Obecní úřad Chraštice, Chraštice 2, 262 72, tel: 318 695 371, obecchrastice@seznam.cz

INFORMACE PRO OBČANY - listopad 2010
1. NOVÉ ZASTUPITELSTVO OBCE
Ke svému prvnímu jednání se sešlo nově zvolené zastupitelstvo naší obce Chraštice
v pondělí 8.11.2010. Členy zastupitelstva jsou: Dana Čejková (101 hlasů), Hana Krejčová (101
hlasů), Karel Derfl (96 hlasů), Marie Dvořáková (95 hlasů), Marcela Peterková (84 hlasů),
Pavel Jouja (83 hlasů), Milan Cíza (78 hlasů), Libuše Nováková (65 hlasů) a Jiří Vostarek (63
hlasů).
Starostkou obce byla opět zvolena M.Dvořáková, místostarostou byl zvolen Mgr.K.Derfl.
Celý zápis z jednání si můžete přečíst na Úřední desce na www.obec-chrastice.cz .
2. ÚŘEDNÍ HODINY OÚ CHRAŠTICE:
Obecní úřad bude i nadále mít úřední hodiny vždy v pondělí od 18.00 do 21.00 hodin.
Telefon na OÚ: 318 695 371, e-mail: obecchrastice@seznam.cz.
Obecní zastupitelstvo se bude scházet pravidelně 1x měsíčně vždy poslední pondělí v měsíci.
Příští jednání zastupitelstva bude 29.11.2010 od 19.00 hodin. Všechna jednání zastupitelstva
jsou veřejná a občané se jich tudíž mohou zúčastňovat.
3. PŮJČOVÁNÍ KÁRY A ŽEBŘÍKU
Půjčování obecní káry a žebříku občanům bude zajišťovat pověřený člen zastupitelstva
p.Milan Cíza, na kterého se můžete obracet (tel.: 604 109 888). Zájem o půjčení oznamte
vždy nejpozději 1 den předem. Při každém předání a opětovném převzetí bude jmenovaný
provádět kontrolu stavu zapůjčeného obecního majetku. Poplatek za půjčení se hradí složenkou.
4. HLÁŠENÍ PORUCH NA OBECNÍM VODOVODU
Případné závady a poruchy na obecním vodovodu hlaste pověřenému členovi zastupitelstva
p.Pavlu Joujovi (tel.: 723 052 627).
5. VYBÍRÁNÍ VODNÉHO A STOČNÉHO
Výběr vodného a stočného proběhne ve středu 17.11.2010 a v sobotu 20.11.2010. Vodné pro
rok 2010 činí 14,00 Kč/ m3. Stočné pro rok 2010 činí 18,00 Kč/ m3. Výběrem byli pověřeni tito
členové obecního zastupitelstva: J.Vostarek, L.Nováková a M.Peterková. Žádáme občany,
aby osobám pověřeným výběrem vodného umožnili snadný přístup ke svým vodoměrům tak,
aby mohl být proveden odečet dle skutečného stavu. Poplatek bude vybírán v hotovosti na
místě ihned po odečtu. Občané, kteří nebudou zastiženi doma, se dostaví v úřední den na OÚ
Chraštice a zaplatí dodatečně. Děkujeme za pochopení a spolupráci.
6. BEZPLATNÝ ODVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Bezplatný sběr a odvoz se týká těchto složek nebezpečného odpadu: zářivky, akumulátory,
barvy, olej, tuky, rozpouštědla, kyselina, detergenty, fotochemický materiál, léky,
pesticidy, hydroxidy, televize, ledničky (pouze úplné) a pneumatiky bez disků (pouze z
osobních vozů). Nákladní auto bude přistaveno ve čtvrtek 18.11.2010 v 15.00 v Chraštičkách
a v 15.30 v Chrašticích u budovy OÚ. Žádáme občany, aby donesený odpad nezanechávali na
místě, ale byli osobně přítomni nakládání.
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