JISTEBNICKÝ
ZPRAVODAJ
leden - únor 2018
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OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2017 V NAŠÍ OBCI
Počet obyvatel k 31. 12. 2017:
Celkem
1535 z toho
- přihlášeno
40
- odhlášeno
37

muži: 770
17
9

.

ženy: 765
23
28

Věkový průměr obyvatel k 31.12.2017 je 41,58 let.
Přivítali jsme do svazku obce:
* Vít
Volný
* Jiří
Tomíček
* Tina
Pavlovská
* Slavoj
Stareček
* Oskar
Kuldásek
* Anna
Němcová
* Ondřej
Velký

* Václav
Dressler
* Stelio Miroslav Balis
* Maxim
Šablatura
* Vojtěch Tomášek
* Julie
Fáreková
* Barbora Papíková
* Eliška
Bulová
* Matěj
Šíma

Milé děti, přejeme vám šťastný život!
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Rozloučili jsme se:
Věra
Ludvík
Kamila
Ludmila
Anna
Zdenka
Elena
Věra
Markéta
Pavla
Alois
Pavel
Silvia
Igor
Emil
Bohuslav
Petra
Ján
Rostislav
Miroslav
Zdenka

BUŽKOVÁ
GRAJA
PRISCHINGOVÁ
TOMEČKOVÁ
MIKOŠKOVÁ
VAŠKOVÁ
CHROMCOVÁ
FOLGOVÁ
KOCIÁNOVÁ
WOJCIKOVÁ
PRISCHING
SYŘENA
PROKOPOVÁ
MATUŠÍK
MIHÁLIK
LEDVINA
ONDOVČÁKOVÁ
STRAŠÍK
ADAMČÍK
BESTA
KŘÍSTKOVÁ

92 let
75 let
73 let
79 let
72 let
83 let
89 let
80 let
79 let
43 let
77 let
71 let
86 let
46 let
83 let
80 let
44 let
90 let
62 let
52 let
85 let

5. 2 .
25. 2.
26. 2.
23. 3.
19. 4.
19. 6.
18. 7.
29. 7.
25. 8.
27. 8.
5. 9.
13. 9.
27. 9.
27. 9.
7.10.
20.10.
31.10.
16. 11.
24.11.
5.12.
9.12.

„Kdo byl milován, není zapomenut!“

VYBRALI JSME Z USNESENÍ

.

14. zasedání Zastupitelstva obce Jistebník ze dne 13. 12. 2017.
Zastupitelstvo obce podle zákona č. 128/2000 Sb. po projednání
schvaluje
 rozpočet obce Jistebník na rok 2017: příjmy – 21.250 tis. Kč
výdaje – 21.250 tis. Kč;
 střednědobý výhled obce Jistebník na období 2019 – 2023;
 rozpočet příspěvkové organizace MŠ Jistebník na rok 2018 a
střednědobý výhled na období 2019 – 2020;
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 rozpočet příspěvkové organizace ZŠ TGM Jistebník na rok 2018 a
střednědobý výhled na období 2018 – 2019;
 neinvestiční dotaci na provoz ZŠ TGM Jistebník, p. o. ve výši 1.700 tis.
Kč na rok 2018 a zároveň schvaluje závazné ukazatele;
 neinvestiční dotaci na provoz MŠ Jistebník, p. o. ve výši 350 tis. Kč na
rok 2018 a zároveň schvaluje závazné ukazatele;
 neinvestiční dotaci na základě „Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Jistebník na rok 2018“ Dechovému orchestru mladých Jistebník, a
to ve výši 180. 000,-Kč na zajištění činnosti, reprezentaci a práci s
mládeží DOM Jistebník, včetně uzavření „Veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí neinvestiční dotace“;
 neinvestiční dotaci na základě „Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Jistebník na rok 2018“ Tělovýchovné jednotě ISMM Jistebník, a to
ve výši 200.000,-Kč na zajištění činnosti a reprezentaci, včetně uzavření
„Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace“;
 neinvestiční dotaci na základě „Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Jistebník na rok 2018“ malému dechovému orchestru Jistebnická
13, a to ve výši 25.000,-Kč na zajištění činnosti a reprezentaci, včetně
uzavření „Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace“;
 neinvestiční dotaci na základě „Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Jistebník na rok 2018 “hokejovému klubu HC Jistebník“, a to ve
výši 25 000,-Kč na zajištění činnosti a reprezentaci, včetně uzavření
„Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace“;
 neinvestiční dotaci na základě „Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Jistebník na rok 2018 Festivalu Poodří FrantiškaLýska, a to ve výši
35 000,-Kč na zajištění činnosti a reprezentaci, včetně uzavření
„Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace“;
 finanční dary na rok 2018 těmto zapsaným spolkům ve výši:
- Český myslivecký svaz
8.000,- Kč
- Český svaz chovatelů
8.000,- Kč
- Český zahrádkářský svaz
8.000,- Kč
- Český svaz včelařů
8.000,- Kč
- Český rybářský svaz
8.000,- Kč
- Záchranná stanice Bartošovice
5.000,- Kč;
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 dokument „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Bílovec“;
souhlasí
 se zapojením obce Jistebník do navazujícího projektu MAP II a
Implementace MAP, jehož nositelem bude město Bílovec;
volí
 paní Štefánii Mičánkovou přísedící okresního soudu v Novém Jičíně;
bere na vědomí
 5. úpravu rozpočtu obce Jistebník v roce 2017;
 ukončení komplexních pozemkových úprav v katastru obce Jistebník;
 informace starosty obce.

