Obec Stolany

Milí spoluobčané,
Touto cestou Vám všem chci popřát, jménem Zastupitelstva
obce Stolany, krásné prožití vánočních svátků . Ať Vám
v novém roce slouží pevné zdraví, přeji Vám hodně štěstí,
mnoho lásky, dostatek klidu a duševní pohody. Dejte si
splnitelná předsevzetí a vykročte s nimi pravou nohou do
nového roku 2017.
starostka
Petra Stará

Informace o dění v obci

Stolany v roce 2016

Rok se s rokem sešel a tak tu máme pro Vás se závěrem roku
2016 informace o událostech z dění naší obce.
V letošním roce jsme opět budovali, opravovali a stavěli.
V období letních prázdnin byla zahájena I. etapa budování
chodníku podél komunikace III. tř. v zatáčce „Na Paloučku“.
Celkovou stavbu chodníku jsme rozdělili na tři etapy. Důvodem je
financování celé stavby z rozpočtu obce. Splněním všech podmínek
poskytovatele dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury ČR
by se stavba velmi prodražila a proto bylo zastupitelstvem
rozhodnuto, že bude celá stavba financována postupně z rozpočtu
obce, bez dotací. První etapa stavby chodníku vyšla na 425.577,Kč. Zároveň byla i opravena zpevněná plocha u protilehlé
autobusové zastávky v hodnotě 27.606,- Kč.
Současně probíhala i I. etapa opravy veřejného osvětlení. V
ucelené části podél komunikace došlo k výměně sloupů veřejného
osvětlení s obloukovými výložníky s LED svítidly a části
podzemního kabelového vedení. Celkové náklady činily 300.106,- Kč
V budově školy jsme v období prázdnin vyměnili vnitřní
vchodové dveře do MŠ Stolany. Celkové náklady za hliníkové dveře
představovaly částku 44.921,- Kč. Ve třídě ZŠ Stolany jsme
zhotovili oddělovací posuvnou stěnu v hodnotě 33.275,- Kč.
Od července 2016 se po rodičovské dovolené vrátila do funkce
ředitelky školy Mgr. Dagmar Marková. Zastupitelstvo podpořilo
její návrh na sloučení čtyř ročníků v malotřídní základní škole.
Prioritou obce, jako zřizovatele školy, je udržitelnost ZŠ ve

Stolanech.
Obec každoročně poskytuje na provoz a neinvestiční
náklady ZŠ a MŠ ve Stolanech částku 510.000,- Kč.
K 30.11.2016 byla výše příjmů rozpočtu obce 5.798.732,- Kč a
výdajů 4.654.854,- Kč. Stav na účtech obce bylo k tomuto datu
1.143.877,- Kč.

A co nás čeká v roce 2017?

Rozpočet na rok 2017 byl schválen na veřejném jednání
zastupitelstva obce 12.12.2016.
Příjmy rozpočtu jsou plánovány ve výši 5.716.100,- Kč, výdaje
ve výši 6.899.100,- Kč, financováno z prostředků na účtech obce
bude 1.183.000,- Kč. Nepředpokládáme , že obec obdrží dotace, a
tak bude financování pokryto přebytkem hospodaření letošního
roku.
V roce 2017 plánujeme celkovou rekonstrukci školní kuchyně.
Dojde
k
výměně
obkladů
a
dlažby
a
k
rekonstrukci
elektroinstalace, vodovodního a odpadního potrubí, plynové
přípojky a k pořízení nového gastrotechnologického zařízení.
Předpokládané náklady dosáhnou cca 1.300.000,- Kč
Zahájíme druhou navazující etapu výstavby chodníku. Budeme
pokračovat ve směru k rybníku. Předpokládané náklady na tuto
investici přesáhnou 500.000,- Kč. Budeme pokračovat v opravě
veřejného osvětlení, s pokládkou kabelů
pod těleso chodníku a
vyměníme
a posuneme lampu VO na křižovatce u rybníka (u
truhlářství).
V příštím roce budeme také budovat vodovod v ulici (od
bývalého fotbalového hřiště k prodejně), kde doposud není možnost
napojení na městský vodovod. Všichni vlastníci nemovitostí, kteří
zde vlastní domy či pozemky společně zažádali o zajištění
vybudování vodovodu. Obec zbuduje hlavní vodovodní řad. Přípojky
si budou žadatelé hradit sami. Náklady na tuto stavbu se
předpokládají ve výši cca 500.000,-Kč (bez přípojek). Následně
bychom chtěli po této akci opravit povrch stávající komunikace.
Předpokládané náklady cca 600.000,- Kč jsou však značně vysoké a
zřejmě je bude nutné rozložit také do více etap.

