostem od občanů na výše uvedené, bude muset být zavedeno opatření, kdy
chovatelé koní budou muset projížďky provádět mimo místní komunikace a
veřejně přístupné plochy.
Dále se množí stížnosti na místní soukromé zemědělce a majitele
zemědělské techniky a mechanizace, týkající se nedodržování rychlosti 50 km/h
v obci a znečišťování komunikací v obci.
Žádáme všechny místní soukromé zemědělce, včetně zaměstnanců ZOD Stolany,
aby respektovali dodržování rychlosti v obci, pokud možno rychlost při průjezdu
obcí ještě snížili pod 50 km/h. Za nepříznivého, deštivého a blátivého počasí
dochází ke znečišťování komunikací v obci a Vaší povinností je zamezit tomu.
Jistě lze pozemky, z nichž na místní a krajské komunikace vyjíždíte zabezpečit
na výjezdu alespoň štěrkem. Případně proveďte po najetí na komunikaci kontrolu
a očištění pneumatik strojů a vozidel a zabezpečte, aby převážený náklad
neopadával a neodletoval. Za deště se hlína na komunikacích stává kluzkým
bahnem a znečišťuje fasády okolních domů. Chůze se stává nebezpečnou pro
nás všechny. Žádáme Vás, usnadněte našim občanům život v obci.
Pro všechny z nás, kdo jsme řidiči a majitelé automobilů, by mělo být
samozřejmostí, že budeme dodržovat silniční pravidla. V obci kde žijeme
obzvlášť!

Informace z nových zákonů
Máte evidovánu adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny? Od 1.1.2016
jsou pro Vás ukládána oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na
ohlašovně, v jejímž správním obvodě máte hlášen trvalý pobyt.
Uložením oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na vhodném místě v
sídle ohlašovny jsou po uplynutí lhůty deseti dnů splněny podmínky fikce
doručení, desátým dnem se považuje písemnost za doručenou. Upozorňujeme,
že i nepřevzatá písemnost nabude právní moci a stane se tak vykonavatelnou.
Nevyzvednutí adresátem neznamená, že po adresátovi nikdo nemůže nic chtít,
protože o tom nebyl srozuměn. Řízení pokračuje dál! Nepřevzetím pošty je možné
promeškat např. Lhůtu na odvolání a poškodit takovýmto chováním pouze vlastní
osobu.

Doba platnosti občanských průkazů občanů starších 70 let
Občanské průkazy se občanům starším 70 let budou nově vydávat s platností na
35 let od data vydání dokladu. V případě změny některého údaje zapsaného v
takovém občanském průkazu ( např. Údaj o místě trvalého pobytu) bude však
přesto nutné občanský průkaz vyměnit.

Převzetí vyhotoveného občanského průkazu na kterémkoliv obecním
úřadu obce s rozšířenou působností
I nadále bude možné podat žádost o vydání občanského průkazu na kterémkoliv
obecním úřadu obce s rozšířenou působností ( např. Chrudim, Pardubice, Holice,
Vysoké Mýto, Polička, Litomyšl, atd..), přičemž vydávajícím úřadem uvedeným na

dokladu bude ten obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého občan
požádal o vydání občanského průkazu. V případě, kdy občan při podání žádosti
sdělí, že si přeje převzít občanský průkaz se strojově čitelnými údaji na jiném
úřadu, bude převzetí občanského průkazu u obecního úřadu obce s rozšířenou
působností, který občan uvede v žádosti, zpoplatněno správním poplatkem ve
výši 100 Kč. Tento správní poplatek bude vybírán při převzetí občanského
průkazu.

Vydání občanského průkazu po dovršení 15 let věku občana
Pokud má občan trvalý pobyt na území České republiky a nemá občanský průkaz,
je povinen požádat o jeho vydání po dovršení 15 let, nejpozději však do 30 dnů
ode dne, kdy dosáhl věku 15 let.