ROZPOČET OBCE NA ROK 2018

/Libuše Korpasová/

Zastupitelstvo obce Jistebník na svém 14. zasedání dne 13.12.2017
schválilo rozpočet obce Jistebník na rok 2018 v následujícím rozsahu:
Příjmy:
ukazatel
daně z příjmů fyz. osob
daň z příjmu práv. osob
daň z nemovitostí
daň z přidané hodnoty
odvod za odnětí půdy ze zem. půd. fondu
neinvestiční přijaté dotace ze SR
neinvestiční přijaté transfery - SR
bytové hospodářství-příjmy z pronájmu
nakládání s odpady /OZO/
daň z hazardních her
nebytové hospodářství-příjmy z pronájmu
činnosti knihovnické
rozhlas a televize
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
poplatky ze psů
poplatek za užívání veř. prostranství
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v tis. Kč
5.100
4.000
900
8.660
15
456
60
189
850
350
110
2
2
160
50
9

poplatek ze vstupného
správní poplatky
pohřebnictví
činnost místní správy
příjmy z úroků
Příjmy celkem

10
40
5
280
2
21.250

Výdaje:
Ukazatel
pozemní komunikace – opravy, údržba
rozhlas – opravy a údržba
odvádění a čištění odpadních vod
neinvestiční příspěvky na provoz ZŠ
neinvestiční příspěvky na provoz MŠ
ostatní záležitosti základního vzdělávání
obecní knihovna - činnosti knihovnické
zájmová činnost kulturního domu
ostatní záležitosti kultury
tělovýchovná činnost
využití volného času dětí a mládeže
bytové hospodářství
veřejné osvětlení – energie, opravy, údržba
pohřebnictví
nakládání s odpady /OZO/
péče o vzhled obce a veřejná zeleň
sbor dobrovolných hasičů
zastupitelské orgány
volby prezidenta
činnost místní správy
služby peněžních ústavů
pojištění majetku
Výdaje celkem
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v tis. Kč
500
30
200
1. 700
350
500
20
450
240
200
25
50
300
35
1.100
100
180
1.250
30
13.822
18
150
21.250

