ČERNOŽICKÝ MINIZPRAVODAJ
leden – únor 2020

Tříkrálová sbírka
se uskuteční v sobotu 11. ledna 2020

sobota 8. února sportovní ples TJ Černožice
pátek 21. února ples Domova důchodců
INFORMACE Z OBCE
§ 3419 – ostatní tělovýchovná činnost – je plánováno
Na Zasedání zastupitelstva obce 16. 12. 2019
850.000,- Kč, z toho 800.000,- Kč je na nákup auta pro TJ
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a 50.000,- Kč na podporu činnosti (ceny do soutěží aj.).
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§ 3632- pohřebnictví – je plánována částka 300.000,- Kč,
rámciběžnéhoprovozu,
ale
aby
vyšší než loni, je třeba zasanovat zeď hřbitova a další věci
bylomožnozahájitdalšíprojekty.
kolem.
Návrhrozpočtu byl dle § 11 zák. 250/2000 Sb. řádně § 3633 – údržba a výstavba místních inženýrských sítí –
vyvěšen na úřední desce. Při sestavování rozpočtu se 1.500.000,- Kč je plánováno na úhradu projektové
vycházelo ze střednědobého výhledu, předpokládaných dokumentace inženýrských sítí v lokalitě Čáslavky, kterou
příjmů, plánovaných výdajů a investic. Tento návrh zpracovává firma Gebas.
rozpočtu na rok 2020 předpokládá příjmy ve výši § 3639 – komunální služby a územní rozvoj – 2.100.000,20.664.000,- Kč a na straně výdajů předpokládáme Kč je plánováno na demolici ubytovny, pokud se podaří
částku 26.715.000,- Kč. Rozpočet obce pro rok 2020 je vysoutěžit za rozumné peníze firmu, která by to vyřešila.
tedy navržen jako schodkový, kdy schodek ve výši § 3745 – péče o vzhled obce a veřejnou zeleň – návrh
6.051.000,- Kč bude kryt z přebytku z minulých let. 2.000.000,- Kč – jsou obsaženy veškeré náklady na
provoz a údržbu zeleně, mzdové prostředky zaměstnanců
K nejdůležijším plánovaným výdajovým položkám:
§ 2212 silnice celkem plánováno 3.800.000,- Kč – plus záměr zakoupit nový traktůrek a případně pokračovat
plánujeme investice do oprav ulice Nádražní, byla v opravách obecní stodoly.
vysoutěžena dodavatelská firma, budeme schvalovat § 5512 – požární ochrana-dobrovolní hasiči – nad
provozní rozpočet ještě je cca 200.000 – 300.000,- Kč
smlouvu.
§ 2219 chodníky – 1.000.000,- Kč navržen na opravy, určeno na úpravu hasičárny (nová vrata, stavební úpravy),
stavební a investiční komise by měla naplánovat je odvislé od řešení projektové dokumentace a stavebního
a povolení.
konkrétní akce.
§ 3113 základní školy – plánované 2.000.000,- Kč; Částky jsou navrženy s rezervou, schodek rozpočtu není
z toho 1.300.000,- Kč je na provoz, 700.000,- tak dramatický.
plánujeme na investiční akce úpravu zahrady ZŠ a
Podrobný zápis je vyvěšen na úřední desce a na stránkách obce
menší úpravu (pod 100.000,-) na MŠ.
www.cernozice.cz.

Poměrně významnou částku v rozpočtu obec platí za
likvidaci odpadu. Podle platného zákona o odpadech se
do komunálního odpadu zahrnuje: směsný komunální
odpad, separovaně sbírané složky (papír, plast, sklo,
nápojové kartóny), nebezpečný odpad, objemný odpad,
odpad ze zahrad a parků atd.
Kolik platí za likvidaci odpadu naše obec? Za rok
2019 bylo vybráno na poplatcích od občanů 451 047,Kč, zaplaceno za likvidaci komunálního odpadu, vývoz
kontejnerů ze skládkového dvora
a biologicky
rozložitelného odpadu bylo1.114 967,- Kč. Rozdíl tedy
663 920,- Kč doplácí obec ze svého rozpočtu.
Každoročně se zvyšuje cena, kterou obechradí za
likvidaci odpadů. Reálná cena, kterou účtuje obci
svozová firma za vývoz jedné popelnice při
každotýdenním svozu je nyní 2712,- (občané platí ale
podle vyhlášky pouze 2400,-), při polovičním svozu
účtuje firma 1372,- Kč a měsíční 753,- Kč. Pro občany
se dosud cena za svoz komunálního odpadu
nezměnila. Je otázkou času, kdy bude nucena obec
přijmout opatření a upravit vyhlášku.
Zatím je zde prostor pro zamyšlení, zda Vám náhodou
nestačí méně častý režim svozu, zda skutečně firma
vyváží plné popelnice, nebo zda v nich každý týden
zbývá volné místo, které ale obec dotuje!
Nahlásit změnu svozového režimu můžete na
obecním úřadě do 31.1.2020. Ceny za svoz
popelnice 120 l jsou: svoz odpadu 1x týdně 2400,Kč za rok, svoz 1x za 14dní 1300,- Kč a svoz 1x
měsíčně 700,- Kč za rok.

