Mečichovský zpravodaj

Vážení spoluobčané,
dostává se vám do rukou první číslo zpravodaje, který by vám měl přinášet informace z naší
obce o změnách, které se dějí či budou dít, informace o kulturních akcích, které se uskuteční
v naší obci, o aktualitách, životních výročích. Rádi bychom vás tedy prostřednictvím tohoto
občasníku informovali o všem podstatném, co se v naší obci děje či dít bude.
Ve dnech 15.-16. října proběhly volby do obecních zastupitelstev.
Pro rekapitulaci zde přinášíme výsledky těchto voleb v naší obci podle obdržených hlasů
jednotlivcům a také nové uspořádání vedení obce, jak bylo novým zastupitelstvem zvoleno.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sýkora Josef- 98 hlasů
Mgr. Klečka Tomáš- 96 hlasů
Finěk Petr- 80 hlasů
Beranová Hana- 79 hlasů
Klečka Milan- 73 hlasů
Kuchtová Petra- 59 hlasů
Klečka Pavel- 44 hlasů

Při ustanovujícím zasedání nového zastupitelstva obce byl navržen a starostou na základě
hlasování zastupitelů zvolen počtem 6-ti hlasů Josef Sýkora.
Přítomní zastupitelé navrhli na pozici místostarosty Mgr. Tomáše Klečku, který tuto funkci
odmítl.
Na třetím místě v počtu obdržených hlasů při volbách skončil Petr Finěk, ten byl navržen a
počtem 6-ti hlasů zvolen místostarostou.

Následně byli zvoleni členové jednotlivých výborů a komisí:
Kontrolní výbor- předseda Mgr. Tomáš Klečka
Finanční výbor- předseda Petra Kuchtová
Pořádková komise- předseda Pavel Klečka
Kulturní komise a pokladník- Hana Beranová

Ale již k současnému dění v obci.
Jistě jste zaregistrovali, že začala rekonstrukce budovy bývalé autobusové garáže. Díky
vyřízení stavebního povolení v 11/2010 jsme mohli přistoupit k rekonstrukci této budovy,
která byla v plánu již 4 roky. Až letos se podařilo dovyřídit veškeré podklady nutné k této
rekonstrukci (dotace, stavební plány, požární zpráva).
Tuto rekonstrukci po dohodě s bývalým zastupitelstvem obce provádí Sdružení ZuklínŠpatný.
Na tuto stavební akci máme schválenou dotaci z programu obnovy venkova ve výši 160.000
Kč.
V prosinci 2010 bylo požádáno o další dotace z Programu obnovy venkova vyhlašované
Jihočeským krajem a to na následující plánované akce:
Dotace na úroky z úvěru na byty v bývalé škole
Oprava budovy bývalé autobusové garáže – 2. etapa
Oprava veřejného osvětlení

Novým zastupitelstvem byly na mimořádném zasedání dne 16. 12 .2010
přijaty nové obecně závazné vyhlášky nutné k chodu obce:
Vyhláška č. 1/2010- Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
- poplatek za jednoho a každého dalšího psa staršího 3 měsíců byl ponechán na 100
Kč/rok
Vyhláška č. 2/2010- Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na
území obce Mečichov
Vyhláška č. 3/2010- obecně závazná vyhláška, která stanovuje poplatek za komunální
odpad na území obce Mečichov
Tato vyhláška stanovuje povinnost plátce, tj. každý majitel nemovitosti nebo bytové jednotky,
platit poplatek za odvoz komunálního odpadu ve výši stanovené dle následujících kritérií:
1) trvale obývaná nemovitost,
kde bydlí:
- tři a více osob
vývoz 1x za 14 dní
1 550,- Kč/rok
- maximálně dvě osoby
vývoz 8x za rok
640,- Kč/rok
(v případě potřeby je možné dokoupit další jednorázové známky na pytel za 80 Kč/odvoz)