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

/Sylva Rečková/

Prosincové dny přinášely dětem mnoho
krásných zážitků a
příležitostí k radosti. Adventní čas jsme přivítali veřejným vystoupením
všech dětí u příležitosti rozsvícení vánočního stromu v centru Jistebníka
na návsi. Děti zpívaly krásné dětské písně o zimě za doprovodu Jistebnické
třináctky. V dalších dnech jsme se připravovali na příchod Mikuláše. Hráli
jsme čertovské pohádky, zpívali písně s čertovskou tématikou, zdobili třídy
a prostory školky dětskými výtvory. Mikulášské dopoledne děti prožily
formou her, kvízů a pohádek. Po příchodu Mikuláše si děti odnášely balíčky
s nadílkou domů.
Prosincové dny spěchaly k nejkrásnějšímu dni v roce a děti
s nadšením otevíraly adventní kalendář den po dni. Svou nedočkavost si
krátily vánočními výrobky, vánočními příběhy, zvyky a tradicemi. Zdobily
vánoční stromeček a těšily se z bohaté nadílky v mateřské škole.
S velkým nadšení připravovaly vánoční besídku pro rodiče a prarodiče,
kteří se za námi přišli potěšit do mateřské školy 22. prosince.
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Skupina předškolních dětí, Tereza Máchová, Beáta Dočekalová, Sofie
Máttová, Kristýna Sedláčková, Alena Kučerová, Karolína Hurtíková, Lenka
Čajdíková, Natálie Stilerová a Oliver Bystřičan, vystoupila v programu
Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci Aerobic tour. Děti se staly součástí
tanečního vystoupení třídy 4.B. Podaly velmi krásný výkon a v Bílovci byly
obdivovány. Studenti se jim krásně věnovali. Umožnili nám prohlídku školy
a připravili na vystoupení. Děti si je velmi oblíbily.
Od 8. ledna 2018 zahajujeme týdenní lyžařský kurz na Skalce ve
Vřesině. Předškolní děti se lyžařského kurzu zúčastňují pravidelně a se
Skaláčkem prožijeme týden plný pohybu a pobytu venku. Mnohé děti se
naučí základům lyžování a oblíbí si sport na celý život.

Zprávičky ze školičky nádraží
Starý rok nám odešel a rádi bychom vás přivítali v Novém roce 2018.
Přejeme všem dětem, jejich rodičům i občanům šťastný a spokojený rok,
plný pohody a společných zážitků.
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Zima se zatím neujala vlády, s dětmi si užíváme zimních radovánek
pouze formou činnosti a zábavných her v prostorách školky.

Co se dělo v MŠ před vánočními svátky? S dětmi jsme si školičku
vyzdobili a připravili ji na blížící se vánoční svátky. První adventní týden
proběhlo v obci rozsvícení vánočního stromu. Děti se zapojily do programu
s písněmi se zimní tématikou, za doprovodu Jistebnické třináctky. Nebyla to
ale jediná předvánoční akce. V MŠ jsme přivítali Mikuláše – děkujeme
vedení ZŠ a žákům za zpestření programu. Překvapila i vedoucí ŠJ paní
Svobodová. Její nadílka byla zpestřením Mikulášského dne. Čertovská
diskotéka pobavila všechny děti, pěkně jsme si to užili. S rodiči proběhlo
vánoční tvořivé odpoledne a kdo přišel, neodcházel s prázdnou.
Společně s dětmi MŠ z vesnice, nás bavil ilustrátor a malíř Ada
Dudek. Vyvrcholením adventu bylo pak vystoupení dětí pro své rodiče a
prarodiče. Děti vystoupily s hudební pohádkou O dvanácti měsíčkách, za
což jsme od všech přítomných sklidili veliký úspěch.
Po vánočních prázdninách prožitých v rodinném kruhu, jsme se sešli opět
v MŠ, kde už na děti čekaly dárečky pod stromečkem a radost byla veliká.
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Nezapomněli jsme ani na Tři krále. Děti tvořily, zpívaly, vyslechly
pohádkový příběh.
A co čeká třídu Rybiček v následujících měsících? Především se děti těší
na sníh a zimní radovánky. K tématickým celkům našeho Školního
vzdělávacího programu připravíme různé vzdělávací akce. Chtěli bychom
připravit 1. ročník pěvecké soutěže.
Jak se nám vše podaří a jaké budou další zážitky našich nejmenších- to
Vám napíšeme zase v dalším zpravodaji obce.
Za kolektiv MŠ nádraží Zlatuše Čiberová

