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KUNRATICKÝ
KURÝR
OBČASNÍK PŘINÁŠEJÍCÍ ZPRÁVY ZE ŽIVOTA OBC E

SLOVO STAROSTY

Poplatek za komunální odpad – v roce 2012 nově

Vážení spoluobčané, zdravím
Vás v novém roce 2012 a přeji
Vám do něho mnoho zdraví,
štěstí a splněných přání.
S novým rokem přichází i pár
novinek a jednu z nich právě
držíte v ruce, jedná se o 1. číslo

V uplynulém roce jsme stanovili obecně závaznou vyhláškou (OZV)
systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Kunratice. Za využívání tohoto systému vybírala obec poplatek za
komunální odpad stanovený OZV č. 4/2011.
Před koncem roku schválilo Zastupitelstvo obce novou vyhlášku,
která s účinností od 1. ledna 2012 mění výši poplatků za komunální
odpad. K této změně jsme museli přistoupit, protože svozová firma
upravila ceny služeb (zvýšení o 5%) a do cen se promítlo i zvýšení DPH.
Celkové zvýšení tedy činní 9%. Nutno podotknout, že A.S.A. cenu služeb
v uplynulých třech letech nezvyšovala.
V nové vyhlášce se zároveň zlepšila nabídka frekvence svozu, ze
které si nyní můžete vybrat (viz níže).

občasníku

„KUNRATICKÝ

KURÝR“, který bychom chtěli
vydávat a rozšiřovat mezi Vás
naše spoluobčany.
Pro
zpravodaj
v listinné
podobě jsme se rozhodli,
protože ne všichni v obci mají
internet a informace posílané emailem se k mnohým nemají
šanci dostat. Na jeho řádcích
bychom Vám rádi přinášeli
informace o chodu obce a
obecního úřadu, o věcech, jež se
Vás mohou týkat, o chystaných
akcích, které budeme pořádat a
v neposlední řadě bychom zde
chtěli
zveřejňovat
střípky
z historie obce získané z kroniky.
Věřím, že si náš Kurýr najde
své čtenáře a bude pro ně
dobrým zdrojem informací.
Zároveň doufám, že přijde
zpětná vazba a sdělíte nám svůj
názor, za což Vám předem
děkuji.
S pozdravem

Milan Götz
starosta obce
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Velikost sběrné
nádoby
popelnice 110 l
popelnice 110 l
popelnice 110 l
popelnice 110 l
popelnice 110 l
popelnice 240 l
kontejner 1100 l
PE pytel 120 l / 1 ks

Frekvence
svozu
letní (22x)
čtrnáctidenní (26x)
zimní (30x)
kombinovaný (38x)
týdenní (52x)
týdenní (52x)
týdenní (52x)
odvoz

Placeno
Placeno
ročně
čtvrtletně
1.160,290,1.320,330,1.480,370,1.804,451,2.216,554,3.896,974,18.096,4.524,69,-

Další změnou prošla splatnost poplatků, kterou jsme upravili
z důvodu účtování. Nově se bude poplatek hradit následovně:
I. čtvrtletí – úhrada do 31. března
II. čtvrtletí – úhrada do 30. června
III. čtvrtletí – úhrada do 30. září
IV. čtvrtletí – úhrada do 30. listopadu
Poplatek lze zaplatit za celý kalendářní rok do 31. března
příslušného kalendářního roku. V souvislosti s platbami přes účet
upozorňujeme na správnou výši poplatku a na vyplňování správných
variabilních symbolů, které jste obdrželi při zaevidování (VS je shodný
s číslem sběrné nádoby).
10. ledna 2012
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POŘIZOVÁNÍ ZMĚN
V ÚZEMNÍM PLÁNU OBCE
Územní plán obce (ÚP) je důležitý strategický
dokument pro územní rozvoj obce určující
například, které pozemky lze zastavět stavbami pro
rodinné bydlení nebo kde bude veřejná zeleň, atd.
Protože byl náš ÚP vydán a schválen před
účinností nového stavebního zákona, musíme
provézt jeho změnu před rokem 2015 a jelikož se
jedná o zdlouhavý proces, rozhodli jsme se pro
pořízení změn co nejdříve.
Je zde tak jedinečná příležitost změnit například
využití pozemků, proto ji využijte.
Od 31. 10. 2011 je na úřední desce oznámení
vyzývající k podávání návrhů na změny ÚP. Podněty
přijímáme na obecním úřadě a jejich sběr bude
ukončen 31. ledna 2012 ve 14:00 hodin.
Po tomto datu budou doručené podněty založeny
a následně zařazeny do další případné změny ÚP,
která však může přijít za několik let.
Bližší informace získáte na obecním úřadě,
popřípadě u místostarosty, který má sběr podnětů
na starosti.

