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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané!
Do nového roku 2017 Vám přeji hodně zdraví, štěstí, pohody, pracovních i osobních úspěchů.
Při stavebních akcích, které nás čekají v roce 2017, nám všem přeji hodně trpělivosti.
Kromě stavby chodníku nás v roce 2017 čeká projekt na multifunkční hřiště a příprava základů hřiště
u obecního rybníčka.
V roce 2017 se můžeme těšit na zájezd do Prahy pro obecní znak, na lampionový průvod s pálením
čarodějnic, Den dětí, Pouť sv. Anny a další akce.
                                                                                                              Starosta obce Miroslav Brychnáč
                                                                                        
INFORMACE  Z VEŘEJNÉHO  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE  SMRČEK  ZE  DNE  12.12.2016  a
28.12.2016.

Veřejné zasedání zastupitelstva se konalo v pondělí 12.12.2016 od 19:30 hod. a 28.12.2016 od 18.30
hodin  v zasedací  místnosti  obecního  úřadu.  Zúčastnilo  se  ho  6  zastupitelů  a  0  občanů.  Zápis
přesného znění usnesení je k dispozici na obecním úřadě a na webových stránkách obce.

Zastupitelstvo schválilo tyto body:

1. Navržený program zasedání zastupitelstva č. 20 a 21. 

2. Hospodaření obce za leden až prosinec - dle přílohy.

3.  Schvaluje rozpočet obce Smrček na rok 2017- dle přílohy, rozpočet byl  zveřejněn na úřední
desce od 12. 12. 2016 do 28. 12. 2016.

4. Uzavřít s p. Z.Durdilem - Dohodu o provedení práce: Pluhování místní komunikace. 

5. Nákup sněhové radlice za traktor.

A) Rozpočet obce na rok 2017



Zastupitelstvo obce Smrček schválilo rozpočet obce na rok 2017 jako schodkový, rozdíl mezi příjmy
a výdaji je: 692 300 Kč a bude kryt zůstatkem finančních prostředků z roku 2016.

Příjmy v roce 2017: 1 528 700 Kč
Výdaje v roce 2017: 2 221 000 Kč

Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce od 12.12.2016 do 28. 12.
2016.

B) Oprava navržené vlajky

Na základě konzultace s přípravnou komisí  pro heraldiku bylo  nutné odstranit  nedostatky  podle
heraldických pravidel u obecní vlajky a přiložený návrh byl schválen zastupitelstvem, nyní budeme
čekat na zasedání komise pro heraldiku v únoru 2017. Návrh byl zaslán již 20. 9. 2016, náš návrh
přijde na řadu až v únoru 2017 (komise zasedá pouze několikrát do roka).  O rozhodnutí  komise
budou občané informováni v dalších číslech obecního zpravodaje.

C) Nákup sněhové radlice

Zastupitelstvo schválilo nákup sněhové radlice k traktoru a schválilo uzavření dohody o provedení
práce  -  pluhování  místní  komunikace  s p.  Z.  Durdilem.  Traktorem  budou  pluhovány  místní
komunikace ke hřbitovu, kolem autobusové zastávky a místní komunikace na Obicku.

D) Revize kotlů na tuhá paliva: informace pro občany 

Jedná se o zákon č. 201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší, respektive jeho novelu, kde se v § 17

odstavec h) uvádí:

(1) Provozovatel stacionárního zdroje je povinen

h) provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem

spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě

(dále  jen  „odborně  způsobilá  osoba“),  kontrolu  technického  stavu  a  provozu  spalovacího

stacionárního zdroje na  pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně ,

který  slouží  jako  zdroj  tepla  pro  teplovodní  soustavu  ústředního  vytápění,  a  předkládat  na

vyžádání obecnímu  úřadu  obce  s  rozšířenou  působností  doklad  o  provedení  této  kontroly

vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a

udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem.

Dále se pak v § 23 odstavec 2 bod b) uvádí, že pokud provozovatel stacionárního zdroje nepředloží

dokument o kontrole, pak mu hrozí pokuta až 20 000 Kč. Potvrzení o kontrole je nutno předložit

pouze  na  vyžádání,  a  to  příslušnému  orgánu  ochrany  ovzduší  nebo  obecnímu  úřadu  obce  s

rozšířenou působností.

Stacionárním zdrojem se v tomto případě rozumí nejen kotel na tuhá paliva, ale i krbová kamna,

krbová vložka a všechny další spotřebiče s příkonem nad 10 kW a napojením na ústřední vytápění.

V naší obci mělo zájem o revizi kotlů na tuhá paliva 10 občanů, revizi provedl p. Kapitola, revizní

technik z Lukavice, má akreditované oprávnění na kotle  DAKON, VIADRUS, OPOP H. Cena revize

byla 726 Kč s DPH. V případě dalších zájemců - tel. č. na p. Kapitolu: 607 514 278



Revizi komínů provádí p. Solnička, tel.č.: 721 247 102 a dále má oprávnění na kotle ATMOS a ROJEK.

Redakce: Ing. Jana Burgerová, Miroslav Brychnáč, Marie Škaloudová
kontakt: email: starosta.smrcek@seznam.cz  nebo na tel.: 775 683 055.  
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