Z NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

/Lenka Kurečková/

… Malé ohlédnutí
Školní vánoční besídka
Pomalu se stává tradicí, že žáci naší základní školy připraví pro své
spolužáky, učitele, bývalé i současné, a další hosty vánoční besídku. Letos se
konal už třetí ročník.
Kromě tanečků a písniček, které se objevují každoročně, jsme měli
letos i žhavou novinku - divadelní vystoupení, a to devátého ročníku. I přes
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velký stud, dokázali naši nejstarší sehrát úžasnou pohádku: Jak se vánočka
nechala pojistit proti připálení. A pobavili a překvapili všechny.
I ostatní vystoupení byla velice povedená. Žáci šesté třídy složili
vlastní vánoční báseň, sedmáci s osmáky pak zazpívali píseň Johna Lennona
So this is Christmas.
Také naši nejmladší podávali skvělé výkony. První, čtvrtá a pátá třída
si připravila pásmo písniček, tanců a mluveného slova, jak jinak než o
Vánocích. Nezapomenutelný byl živý klip k písni veselé Vánoce, který
ztvárnili žáci druhé třídy. A souboj Ježíška, dědy Mráze a Santa Clause nám
přednesli naši třeťáci.
Celkovou atmosféru ještě dotvořila vystoupení základní umělecké
školy a tanečního kroužku.
Nesmíme zapomenout pochválit Adélu Matějovou a Mahira Richarda
Durmuse, kteří celou besídku naprosto profesionálně moderovali.
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A co nás brzy čeká?

MAŠKARNÍ PLES - V SOBOTU 3. 3. 2018
Základní škola T.G. Masaryka Jistebník a Spolek rodičů a přátel školy
pořádá dne 3. 3. 2018 Dětský maškarní ples
v kulturním domě v Jistebníku
se začátkem ve 14:00 hodin

V programu se Vám představí:
♥ kouzelnice Radana
♥ děti mateřské školy
♥ kroužek zumby
DOPROVODNÝ PROGRAM A BOHATÉ OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

NA VAŠI NÁVŠTĚVU SE TĚŠÍ POŘADATELÉ!
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TJ ISMM JISTEBNÍK, z. s.

/Lukáš Malý/

Vážení a milí sportovní přátelé, i když nám skončila
podzimní část soutěže a zdálo by se, že si všichni užívají
zaslouženého volna, není tomu tak. Dochází k velké změně
v realizačním týmu A – mužstva. Na začátku posledního
měsíce tohoto roku stávající trenér Martin Štverka přijal nabídku v krajské
soutěži u týmu FC Bílovec a ukončil tak spolupráci s naším celkem. Tímto
bychom mu chtěli poděkovat za jeho velmi dobrou práci, kdy s mužstvem
postoupil do 1.A třídy a tým zanechává v první polovině tabulky.
Naši nabídku na nového trenéra A - týmu přijal náš spoluobčan a
uznávaný trenér Ivo Müller. Z jeho úst zaznělo:
,,Přebírám mužstvo po úspěšném trenérovi a chtěl bych navázat na jeho
práci. Kvalita mužstva určitě odpovídá výbornému postavení v tabulce a
já bych chtěl během jarních bojů toto postavení ještě trochu vylepšit.
Důležitá bude pro mne i úzká spolupráce s trenéry B-mužstva.
Především vzájemná komunikace a oboustranná výpomoc. Přál bych si,
aby na utkání chodilo co nejvíce diváků a abychom se společně fotbalem
bavili a měli z něj co nejvíce radosti“.
Přípravná utkání „A“ mužstva:
27.01.18 10:00 hod. Petřvald - Jistebník (umělka Bílovec)
03.02.18 14:00 hod. Hlubina - Jistebník (umělka Bílovec)
10.02.18 10:00 hod. Orlová Jistebník (Orlová)
17.02.18 12:00 hod. Fulnek Jistebník (umělka Bílovec)
24.02.18 15:00 hod. Darkovice - Jistebník (hřiště Hlučín)
03.03.18 10:00 hod. Bílovec - Jistebník (umělka Bílovec)
17.03.18 14:00 hod. Odry Jistebník (hřiště Jakubčovice)
Přípravná utkání „B“ mužstva:
18.02.18 10:00 hod. Jistebník - Olbramice (hřiště Těškovice)
POZVÁNKA NA AKCE:
02.03.2018 - VALNÁ HROMADA / od 17:00 hod. v Hospůdce na Hřišti
V sobotu 13.01.2018 chodili někteří naši členové s pozvánkami na
Sportovní ples 2018. Všem lidem, kteří nám jakkoliv přispěli MNOHOKRÁT
DĚKUJEME. Vybrané peníze i dary poputují tradičně do naší tomboly.
[13]

