Nový Jáchymováček
Obecní úřad
Revize kotlů na tuhá paliva
Vlastníte kotel na tuhá paliva? Každý provozovatel kotle na tuhá paliva
má povinnost pravidelně po třech letech nechat provézt kontrolu kotle,
tzv. revizi, osobou oprávněnou. Tato zákonná povinnost vznikla v roce
2016. Letos tedy budou opět revize ze zákona povinné. Platnost vystavené
revizní zprávy je tři roky od uskutečněné kontroly. Pokud si necháte revizi
provést, nemusíte se již obávat kontroly ze strany úřadů a případné pokuty
až 20 000 Kč.
Kdo může provést povinnou kontrolu kotle? Ke kontrole je oprávněna
pouze autorizovaná osoba proškolená výrobcem kotle.
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Je nutné kontrolovat též kotel zakoupený letos nebo v loňském roce?
V zákoně zohlednění stáří kotle není, je tedy nutné realizovat první kontrolu
kotle v určeném termínu. Nařízení se týká všech kotlů na pevná paliva
o jmenovitém tepelném příkonu 10 kW až 300 kW včetně, bez ohledu na
rok výroby či datum instalace.
Kde zjistím tepelný příkon svého kotle?
Výkon kotle bývá uveden na výrobním štítku v kW, u starších kotlů v ccal.
Pokud již výrobní štítek na kotli nemáte, informace o výkonu a účinnosti
najdete v Návodu k instalaci a obsluze. Příkon kotle zjistíte také

Záříjové události

jednoduchým výpočtem, když vydělíte výkon kotle jeho účinností
v procentech x 100 (například 24 kW: 80% x 100 = 30 kW příkon).
Výrobce svého kotle neznám, již zanikl nebo je ze zahraničí a nemá
v ČR zastoupení, na koho se můžu obrátit? Pokud je Váš kotel
konstrukčně podobný některému z prodávaných kotlů v ČR, může jeho
kontrolu provést osoba proškolená společností s tímto podobným typem.
Posouzení konstrukční shody provede osoba s platným osvědčením. Je však
vhodné mít od zahraničního výrobce (výhradního prodejce v ČR)
potvrzeno, že v ČR není jimi pověřená osoba k dispozici.
Obecní úřad nabízí zprostředkování revize kotlů pro větší skupinu lidí,
kde lze ušetřit až 500,- Kč bez DPH. Objednávky na revize kotlů je
možno zasílat na e-mail: ounovyjachymov@seznam.cz, telefonem na
č. 311 693 279 nebo osobně.

Čištění a kontrola komínů
Čištění a kontrolu bude provádět kominík pan VLK z Hudlic.
Kontakt: www.kommonstav.cz, tel. 725 493 873.
Cena za čištění a kontrolu je 500 Kč/jednu spalinovou cestu.
Pro objednání konkrétního dne a hodiny volejte přímo pana Vlka.
Dostupné termíny:
- středa 11.9.2019
- čtvrtek 12.9.2019
- sobota 12.10.2019
Vždy od 8:15 do 13:15.
V případě vyššího zájmu budou vypsány další termíny.

Pohádkový les
V září se uskuteční tradiční pohádkový les s pohádkovými postavami a
úkoly pro děti. Více informací naleznete v průběhu měsíce září na
vývěsních plochách. Občerstvení zajištěno.

Ostatní
Kominické služby
Dobrý den,
topná sezona se blíží a já bych Vám rád nabídl své kominické služby pro
Vaše občany. Pokud by Vaše obec měla o mé služby zájem, neváhejte mne
kontaktovat na tel. 605473569 nebo na info@kominictvibrynda.cz
Jsem z Kladna, a pokud se jedná o větší vzdálenost, preferuji vždy větší
počet zájemců.
S pozdravem a přáním hezkého dne,
Ing. Jan Brynda-kominík

Dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
předpisů, v aktuálním znění, je možné v přestupkovém řízení uložit pokutu
až ve výši 50 000,- Kč za založení skládky nebo odložení odpadu mimo
vyhrazená místa.
V současné době se zastupitelstvo obce zabývá situací ohledně likvidace
směsného komunálního odpadu. Je to proto, že společnost AVE CZ
odpadové hospodářství s.r.o., nám sdělila, že zruší fakturaci založenou na
načítání kódů svezených nádob k 1.1.2020. Byly nám nabídnuty 3 varianty
řešení:
1. Paušální fakturace podle počtu nádob a frekvence svozu (občan si
musí dopředu zvolit, jak často bude popelnici vyvážet, zda 1 x
týdně, 1 x za 14 dní atd.) Obec při této variantě musí stanovit počet
nádob a frekvenci svozu a podle toho budou občanům distribuovány
nalepovací známky odlišené barevně dle frekvence svozu.
2. Kapitační platba – platba tzv. za hlavu, tj. obec platí za počet
obyvatel sjednanou částku
3. Bylo by fakturováno za svezené množství odpadu, kdy odpad by byl
vážen.
Toto jsou varianty řešení fakturace mezi obcí a AVE. Tou hlavní otázkou
zůstává, jak by byl stanoven v obci poplatek pro občany, zda zachovat
kódový systém anebo stanovit vyhláškou poplatek za občana a rok?