POPLATEK ZE PSŮ
Obecní úřad od začátku roku vybírá dle obecně
závazné vyhlášky č. 1/2011 místní poplatek ze psů,
který je splatný nejdéle do 31. března kalendářního
roku.
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za prvního psa………………………………………………150,- Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož
držitele…………………………………………………………200,- Kč,
c) za psa, jehož držitelem je poživatel
invalidního, starobního, vdovského nebo
vdoveckého důchodu, který je jeho
jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel
sirotčího důchodu…………………………………………100,- Kč,
d) za druhého a každého dalšího psa téhož
držitele, kterým je osoba podle písm. c)
tohoto ustanovení…………………………………………200,- Kč.

Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.
Nezaplatí-li poplatník poplatek včas nebo ve
správné výši, bude mu poplatek vyměřen platebním
výměrem a může být zvýšen až na trojnásobek.
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HŘBITOV KUNRATICE

V loňském roce jsme vydali „Řád veřejného
pohřebiště v Kunraticích“, který je nezbytný pro
jeho legální provozování. Po absolvování úředního
martyria počínaje u orgánů ochrany veřejného
zdraví a konče na Krajském úřadu Libereckého kraje
a jeho odboru územního plánování a stavebního
úřadu se nám podařilo získat souhlas
s provozováním veřejného pohřebiště.
V souvislosti se hřbitovním řádem zpracováváme
evidenci a plán hrobových míst. Z celkových 69
hrobových míst máme uzavřeny nájemní smlouvy
pro 46 z nich. Proto vyzýváme zbývající nájemce,
aby se dostavili na obecní úřad k zaevidování a
k uzavření nebo prodloužení nájemních smluv.
Hřbitovní řád upravuje provoz hřbitova, například
otevírací dobu, která je stanovena následovně:
MĚSÍCE / SVÁTKY
leden, únor, březen, říjen,
listopad a prosinec
duben, květen, červen, červenec,
srpen a září
VELIKONOCE
(4 dny před a 2 dny po pondělí velikonočním)

PAMÁTKA ZESNULÝCH
(28. 10. – 04. 11.)
VÁNOCE
(20. 12. – 06. 01.)

OTEVŘENO
7:00 – 18:00
7:00 – 20:00
NEPŘETRŽITĚ
NEPŘETRŽITĚ
NEPŘETRŽITĚ

Zároveň upravuje nájemní vztahy a nájemné za
hrobová místa.
Nájemní smlouva na hrobová místa se uzavírá na
dobu 10 let a v případě uložení zesnulého do hrobu
se nájem uzavírá na dobu 15 let. Výše nájemného je
stanovena na 2,- Kč za m2/rok + 19,- Kč/rok za
služby s nájmem spojené.
Příklad:

hrobové místo: 2 m x 1 m = 2 m2
2 m2 x 2,- = 4,- Kč
4,- + 19,- = 23 Kč/rok → 230,- Kč na 10 let
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JUBILEA

OBECNÍ ÚŘAD
VIDIMACE - LEGALIZACE
S účinností od 1. ledna 2012 může provádět náš úřad vidimaci a
legalizaci, tj. ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o
ověřování pravosti podpisu.
Budete-li potřebovat na nějaký úřad ověřenou kopii listiny, nebo
pro nějaký úkon ověřený podpis, neváhejte nás navštívit.
Poplatky za vidimaci – legalizaci:

Svá životní jubilea v prvním
čtvrtletí roku 2012 oslavili nebo
oslaví následující spoluobčané:

LEDEN
paní Lišková Marie
pan Roubínek Josef

ověření kopie ……………………30,- Kč za každou i započatou stránku
ověření podpisu…………………30,- Kč za každý podpis nebo otisk razítka

pan Bittner Mojmír

ÚNOR
paní Kutílková Jitka

CZECHPOINT
Náš obecní úřad je jedním z kontaktních míst projektu Czech POINT.
Co je Czech POINT? – je to Český Podací Ověřovací Informační
Národní Terminál.
CzechPOINT nám umožňuje poskytovat Vám služby spojené
s vydáváním ověřených výpisů z veřejných i neveřejných rejstříků.
Dokážeme Vám tak vydat výpis z rejstříku trestů, výpis z bodového
hodnocení řidičů, výpis z katastru nemovitostí (bohužel ne mapy),
výpis z obchodního i živnostenského rejstříku, atd.
Nevíte, zda nejste vybodovaní a nechcete přijít o řidičský průkaz?
Potřebujete pro zaměstnavatele výpis z rejstříku trestů?
Není nic jednoduššího – neváhejte a navštivte nás, my Vám oba výpisy
zhotovíme.