OBECNÍ KNIHOVNA V ROCE 2017

/Jana Majerová, knihovnice/

Vážení přátelé knih. Je tady nový rok 2018 a já
Vám přeji, abyste v něm prožili mnoho hezkého,
zajímavého a dobrodružného. Nemusí to být ve
skutečnosti. Zážitky Vám mohou zprostředkovat i
knihy.
Tímto Vás zvu na návštěvu Obecní knihovny,
která je otevřena každé pondělí a pátek od 16 do 19
hodin, mimo dny pracovního klidu.
I ti, kteří nemají průkazku čtenáře, mohou v
provozní době využít všech služeb knihovny (čtení, studium, internet, tisk)
kromě půjčování domů.
Ze statistiky půjčování
Nově bylo zaregistrováno 150 průkazů,z toho 58 mužů a chlapců, 92 žen a
děvčat. Knihovna přijala 1550 návštěvníků,kteří si vypůjčili 2676 knih a
časopisů.
Knižní fond
Knihovna má ve volném výběru 4932 knih,včetně RKF z Nového
Jičína. Nově bylo do fondu zařazeno 265 svazků nových knih, zakoupených
z obecních peněz i z knižních darů, za což všem dárcům děkuji. Vyřazeno
bylo 64 knih opotřebených a zastaralých. Kdokoliv z občanů si je mohl vzít z
bazaru na policích v čekárně před knihovnou. Tento bazar se osvědčil i pro
ty, kteří chtějí své knihy darovat. Nemusí čekat, až se knihovna otevře.
Vyřazené časopisy na stolech v čekárně je rovněž možné odnést si domů.
Obecní úřad Jistebník uvolňoval z rozpočtu obce měsíčně 1600,- Kč
na nákup knih a akce organizované knihovnou. Navíc zakoupil 12 židlí,
takže nyní máme už 40 míst k sezení. Děkujeme.
Při nákupu knih přihlížím k přáním čtenářů napsaných na lístečcích a
vložených do připravené krabičky. V knihovně jsou k zapůjčení časopisy:
měsíčníky - Čtyřlístek a Zdraví,
týdeníky - Žena, Auto, Doma, Rodina a Víkend.
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Využití internetového připojení z domova
Vyhledat: Obecní knihovna Jistebník, on- line katalog a s použitím
e-mailové adresy, kterou jste zadali knihovně můžete:
 seznámit se s výpůjčním řádem.
 vyhledat si pomocí tabulky knihu, která Vás zajímá.
 rezervovat si takovou knihu, kterou knihovna vlastní a má ji půjčenou
jiný čtenář. Jako PIN použijte datum svého narození:
R-rok, M-měsíc, D-den na poslední dvě číslice.
Po jejím vrácení budete e-mailem vyzváni k jejímu vyzvednutí.
Ostatní akce knihovny
Všechny akce už jsou tradiční.
Návštěvy dětí 1.- 5. ročníku ZŠ dvakrát ročně, někdy i dětí z MŠ.
V červnu slavnostní pasování prvňáčků na Rytíře Čtenářského řádu,
kdy prvňáčci obdrželi zdarma do konce kalendářního roku průkazku pro
sebe i celou rodinu. V lednu 2018 se mohou rozhodnout, jestli se po
jednorázovém zaplacení 30,-Kč stanou trvale čtenáři naší knihovny nebo
ne.
V únoru a listopadu jsme organizovali Večerní čtení s Kašpárkem při
svíčkách pro menší děti s rodiči spojené se zpěvem, půjčováním knih s
předčítáním i tvořením.
Stále soutěžíme o „Nejpilnějšího čtenáře“. Seznam 30 nejlepších je
vystaven na nástěnce v knihovně.
Prostory knihovny využila k nacvičování na rozsvěcení Vánočního
stromu více než dvacetičlenná skupina zpěváků všeho věku „ Zpívá celá
rodina“ pod vedením Aleny Myškové.
Děkuji vedení Obecního úřadu i všem zaměstnancům za stoprocentní
vstřícnost a ochotu. Velmi mi ulehčují práci.
Děkuji také Aleně Myškové a Ladě Majerové za pomoc s nákupem a
zařazováním knih, jejich propagací na internetu a hlavně s propagací,
organizací a průběhem všech akcí pro širší veřejnost.
S pozdravem všem příznivcům knihovny

