Obec Stolany
Informace o dění v obci za rok 2017
Vážení spoluobčané, v následujícím dokumentu jsou uvedené informace o dění v obci v roce 2017, kdy došlo
ve Stolanech opět k několika změnám. Na jaře byly opraveny a vybaveny prostory víceúčelové budovy
(elektropráce, malířské práce, žaluzie, hliníková roleta, smaltové cedule s popisy apod.), kam se v květnu
přestěhovalo sídlo obecního úřadu. Současná adresa úřadu je tedy Stolany
114. Uvolnila se tak jedna místnost pro výuku a družinu ZŠ Stolany. Během
letních prázdnin došlo k rekonstrukci školní kuchyně v celkových nákladech
přibližně 1.400.000,- Kč. Tato rekonstrukce zahrnovala výměnu obkladů a
dlažby, novou elektroinstalaci, vodovodní a odpadní potrubí, plynové
přípojky a pořízení nového gastrotechnologického zařízení. V červenci 2017
byla zahájena II.etapa výstavby chodníku podél komunikace III. třídy směrem
k rybníku v celkových nákladech 755.000,- Kč. Současně také probíhala další
etapa opravy VO v obci v nákladech 127 tisíc. Náklady ve výši téměř
520.000,- Kč byly vynaloženy na výstavbu vodovodu (od bývalého
fotbalového hřiště směrem k rybníku), přípojky si majitelé nemovitostí
zajistili sami. Pro zpomalení jízdy obcí byly instalovány dva radary na měření rychlosti. Obec nadále
podporuje místní spolky SK Stolany a SDH Stolany. Nezaháleli jsme ani po společenské stránce, konalo se
mnoho kulturních akcí, jako jsou zimní olympiáda, plesy, karneval, stloukání budek, vynášení Morany, pálení
čarodějnic, dětský den, moštování, rybářské závody dětí a žen, vánoční zvyky a tradice, vánoční koncert
v kostele sv. Mikuláše apod. Tříkrálová sbírka proběhla v pátek 5. ledna a bylo vybráno 12.301,-. Všem
zúčastněným děkujeme!

Informace stolanské školy a školky
Od 1. 9. 2017 je kapacita školky stanovena na 56 dětí. Malotřídní škola se v průběhu roku rozšířila o 5. ročník.
Obsazenost základní školy je v současné době 4-7 dětí na ročník. Veškeré informace včetně zápisu dětí jsou
dostupné na internetových stránkách školy a školky www.zs-ms-stolany.cz.

Plánované akce v roce 2018
Rozpočet na rok 2018 byl schválen na veřejném jednání zastupitelstva obce dne 11. 12. 2017 v příjmech
7.20.200,- Kč a ve výdajích 7.020.200,- Kč. Financování celkem 417.000,- Kč. V roce 2018 bude dokončena III.
etapa chodníku směrem k obci Sobětuchy, předpokládané náklady jsou ve výši 1 mil. Kč. Budeme pokračovat
v opravě VO v obci. Dojde k plánované rekonstrukci stávajícího povrchu komunikace po vybudování
vodovodu (od bývalého hřiště směrem k rybníku). Předpokládané náklady jsou přibližně 600.000,- Kč. Akce
by měla být částečně hrazena z poskytnuté dotace Ministerstva pro místní rozvoj. Dále bychom rádi opravili
také povrch komunikace před hřištěm ZŠ a MŠ Stolany ke hřbitovu. V roce 2018 dojde k začínajícím pracím
akce Revitalizace pískovcového lomu - I. etapa pro volnočasové aktivity s herními a sportovními prvky.
Předpokládané náklady jsou 3,5 mil. Kč. Na akci je možné získat dotaci ve výši 1 mil. Kč. V budově ZŠ a MŠ
Stolany je v plánu rekonstrukce sociálních zařízení a výstavba vodních prvků na hřišti školky. V jednání je

současně samozavlažovací systém plochy hřiště a oprava sportovního areálu. V obci je v plánu výstavba
několika RD směrem k Červenci. Vše je v rukou developerské společnosti.

Třídění odpadu a poplatky za svoz
I nadále platí, že můžete před svůj pozemek dávat vytříděný plast, drobné kovy, papír a také sklo.
Na obecním úřadě si v úředních hodinách (středa 14:00-17:00) ZDARMA vyzvedněte pytle na třídění odpadu.
Doma třiďte odpad do těchto pytlů ne do pytlů vlastních. Je ale nutné, aby v pytli byly vždy jen
vyprodukované odpady, které do něj patří. Sklo třiďte do menších igelitových tašek či papírových krabic, aby
se s nimi dalo lehce manipulovat. Papír můžete třídit do krabic, pytlů, či ho svázat provázkem do balíčku.
Každou druhou středu dejte do ráno zavázané pytle před Váš dům. Větší kusy plastů (židle, přepravky, velké
dětské hračky…), velké kartonové krabice můžete položit vedle pytlů, budou též odvezeny. Jednou v roce
(pravidelně v měsíci květen) je v obci zařízen svoz velkoobjemového odpadu.
Poplatky za svoz komunálního odpadu zůstávají pro rok 2018 ve stejné výši, tj. 450,- Kč na poplatníka či
rekreační objekt. Poplatky za psy zůstávají také stejné. Za jednoho psa je poplatek 100,- Kč a za každého
dalšího psa 150,- Kč. Poplatky za psy je nutné uhradit do 30. 4. 2018 a za svoz TKO v cele výši do 31. 3. 2018
nebo ve dvou stejných splátkách (první do 31.3. a druhou do 30.9.). Na období 2018-2020 je nutné zaplatit
poplatky za pronájem hrobového místa: jednohrob 138,-, dvouhrob 276,- a trojhrob 414,-.
Velmi se nám osvědčil systém placení poplatků bankovními převodem a to na účet obce
č. 1141601349/0800, kde do textu uvedete příjmení, číslo popisné a účel platby.

Obecní knihovna
Výpůjční doba:
1. 4. - 31. 10. v pátek od 18-19 hodin
1. 11. - 31. 3. v pátek od 16-17 hodin

Prodejna v obci
Od října 2017 jsou k dispozici volné prostory prodejny potravin. V obci je tedy zajištěn prodej pečiva od
pekárny Dymák ve dnech:
pondělí a středa po 9. hodině
pátek kolem 7. hodiny

Poděkování
Opět bychom chtěli poděkovat všem aktivním spoluobčanům za zpestření života v obci, spolkům SK Stolany,
Sboru dobrovolných hasičů Stolany či Sdružení stolanských rybářů. Dále samozřejmě pracovnicím ZŠ a MŠ
Stolany za skvělou práci s našimi dětmi. Děkujeme také všem sponzorům a místním podnikatelům, kteří
spolupracovali s obcí.