Mateřská škola
Dne 16.7.2019 proběhla závěrečná kontrolní prohlídka stavby a dne
19.7.2019 byl vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby mateřské školy a
školní jídelny. Dříve než nám byl ale kolaudační souhlas vydán, tak jí
navštívil zloděj, který ukradl z vrat do zahrady plastový kryt u kliky. Ve
spolupráci s paní ředitelkou byly do mateřské školy pro děti objednány
hračky za 71.000,-- Kč. Velmi děkujeme za finanční příspěvky na tyto
hračky. Sbírka bude probíhat až do 31.3.2020, kdy v příštím roce se bude
pro děti vybavovat herními prvky zahrada. Příspěvky můžete zasílat na
účet č. 30031 – 0363878349/0800 nebo do pokladny na obecním úřadě.
Slavnostní otevření mateřské školy a školní jídelny se uskutečnilo dne
20.8.2019, kterého se zúčastnila i veřejnost. Nyní už budou prostory
mateřské školy a školní jídelny sloužit našim dětem, které se pro ně otevřou
2.9.2019.

Rekonstrukce Hornické ulice
Vážení občané,
v době kdy probíhala rekonstrukce komunikace v Hornické ulici,
neukázněný řidič přes zákaz odstranil zábrany a vjel do této ulice, kde zničil
uzávěr vody u domovní přípojky, který jsme v nedávné době úplně
vyměnili. Tato oprava nás znovu stojí nemalé finanční prostředky. Vám to
nevadí, pane řidiči?

Likvidace odpadů v obci
V současné době naše obec zajišťuje pro své občany likvidaci směsného
komunálního odpadu, nebezpečného odpadu, tříděného odpadu – papír,
sklo, plasty, kovy, olej, elektroodpad a bioodpad. V měsíci červenci jsme
pořídili další nádoby na tříděný odpad a to na papír, který je umístěn v ulici
Na Sídlišti a u Neumannů, dále byly nově pořízeny kontejnery na drobný

kovový odpad, které jsou umístěny u obecního úřadu a v ulici Na Sídlišti.
Do těchto nádob patří plechovky od potravin, nápojové plechovky a ostatní
drobné kovové předměty z domácnosti. Nové kontejnerové státní je zřízeno
na „točně autobusu“, kde je v současné době pouze kontejner na sklo (na
plasty a papír budou postupně doplněny).

Poznáš si svůj odpad?

Finanční náklady vynaložené obcí na likvidaci odpadů v roce 2018.
Druh odpadu
Směsný komunální odpad popelnice
Plasty
Sklo
Papír
Kovy
Velkoobjemový odpad na sběrném
dvoře
Celkem

Příjem

Výdej

Zisk, ztráta

177.325,40

173.795,76

+ 3.529,64

65.137,01
9.740,43
2.681,64
10.162,92

87.330,08
15.884,41
9.959,23

- 22.193,07
- 6.143,98
- 7.277,59
+ 10.162,92

13.384,25

48.673,50

- 35.289,25

278.431,65

335.942,98

-57.511,33

Platby za svoz popelnic jsou hrazeny z plateb vybraných od občanů, tříděný
odpad je plně hrazen z rozpočtu obce. Za to, že občané třídí, získává obec
nějaké finanční prostředky ze systému EkoKom a to podle množství
předaného tříděného odpadu. To znamená, čím více se bude třídit, tím více
obec dostane finančních prostředků. Velkým problémem jsou pro obec
velkoobjemové kontejnery na sběrném dvoře, kdy nám do těchto nádob
přibývá odpad v době jeho uzavření, tudíž bez poplatku.

Tato fotografie byla pořízena u kontejnerů v ulici Na Sídlišti a jsou další
kontejnerová stání v obci, které vypadají podobně. Vůbec se v tomto
případě nejedná o tříděný odpad, ale o komunální a navíc odpad se ukládá
do nádob, nikoli vedle nádob. Je nutné plasty sešlápnout a rovněž tak i
papírové krabice. V blízkosti kontejnerových stání žijí naši občané a pohled
z okna není pro ně tím pravým potěšením. Nedělejme to, co by se nelíbilo
nám. Proto Vás v tuto chvíli žádám o ještě důslednější třídění odpadu a
neukládejte jej mimo kontejnery. Na skládky bude od roku 2024 možno
ukládat jen velmi malé množství směsného komunálního odpadu a proto je
nutné v rámci důkladného třídění jeho množství neustále snižovat.