2) rekreační objekty
- pytel nebo popelnice

vývoz 8x ročně

640,- Kč/rok

Zakoupení známky za 1 550,- Kč na vývozy 1 x za 14 dní je samozřejmě možné i pro majitele
rekreačních objektů nebo trvale obývaných nemovitostí s méně jak třemi osobami. Výše
uvedené poplatky jsou pouze stanovené minimum za odvoz komunálního odpadu.
Považujeme za důležité upozornit všechny osoby dotčené shora citovanými obecně
závaznými vyhláškami, že neplacení poplatků bude postihováno v souladu s platnými
právními předpisy a jejich úhrada může být tudíž vymáhána prostřednictvím exekučního
řízení.
Nutnost přijetí této vyhlášky si vyžádalo jednání některých našich spoluobčanů, kteří místo
toho, aby si zakoupili známku na odvoz komunálního odpadu, tento odpad vyváželi do okolí
obce a pohazovali různě, kde se dalo. Takovéto jednání bude nadále postihováno v souladu
s platnými právními předpisy.
!!! DŮLEŽITÉ !!! Třídění v nejvyšší možné míře je v zájmu každého občana, když podle
množství vytříděného odpadu se bude odvíjet výše finanční částky,
která přijde do obecního rozpočtu, bude investována do dalšího
rozvoje obce a přispěje ke zlepšení podmínek pro občany.
Kdo by měl zájem o zakoupení popelnice za zvýhodněnou cenu, nechť se obrátí na obecní
úřad. Požadavek předáme firmě Becker Bohemia, a.s., která je schopna díky množstevní slevě
popelnici dodat za výrazně nižší cenu.
Dne 16. 12. 2010 byl také schválen spisový a skartační řád a jednací řád, které obci nařizuje
současná legislativa.
V listopadu 2010 proběhla také první jednání s firmou ČEVAK, která v naší obci provozuje
vodovod.
Firma ČEVAK navrhla obcím propojeným vodovodem (Doubravice, Mečichov, Hlupín)
uzavření tzv. cenové unie, kde by obce společně rozhodovaly o otázkách spojených
s vodovodem. Tato cenová unie byla zastupitelstvem odmítnuta s konstatováním, že by byla
pro naši obec nevýhodná. Největší překážkou bylo rozdílné účtování nájemného a nákladů na
opravy.
Zastupitelstvo pověřilo starostu obce, aby vyzval zástupce firmy ČEVAK k dalšímu jednání,
jehož výsledkem by mělo být vyjasnění nájemní smlouvy mezi obcemi spoluvlastnícími
vodovod a vysvětlení jednotlivých položek v nákladech na cenu vody předložené firmou
ČEVAK v kalkulaci vodného pro rok 2011. Toto jednání se uskutečnilo 20.12.2010, mnoho
nového ale nepřineslo. Firma nadále není schopna objasnit oprávněnost účtování ceny za
vodné dvousložkovou metodou v naší obci a neustále se odvolává na schválenou vyhlášku
obce Doubravice. Proto byl pověřen Tomáš Klečka, aby kontaktoval právního zástupce firmy
ČEVAK a toto s ním konzultoval. Na závěr zastupitelstvo vyzvalo zástupce firmy, aby
připravil návrh nové nájemní smlouvy, kde budou jasně definovány spoluvlastnické podíly
obcí Doubravice, Mečichov a Hlupín.
Kdo nepoužívá obecní vodovod a ani o tom do budoucna neuvažuje, může si nechat vodoměr
odpojit a vyhnout se tak poplatkům za vodné i pro případ, že zůstane účtování dvousložkovou

metodou. Tento požadavek zašlete na obecní úřad, my ho předáme firmě ČEVAK, která vše
zrealizuje.

Harmonogram důležitých akcí v roce 2011
-

-

leden – v průběhu ledna Vás budeme obcházet a pomůžeme Vám s vyplněním
přihlášek poplatníka na poplatky za psy a za komunální odpad, což vyplývá
z vydaných obecně závazných vyhlášek, zároveň nám při této návštěvě můžete
nahlásit, zda chcete odpojit vodoměr a dále nepoužívat obecní vodovod
březen – objednání kontejneru od společnosti Elektrovin na zpětný odběr elektrických
spotřebičů
duben – objednání kontejnerů od společnosti Becker Bohemia na nebezpečný odpad a
na velkoobjemový komunální odpad
říjen – objednání kontejnerů od společnosti Becker Bohemia na nebezpečný odpad a
na velkoobjemový komunální odpad

O přesných termínech budete vždy včas informováni.
Výročí a jubilea v následujícím čtvrtletí:
Balková Anežka, Mečichov 14
Šánová Alena, Mečichov 3
Polan Josef, Mečichov 98
Balek Jiří, Mečichov 39
Klečková Miroslava, Mečichov 35
Matoušek Miloslav, Mečichov 105
Vydra Miroslav, Mečichov 2

Plánované kulturní a společenské akce v 1. čtvrtletí roku 2011
15. ledna 2011- výroční schůze hasičů
19. února 2011- Hasičský bál
5. března- Masopustní průvod
8. března 2011- Bakus

Závěrem nám dovolte popřát Vám všem krásné prožití
vánočních svátků a v roce 2011 jen to nejlepší.
Zastupitelstvo obce Mečichov

