Obec Mirošov, okres Žďár nad Sázavou

Obecní "Z P R A V O D A J" č. 16
Vydáno v Mirošově dne 14 .11. 2008

•
Z důvodu novelizace zákona č. 338/92 Sb. „O dani z nemovitostí“, který změnil zákon
č. 261/2007 Sb. „O stabilizaci veřejných rozpočtů“, členové zastupitelstva projednali všechny
možnosti, které z novely vyplývají a shodli se, že obec nevyužije možnosti zvýšení
koeficientu pro výpočet daně.
•
V rámci přípravy stavby „Splašková kanalizace a ČOV“ bylo vydáno územní
rozhodnutí, právní moci nabylo dne 22. 9. 2008. Pro stavbu ČOV je nutné, aby obec
odkoupila pozemek p. č. 169/2 o výměře 195 m2 v k. ú. Mirošov u Bobrové od p. Luďka
Havelky.
•
V rámci programu POVV byla ve dnech 8. až 10. 9. 2008 provedena oprava obecní
komunikace p. č. 101 a 102 s asfaltovým povrchem. Opravu provedla firma KOREKT DIPS,
spol. s r. o., Brno. Cena dle dohody a smlouvy o dílo č. 75/2008 činí 240 000,- Kč. Práce
související s opravou byly provedeny ve velmi dobré kvalitě. Vyhodnocení akce bude
provedeno v daném termínu.
•
Oprava pomníku padlých z 1. svět. války byla zahájena v srpnu 2008. Byla provedena
demolice starého oplocení a podezdívky, vybetonovány základy pod podezdívku, stavba nové
podezdívky a zabudovány sloupky pro nové dřevěné oplocení, které bylo zhotoveno včetně
nátěru. Dále byla provedena oprava písma v černé barvě na desce pomníku. Celkové náklady
činily 25 000,- Kč, z toho dotace z Fondu Kraje Vysočina 15 000,- Kč. Vyhodnocení akce
bude provedeno v daném termínu.
•

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál (Czech POINT) je projekt, který
umožňuje občanovi zjednodušit komunikaci se státem.
Tento projekt vytvořil pro občany možnost z jednoho místa:
• získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů,
• úředně ověřit dokumenty a listiny,
• převést písemné dokumenty do elektronické podoby
• a naopak,
• získat informace o průběhu správních řízení,
• podat ke správním orgánům podání pro zahájení řízení.
Czech POINT v současné době poskytuje:
1. Výpis z Katastru nemovitostí
2. Výpis z Obchodního rejstříku
3. Výpis z Živnostenského rejstříku
4. Výpis z Rejstříku trestů
5. Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
Obec Mirošov byla zařazena do seznamu míst, které provozují Czech POINT a uvedená
služba bude dostupná od 1. 1. 2009 každé úterý a pátek v úředních hodinách v kanceláři
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obecního úřadu. Rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR č. 780 byla obci poskytnuta
neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR ve výši 52 000,- Kč na zřízení kontaktního místa
s lhůtou realizace do 31. 12. 2008. Podrobnější informace lze získat např. na adrese
http://www.czechpoint.cz/web/ nebo na obecním úřadě.
•
Firma Jiří TROJAN Podhradí 62, 594 01 Velké Meziříčí nabídla obci knihu „Na
křídlech za poznáním obcí Žďárska“se snímky 168 obcí okresu, doplněnou o města a
zajímavostí regionu ve formátu 25x30 cm. V knize jsou samozřejmě i informace o obci
Mirošov včetně leteckých snímků. Obec objednala 25 výtisků uvedené knihy a občané si
mohou knihu za zvýhodněnou cenu 180,- Kč po zhlédnutí zakoupit na obecním úřadě po jejím
dodání firmou.
•

Bioodpad
Podle zákona č. 185/2001 Sb. se rozumí:
a) biologicky rozložitelným odpadem - jakýkoli odpad, který podléhá aerobnímu nebo
anaerobnímu rozkladu,
b) zařízením pro biologické zpracování biologicky rozložitelných odpadů - zařízení pro
aerobní nebo anaerobní rozklad biologicky rozložitelných odpadů.
Podle zákona č. 314/2006 Sb. musí být úprava a kompostování zelených zbytků provozovány
tak, aby nedošlo k narušení složek životního prostředí nad míru stanovenou zvláštními
právními předpisy. Kompostovací proces musí být řízen tak, aby byl zajištěn aerobní
mikrobiální rozklad organické hmoty bez vzniku zápachu a emisí metanu.
Problematiku bioodpadů je nutné řešit z následujících důvodů:
1. obsah biodpadů ve skládkovaném tuhém komunálním odpadu musí být v ČR výrazně
omezen (do roku 2013 na 35% celkové produkce v roce 1995; v současné době činí podíl
bioodpadu cca 40% veškeré produkce odpadů)
2. bioodpady jsou na skládkách zdrojem významných plynných a kapalných emisí
3. bioodpady jsou těžké (obsah vody), při smíchání se zbytkovým odpadem prodražují
skládkování
4. zkrmování zbytků jídel je v rozporu se zákonem č. 166/1999 Sb. o veterinární péči
Možnosti řešení:
1. Domácí kompostování
2. Bioplynové stanice
3. Kompostovací plochy (do 150 t/rok odpadů)
Předpokládáme, že nejvhodnějším způsobem likvidace bioodpadů v obci Mirošov bude jeho
domácí kompostování v kompostérech, čímž se ušetří finanční prostředky za svoz a
kompostování ve velkých kompostárnách nebo jeho spálení případně skládkování.
Na pořízení kompostérů pro občany bude pravděpodobně i v příštím roce možné získat 50%
dotaci z Fondu Vysočiny.
Další a podrobnější informace k problematice odpadů je možné získat např. na internetu na
www.ekodomov.cz; www.enviweb.cz; www.env.cz; www.spotrebitel.cz. Obecní úřad
Mirošov žádá občany a chalupáře, aby své názory, dotazy a připomínky k problematice
bioodpadů včetně zájmu o kompostéry sdělili osobně, písemně, elektronicky případně jinou
vhodnou formou obecnímu úřadu nejpozději do 31. 12. 2008 a to i vzhledem k nutnosti
případného zajištění dotace na kompostéry z Fondu Vysočiny.
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TYPY KOMPOSTÉRŮ A KOMPOSTOVACÍCH SIL

K 290

K 350

K 400

K 700

S 650

S 900

Co je vhodné ke kompostování
•
•
•
•
•
•
•
•
•

K 390

Co není vhodné ke kompostování

ovocné a zeleninové odpady
kávové a čajové zbytky,
novinový papír, lepenka, papír.
ručníky
mléčné produkty
posekaná tráva, listí, drnové
řezy, větvičky
třísky, piliny, hobliny, kůra
trus hospodářských zvířat
popel ze dřeva
skořápky z ořechů

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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kosti, odřezky masa, tuky
chemicky ošetřené materiály
rostliny napadené chorobami
slupky z tropického ovoce, pecky
popel z uhlí, cigaret
časopisy
oddenková plevel
plasty, kovy, sklo, kameny
POZOR! Do kompostéru nepatří
žhavý popel a lehce hořlavé
materiály