! STÁLE ROZŠIŘUJEME TŘÍDĚNÍ ODPADU !
Využíváte pytlového sběru separovaných tříděných
odpadů ? Pak Vám jistě udělá radost, že od 1.ledna
2017 můžete třídit do menších pytlů či krabic i SKLO
Od ledna 2017 můžete před svůj pozemek dávat
vytříděný plast, drobné kovy, papír a také sklo.

● Na obecním úřadě si v úředních hodinách ZDARMA vyzvedněte pytle
na třídění odpadu a označovací štítky. Je důležité označit pytle
příslušným štítkem s názvem obce Stolany
● 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.
● 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 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 2017
Poplatky za svoz komunálního odpadu zůstávají pro rok 2017 ve
stejné výši, tj. 450,- Kč na poplatníka.
Poplatky za psy zůstávají stejné. Za jednoho psa je poplatek
100,- Kč a za každého dalšího psa 150,- Kč. Poplatky za psy je
nutné uhradit do 30.4.2017
Poplatky za svoz TKO je možné uhradit v celé výši do
31.3.2017, nebo ve dvou
stejných splátkách (první do 31.3. a
druhá do 30.9.).
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.

Informace z naší školy

Mateřská škola má nyní obsazenost
53 dětí a základní
malotřídní škola 18 žáků.
Zápis do Základní školy Stolany
proběhne 6. dubna 2017 od
14,00 do 17,00 hodin.
Zápis do Mateřské školy Stolany proběhne 2. května 2017 od
16,00 do 17,30 hodin.

Jak je to s revizemi kotlů?
Všechny kotle na tuhá paliva o výkonu 10-300 kW mají mít
do konce roku 2016 zhotovenou revizi. Takové revize může
vykonávat jen revizní technik, který je zařazený v registru
Asociace topenářských podniků. Jejich seznam lze nalézt na
internetových stránkách uvedené asociace. Takový revizní technik

by se Vám měl prokázat průkazem a kulatým razítkem.
Kontrolu, zda máte zhotovenou revizi Vašeho kotle, mohou
provádět pouze pracovníci kontrolního orgánu obce s rozšířenou
působností (odboru životního prostředí MěÚ v Chrudimi). Kontroly
budou prováděny na základě stížností (např. sousedů, že s Vaším
kotlem není něco v pořádku, protože z komína vychází silný,
páchnoucí kouř). Na základě takové stížnosti budete kontrolním
orgánem nejprve vyzváni k nápravě. Pokud
výzvy neuposlechnete,
budete písemně předem vyrozuměni k následné osobní kontrole
kotle, kdy budete muset předložit doklad o revizi.
Revizi kotle musí vždy předcházet revize komína. Bez ní Vám
nebude revize kotle provedena.

Obec má nový web a e-mail
Pro komunikaci s Obecním úřadem ve Stolanech používejte email: urad@stolany.cz a pro komunikaci se starostkou obce
používejte e-mail: obec@stolany.cz, telefon 466 566 153
Aktuální informace pro občany v naší
uvedeny na webových stránkách obce. Máte-li
i na Váš e-mail, pokud se zaregistrujete
stránkách www.stolany.cz, klikněte na odkaz
pravé straně pod kalendářem, zde zadáte Váš

obci jsou vždy včas
zájem, budou zasílány
k jejich odběru. Na
Informace e-mailem na
e-mail a odešlete.

Tříkrálová sbírka 2017
Již tradičně pořádá Charita Česká republiky dobročinnou
Tříkrálovou sbírku. Ve Stolanech Vás koledující skupinky tří
králů - žáků naší základní školy navštíví v pátek dopoledne 6.
ledna 2017.

Obecní knihovna

Výpůjční doba v období 1.4. - 31.10 v pátek od 18,00 do 19,00
hodin a v období 1.11. - 31.3. v pátek od 16,00 do 17,00 hodin,
knihovnice : Michaela Buřvalová

Poděkování
Na tomto místě se sluší poděkovat Základní a mateřské
škole Stolany, Sboru dobrovolných hasičů Stolany, Sportovnímu
klubu
Stolany
a
Sdružení
stolanských
rybářů
a
aktivním
spoluobčanům za pořádání kulturních a společenských akcí, za
skvělou práci s naší mládeží a dětmi a za zpestření života v naší
obci. Děkuji i všem místním podnikatelům, kteří v tomto roce
pomáhali a spolupracovali s obcí.
Děkuji také všem sponzorům, kteří podpořili školu a spolky v
naší obci.
Vypracovala:

Ve Stolanech, dne 21. prosince 2016
Ing. Petra Stará – starostka obce Stolany

