Ctibořský zpravodaj – prosinec 2017
Ohlédnutí za letošním rokem
Největší investiční akcí roku 2017 byla rekonstrukce účelové komunikace
Ctiboř- Březí. Část od obce k plynové stanici financovala obec Ctiboř
z vlastních prostředků. Realizovala ji společnost Silnice Horšovský Týn a. s.,
která předložila nejnižší cenovou nabídku ze všech oslovených
dodavatelů, konečná cena byla 1 730 045,-Kč. Nyní se ještě budou
osazovat dopravní značky – nejvyšší dovolená rychlost 30 km/hod.
Investorem zbývající převážné části účelové komunikace byl Pozemkový
úřad ČR. Součástí byla také polní cesta k Bahňáku.
Další akcí byla oprava střechy č. p. 73 (bývala hospoda Na kopečku),
kterou podpořil Plzeňský kraj dotací ve výši 400 tis. Kč.
V průběhu roku byly (jejich vlastníky na podnět obecního úřadu)
odstraněny nedokladované stavby garáží u č. p. 94 a 95. Následně zde byly
provedeny úpravy terénu pro vybudování nových garáží.
Došlo také ke stavebním úpravám bývalé kotelny č. p. 94 a 95 pro
parkování komunální techniky obce.
Proběhla 5. Výzva obce Ctiboř na podporu pořízení a výměny kotlů,
v rámci které bylo podpořeno 5 nízkoemisních zdrojů vytápění. Tento
program bude pokračovat i v příštím roce.
V programu obce Ctiboř na podporu neziskových organizací byly
podpořeny všechny místní organizace (TJ Ctiboř, Rybáři Ctiboř a SDH
Ctiboř), každá částkou 20 tis. Kč.
Aktuálně proběhl výběr dodavatele na opravu hasičské Tatry.
Předpokládané náklady budou ve výši cca 1,2 mil. Kč.

podatelna@obecctibor.cz

Od příštího roku bude zvýšen poplatek za svoz komunálního odpadu na
700,-Kč/osobu. Výše poplatku se stanovuje rozdělením celkových nákladů
na svoz směsného (netříděného) odpadu na počet obyvatel. Výpočet nyní
vychází na 777,80Kč/obyvatele a rok. Stále ještě 77,80 Kč na obyvatele
bude obec hradit z rozpočtu. Více se dočtete na druhé straně
Pro lepší údržbu komunikací v zimních měsících Vás prosíme, abyste
omezili parkování na místních komunikacích, a připomínáme, že
parkováním na chodníku, třeba jen částí vozidla, nejen ztěžujete jeho
zimní údržbu, pohyb chodcům a osobám s kočárky, ale také se dopouštíte
přestupku dle § 125c Zákona o provozu na pozemních komunikacích.
Po rekonstrukci cesty na Březí má obec uskladněnou přebytečnou
netříděnou zeminu. Pro naše občany a pro její použití na území obce je
zdarma, bližší informace na obecním úřadě.
Předpoklad plnění rozpočtu obce Ctiboř v letošním roce je na straně
příjmů cca 6 mil. Kč a výdajů 7,2 mil. Kč (rekonstrukce cesty na Březí cca
1,8 mil. Kč). Rozpočet obce Ctiboř na rok 2018 byl schválen
zastupitelstvem dne 12. 12. 2017, a to ve výši příjmů cca 5,5 mil. Kč a
výdajů 6,6 mil. Kč. Výdaje přesahující příjmy obce budou hrazeny z úspor
minulých let, které činí cca 4,5 mil. Kč. Ve výdajích rozpočtu jsou zahrnuty
výdaje na opravu Tatry a prostředky na dotace na výměnu kotlů.
Děkujeme zástupcům a aktivním členům místních spolků za spolupráci
v letošním roce, také všem, kteří obec reprezentovali na soutěžích,
dárcům krve. Velký dík a uznání patří členům jednotky SDH, kteří se letos
účastnili zásahů a kteří se starají o hasičský výcvik dětí a mládeže.
Vážení a milí Ctibořáci, přejeme Vám všem krásné Vánoce, klid a
pohodu, hodně zdraví, štěstí, radosti a úspěchů v novém roce 2018.

www.obecctibor.cz

www.facebook.com/obecctibor/

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
Sazba poplatku je tvořena ze dvou částek:




První část je plně v kompetenci zastupitelstva obce, touto částí
mohou být kompenzovány náklady na svoz tříděného odpadu,
likvidaci nebezpečného odpadu a černých skládek. Zákonná
hranice je až 250,-Kč za poplatníka a kalendářní rok. Obec Ctiboř
tuto část poplatku neuplatňuje. Náklady na tříděný odpad
91 209,50 jsou hrazeny z rozpočtu obce.
Druhá část je pro obec povinná a odvozuje se ze skutečných
nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu
předchozího kalendářního roku (2016), a to rozúčtováním na
každého poplatníka (počet obyvatel obce a počet rekreačních
objektů), a to až do výše 750,-Kč na poplatníka a kalendářní rok.

V roce 2016 činil vyprodukovaný objem směsného komunálního odpadu
(popelnice) 721 760 litrů (75,5 t).
Náklady na svoz popelnic
Náklady na odpad odevzdaný ve SD Halže
Náklady celkem
Počet obyvatel
Objekt k rekreaci
Celkem poplatníků

188 341,-Kč
58 227,-Kč
246 568,-Kč
316
1 (Březí)
317

Rozúčtování skutečných nákladů na směsný odpad na poplatníka a rok:
246 568,-Kč (náklady celkem) : 317 (počet poplatníků)= 777,82 Kč
Aby byly pokryty celkové náklady na odpady, musela by být výše
poplatku:
288,-Kč (tříděný odpad)+ 778,-Kč (popelnice a sběrný dvůr)= 1 066,-Kč
Protože celkové náklady přesahují zákonné limity, mohla by obec uplatnit
sazbu pouze ve výši maximálních limitů na poplatníka a kalendářní rok:
250,-Kč + 750,-Kč = 1 000,-Kč
Chceme ale motivovat ke třídění odpadu, proto neuplatňujeme první část
(250,-Kč) poplatku vůbec. Druhou část pouze ve snížené výši 700,-Kč (ze
750,-Kč), aby nebyl zásah do rodinných rozpočtů obyvatel tak citelný.
Poplatek pro rok 2018:
0,-Kč + 700,-Kč = 700,-Kč
Předpokládaná výše příjmu poplatků:
Předpokládaná výše výdajů za odpady :
Rozdíl hrazený z rozpočtu obce:

+221 900,-Kč
- 337 778,-Kč
- 115 878,-Kč

Pokud se bude objem směsného komunálního odpadu a s ním i náklady
na jeho svoz zvyšovat, budeme muset v příštím roce poplatek opět navýšit
minimálně na 750,-Kč. Jedinou cestou je třídění odpadu. Sběr a svoz
netříděného odpadu bude stále dražší. Vždy si rozmyslete, co ukládáte do
popelnic, zda není možné ten který odpad vytřídit, bude Vás to stát jen
pár kroků navíc a ušetříte náklady, které byste následně zaplatili
rozúčtované v ročním poplatku.