BREZEN
pan Koutný Josef
pan Novák Jiří
paní Křížová Věra
pan Kutílek Miroslav
paní Krausová Jana

Všem oslavencům přejeme
všechno nejlepší a do dalších let
hodně zdraví a štěstí.

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNRATICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, OKRES LIBEREC

Zve rodiče a děti na ZÁPIS do prvního ročníku Základní školy
Kunratice, který proběhne ve středu dne 25. ledna 2012 v budově
školy od 13:00 do 15:00 hodin.

Rodiny a blízcí mají možnost
nechat svým oslavencům zahrát
a
popřát
prostřednictvím
veřejného rozhlasu.

Rodiče si s sebou musí vzít rodný list dítěte a občanský průkaz.
V případě nemoci dítěte či z jiných rodinných důvodů je možné
domluvit telefonicky či osobně náhradní termín.
Mgr. Edita Woideová
ředitelka organizace

telefon: +420482313276
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Znak obce – Víte co zobrazuje?

WEBOVÉ STRÁNKY OBCE

Znak obce Kunratice je zpodobněn zlato - modře
polceným polem se dvěma figurami. Větší z figur je
doleva prohnutý červený korál - paroh ve zlatém
poli, jenž je symbolem rodu Biberštejnů, k jejichž
panství koncem 13. století Kunratice patřily. Druhou
figurou v modrém poli je zlato - červeně polcené
srdce shora protknuté mečem se zlatým jílcem,
připomínající jednu z památek v obci, kterou je
kaplička Panny Marie Bolestné. Modrá barva
symbolizuje Kunratický potok a řeku Smědou
protékající katastrem obce.

Obec provozuje webové stránky, kde se rovněž
objevují informace ze života obce a zároveň je přes
ně umožněn tzv. dálkový přístup k informacím.
Máte zde možnost vidět dokumenty, oznámení či
vyhlášky uveřejněné na úřední desce. Umisťujeme
zde i zápisy a usnesení ze zasedání Zastupitelstva
obce, v rubrikách spolků najdete například rozpisy a
výsledky fotbalových utkání TJ Sokol Kunratice a
v neposlední řadě je zde fotogalerie s obrázky
z různých akcí, které obec pořádá.
V minulém roce jsme změnili adresu, kdy jsme
zaregistrovali doménu .CZ a současná adresa je
www.obeckunratice.cz
Stará adresa funguje rovněž, protože je na novou
přesměrována, ale nebude to na vždy. V minulém
roce zaznamenalo počitadlo bezmála 2.000 přístupů
na stránky, což je potěšující číslo. Průměrná týdenní
návštěvnost se pohybuje kolem 40 uživatelů.

Znáte dobře svoji obec?

STALO SE…

Na níže uvedených obrázcích jsou detaily
z fotografií zobrazujících některá místa v naší obci
– Poznáte, kde se nacházejí?

Dne 9. prosince 2011 jsme se zapojili do
celorepublikové akce s názvem „Vypouštění
balónků s přáním Ježíškovi“, která byla zároveň
pokusem o rekord ve vypouštění balónků.
Přesně v 15:15 hodin jsme na pokyn z Rádia
Impuls vypustili 173 ks balónků z celkového počtu
75.820 ks balónků, které vzlétly po celé ČR. Rekord
bohužel nepadl, ale akce se mimořádně vydařila.

Vaše tipy nám můžete buď zaslat na email, nebo
je na papírku vhoďte do schránky před obecním
úřadem. Správnou identitu obrázků přineseme
v dalším čísle Kurýra a všem, kteří správně
odpovědí, zahrajeme písničku v rozhlase 

Úřední hodiny:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
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8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00

13:00 – 17:00
13:00 – 14:00
13:00 – 17:00
13:00 – 14:00

Kontakt:

VYDÁVÁ OBEC KUNRATICE

Kunratice 158
464 01 Frýdlant
www.obeckunratice.cz
obec.kunratice@seznam.cz
+420482312156

Pokud budete chtít přispět článkem, oznámením či jinak,
využijte uvedené kontakty.
Snažíme se psát gramaticky správně, přesto se může
nějaká chybička vyskytnout, za což se dopředu
omlouváme a věříme, že nám ji odpustíte 
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