Podat žádost o vydání cestovního pasu a převzít vyhotovený cestovní
pas bude možné na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou
působností
Vydávajícím úřadem uvedeným na dokladu bude ten obecní úřad obce s
rozšířenou působností, u kterého občan požádal o vydání cestovního pasu. V
případě, kdy občan při podání žádosti sdělí, že si přeje převzít cestovní pas na
jiném úřadu, bude převzetí cestovního pasu zpoplatněno správním poplatkem ve
výši 100 Kč. Tento správní poplatek bude vybírán při převzetí cestovního pasu.
Občanům, kteří potřebují urychleně vycestovat do zahraničí, se na žádost vydá ve
lhůtě do 6-ti pracovních dnů cestovní pas s biometrickými údaji s platností na
10let, občanům mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let.
V tomto případě bude možné hotový doklad převzít pouze v místě podání žádosti.
Správní poplatek za vydání cestovního pasu s biometrickými údaji ve lhůtě do 6-ti
pracovních dnů činí 4000,- Kč, pro občany mladší 15 let 2000,- Kč. Zároveň se
zrušuje vydávání cestovních pasů bez biometrických údajů ve zkrácené lhůtě do
15-ti dnů s dobou platnosti na 6 měsíců.

Využijte novou službu Finanční správy a plaťte daň z nemovitých věcí
bezstarostně prostřednictvím SIPO
Nebudete už mít dále starost, jestli vám bude doručena složenka do schránky.
Nebudete mít obavu, že zapomenete zaplatit daň z nemovitých věcí. Už se Vám
nestane, že nestihnete zaplatit daň včas. Nemusíte chodit platit na pokladnu
finančního úřadu nebo čekat ve frontě na poště.
Uživatelé SIPO mohou vyplnit Oznámení k platbě daně z nemovitých věcí
prostřednictvím SIPO a k němu přiloží doklad o přidělení spojovacího čísla nebo
aktuální rozpis bezhotovostní platby SIPO. Toto doručíte finančnímu úřadu, u
kterého jste poplatníkem daně z nemovitých věcí. Přihlášení k placení daně z
nemovitých věcí prostřednictvím SIPO na zdaňovací období roku 2016 je možné
do 31. ledna 2016. Následující roky, i kdyby došlo ke změně výše daně, proběhne
placení přes SIPO pro Vás zcela automaticky. Formulář „Oznámení k platbě daně
z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO“ najdete na podatelnách FÚ nebo na
www.financnisprava.cz pod záložkou daňové tiskopisy.

Obecní úřad má nové telefonní číslo !!
Telefonujeme přes internet
Obecní úřad změnil telefonní číslo, nyní je k dispozici pouze telefonní číslo :

466 566 153
Kalendáře na rok 2017
Kdo dočetl až sem, ten se nyní dozvídá informaci o tom, že v letošním roce
pro Vás nemáme kalendáře vydávané Mikroregionem západně od Chrudimi.
Mikroregion vydává kalendáře jednou za dva roky. A tak na rok 2017 pro Vás
stolní kalendáře budou připraveny a distribuovány do Vašich domácností před
začátkem roku 2017.

Tříkrálová sbírka 2016
Již tradičně pořádá Charita Česká republika dobročinnou Tříkrálovou sbírku.
Ve Stolanech Vás koledující skupinky tří králů - žáků naší základní školy navštíví
v týdnu od 4.do 8. ledna 2016.
Připomínky a dotazy občanů zodpovíme na obecním úřadě v úřední den:
Středa od 14,00-17,00 hodin
Aktuální informace pro občany v naší obci jsou vždy včas uvedeny na
webových stránkách obce. Máte-li zájem, budou chodit i na Váš e-mail, pokud se
zaregistrujete k jejich odběru. Na stránkách www.stolany.cz, klikněte na odkaz
aktuality na horní modré liště a poté na odkaz – přihlásit se k odběru, zde
zadejte Váš e-mail a odešlete.
další kontakty:
telefon: 466566153 e-mail: oustolany@chrudim.cz ; stolany@chrudim.cz
Na tomto místě se sluší poděkovat všem místním podnikatelům, kteří v
tomto roce pomáhali a spolupracovali s obcí.
Děkujeme také všem sponzorům , kteří podpořili školu a spolky v naší obci.
Základní a mateřské škole Stolany, Sboru dobrovolných hasičů Stolany,
Sportovnímu klubu Stolany a Sdružení stolanských rybářů děkujeme za pořádání
kulturních a společenských akcí, za skvělou práci s naší mládeží a dětmi a za
zpestření života v naší obci.

Ve Stolanech, dne 21. prosince 2015
Vypracovala: Ing. Petra Stará – starostka obce Stolany