Jana Majerová, knihovnice

Kontakt:  556 403 573

e-mail:

knihovnajistebnik@seznam.cz
[15]

NAŠI JUBILANTI

.

V měsíci lednu a únoru
spoluobčané, paní a pánové:
Růžena
František
Vladislav
Jaromír
Zdeněk
Ladislav
Zdenka
Jaroslava
Libuše
*

Molková
Michalik
Boháč
Lubojacký
Smékal
Křepelka
Jeřábková
Jedličková
Kretová
*

Vědunka
Jaromír
Danuše
Mária
Margita

*

se dožívají životních jubileí naši

90 let
85 let
75 let
70 let
70 let
70 let
60 let
60 let
60 let
*

Pleskotová
Šodek
Čechovská
Košařová
Riňáková

*

90 let
75 let
70 let
70 let
70 let

VŠEM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME !

PLESOVÁ SEZONA 2018

.

 19. 1.

Sportovní ples TJ Jistebník

 26. 1.

6. Muzikantský ples

2. 2.

Obecní bál

 10. 2.

Ples hasičů





3. 3.

Dětský maškarní ples

Pořadatelé zvou spoluobčany, jejich přátele
a známé k hojné účasti a dobré zábavě.
[16]

INFORMACE OBCE

/Iva Šelongová/

Měsíční odvoz popelnic OZO
Pro občany, kteří mají tarif odvozu odpadu P 191, tj. nádoba na odpad
o objemu 70 l a tarif P 291, tj. nádoba o objemu 110 l, je četnost odvozu 1 x
měsíčně, zveřejňujeme termíny odvozu v roce 2018:
 leden
18.1.
červenec 5.7.
 únor
15.2.
srpen
2.8. a 30.8.
 březen
15.3.
září
27.9.
 duben
12.4.
říjen
25.10.
 květen
10.5.
listopad 22.11.
 červen
7.6.
prosinec 20.12.
Čtrnáctidenní odvoz popelnic OZO
Nádoby na odpad s odvozem 1 x 14 dní jsou vyváženy každý lichý
týden ve čtvrtek.
Poplatky ze psů na rok 2017
Dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 o místních poplatcích, je
poplatek za psa splatný do 30. 4. běžného roku. Poplatku podléhá držení
psa staršího tří měsíců. Poplatník je povinen ohlásit na obecním úřadě
písemně, nebo ústně do protokolu vznik poplatkové povinnosti, tj. dovršení
tří měsíců stáří psa nebo započetí držení psa staršího. Stejným způsobem je
poplatník povinen ohlásit zánik své poplatkové povinnosti.
Sazba poplatku je 150,- Kč za každého drženého psa. Platby
provádějte v pokladně obecního úřadu, nebo zasláním na účet obce č.
1760135359/0800, kde variabilní symbol je 1341.

Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1.1.2018
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s. na základě usnesení
představenstva akciové společnosti byly v souladu s platnou legislativou
schváleny nové ceny vodného a stočného s účinností od 1. ledna 2018 takto:
Voda pitná (vodné)
37,08 Kč/m3 (bez DPH) 42,64 Kč (vč. 15 % DPH)
Voda odvedená (stočné) 33,42 Kč/m3 (bez DPH) 38,43 Kč (vč. 15 % DPH)
Nové ceny budou uplatněny vůči odběratelům po prvním odečtu meřidel
následujícím po 1. lednu 2018, popřípadě bude postupováno dle
[17]
uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem
a dodavetelem.

CENOVÝ VÝMĚR
č. 1/2018
za pravidelný svoz, třídění a zneškodňování tuhých komunálních odpadů
a biologicky rozložitelného odpadu
Rada obce usnesením č. 65 dne 20. 12. 2017 stanovila s s účinosti od 1. 1.
2018 následující ceny za pravidelný svoz, třídění a zneškodňování tuhých
komunálních odpadů a biologicky rozložitelného odpadu prováděný firmou
OZO Ostrava s. r. o.:
Druh
70 l
70 l
70 l
110 l
110 l
110 l
110 l
110 l
110 l
1100 l
120 l
240 l
770 l

tarif
P 191
P 111
P 101
P 207
P 211
P 271
P 201
P 261
P 291
K 111
G 201
G 301
G 401

počet obsluh
roční cena včetně DPH
1x měsíčně
800,- Kč
1x týdně
2 360,- Kč
1x 14 dní
1 390,- Kč
1x 14 dní v zimě
1 060,- Kč
1 x týdně
2 870,- Kč
1 x v zimě
1 870,- Kč
1 x 14 dní
1 695,- Kč
1 x týdně v zimě/1 x 14 dní v létě
2 380,- Kč
1 x měsíčně
1 035,- Kč
1 x týdně
11 180,- Kč
1 x 14 dní
860,- Kč
1 x 14 dní
1 015,- Kč
1 x 14 dní
2 310,- Kč

P, K - směsný komunální odpad
G – biologicky rozložitelný odpad (tráva, listí apod.)
Odvoz nádoby na BIO je pouze v období do 1.4. – 30. 11.
U nádoby 70 l nesmí celková hmotnost nádoby vč. obalu přesáhnout 40 kg.
Do plastových nádob nesmí být vysypávány teplý popel.
Tarif P 271 se používá u objektů s vytápěním na tuhá paliva. Nádoba se
objednává jako další k celoročnímu odvozu tarifu P 211 nebo tarifu P 201 u
nádob 110 litrů.
Zimní období je od 1. 10. do 30. 4. kalendářního roku.
Letní období je od 1. 5. do 30. 9. kalendářního roku.
Termín úhrady za svoz a třídění komunálního odpadu je až po obdržení
faktury v měsíci září, dle splatnosti na faktuře.
[18]
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OZNAMUJEME, INZERUJEME
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.
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A CO NA KONEC . . .
* Žádáme občany, aby v zimních měsících neparkovali na obecních
komunikacích z důvodu provádění zimní údržby. V případě stání
automobilu se tímto zužuje jízdní profil a je tím znemožněna údržba
komunikace – odhrnování sněhu.
* Občany, kteří si nepřejí, aby jejich jména byla uváděna mezi jubilanty,
prosíme, aby to včas oznámili na obecním úřadu. Rádi jim vyhovíme.
* Příští zpravodaj vyjde v březnu.
Písemné příspěvky odevzdávejte do 21. února 2018.

__________________________________________________________________________
* Vydává OÚ Jistebník pro potřeby občanů zdarma.

* Evid. číslo MK ČR E 10242
* Adresa: Jistebník 149, 742 82 Jistebník,  556 418 066, e-mail: hurnikova@jistebnik.cz
* Za věcný obsah příspěvků zodpovídají autoři.
* Redakční rada si vyhrazuje právo krácení, stylistické a pravopisné úpravy.
* Počítačová sazba: Obecní úřad Jistebník
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