Další novinkou je povinnost zajistit odběr odpadních
jedlých olejů a tuků (z kuchyně, ne z auta nebo
z průmyslu), aby nedocházelo ke kontaminaci
odpadních vod. Toto bude řešeno spolu s vývozem
domovních popelnice – svozová firma bude přebírat
od občanů jedlé oleje a tuky v PET lahvích –
postačuje, aby občan plnou PET lahev s jedlým
olejem položil na popelnici.
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Poplatky za odpady a poplatky ze psů lze uhradit
v kanceláři OÚ v pondělí a středu 8.00 -12.00 a 13.0017.00 do 31. března 2020.

Poplatky za odpad a psy lze také
uhradit převodem na účet 1080816329/0800 variabilní symbol
133720+číslopopisné. Po zaplacení poplatku si známku na popelnici vyzvedněte v kanceláři OÚ. Pokud někdo
požaduje změnu svozu, je nutno nahlásit změnu osobně do 31. 1. 2020.
CO SE PŘIPRAVUJE U SOUSEDŮ
ve Smiřicích

CO SE PŘIPRAVUJE U SOUSEDŮ
v Jaroměři a okolí

1. 1. 2020 od 19 hod. SEXEM KE ŠTĚSTÍ
Pikantní a poněkud ztřeštěná komedie z pera Jakuba
Zindulky. Hrají: Vladimír Kratina, Martina Hudečková,
Jitka Ježková a Vilém Udatný / Jakub Zindulka. KD
Dvorana – vstupné 290 Kč, předprodej již probíhá
23. 2. 2020 od 15 hod. DĚTSKÝ KARNEVAL
VOSA JEDE - Pořad plný soutěží, písniček a další zábavy,
v němž se děti samy stanou účinkujícími. KD Dvorana –
vstupné děti 20 Kč, dospělí 40 Kč.
25. 2. 2020 OD 18 hod. KONCERT UČITELŮ ZUŠ SMIŘICE
Kaple Zjevení Páně
10. ledna MYSLIVECKÝ PLES (MS Skalice)
18. ledna MYSLIVECKÝ PLES (MS Smrřžov)
24. ledna MYSLIVECKÝ PLES (MS Rusek)
8. února Ples obce Skalice
14. února MYSLIVECKÝ PLES (OMS Hradec Králové)
21. února Ples Kulturního střediska Dvorana
Předprodej vstupenek si zajišťují pořadatelé plesů.
Info KS Dvorana 602 316 525

První ze série písničkářských večerů na čtyřce
11. 1. 2020 začátek od 19:00
Bastion IV, Jaroměř
Vystupují tentokrát Standa Haláček a Jiří Šámal.
Novoroční koncert BrassOrchestra
17. 1. 2020 začátek od 18:00
Městské divadlo Jaroměř
Ples Klubu přátel Josefova
18. 1. 2020 od 20:00 Sál Důstojnické besedy v Josefově
Divadlo pro děti: Začarovaný les
19. 1. 2020 začátek od 13:30
Boučkovo lout. divadlo, nám. Dukelských hrdinů 238, JŘ
Neznámé osudy popravených sokolů- přednáška a
besedas autorkami knihy "Nebylo jim souzeno žít
23. 1. 2020 začátek od 17:30Městské divadlo - Malý sál
Přednáška: Zapomenutá řemesla - L. Konvalinková
29. 1. 2020 začátek od 17:30, Městská knihovna v JŘ
Písničkářský večer – Erdela Teriérová a Slávek Maděra
1. 2. 2020 začátek od 18:00, Bastion IV
Dělostřelecký bál
1. 2. 2020 začátek od 20:00 Důstojnická beseda Josefov
Josefovský Masopust 2020
15. 2. 2020 začátek od 09:30, délka 6.5 hodin
Místo konání: Bastion I, Pevnost Josefov,
Divadlo pro děti: Bezhlavý rytíř 23. 2. 2020 od 13:30,
Boučkovo loutkové divadlo, nám. Dukelských hrdinů 238,

