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OHLÉDNUTÍ ZA KONČÍCÍM ROKEM
*Pokračovaly práce na “Územním plánu obce Císařov“. V současné době je územní plán připraven
k veřejnému projednání, které proběhne za přítomnosti architektky na magistrátu města Přerova. O
konkrétním termínu veřejného projednání budete včas informováni.
*V měsíci říjnu byla dokončena oprava obecního úřadu s hasičskou zbrojnicí, při které byla
provedena výměna střešní krytiny, nové oplechování, výměna starých vrat hasičské zbrojnice za
sekční vrata, oprava zdiva uvnitř budovy, malování a nátěr fasády. Celková oprava ve výši
681.935,51 Kč byla kryta částečně z dotace od Olomouckého kraje ve výši 300.000,- Kč, zbývající část
finančních prostředků uhradila obec z vlastních zdrojů.
*Byla provedena oprava hasičského automobilu v celkové výši 123.312 - Kč, která byla uhrazena
z dotace od Olomouckého kraje ve výši 60.000,- Kč, zbývající část finančních prostředků poskytla
obec z vlastních zdrojů.
PŘIPRAVUJEME
*Z důvodu nutné rekonstrukce veřejného osvětlení obec dokončuje práce na projektové dokumentaci
a následném vyřízení patřičných povolení. V rámci rekonstrukce bude vyměněna hlavní pojistná
skříň, rozvody v zemi a sloupy včetně koncového osvětlení. Nově bude obec osvětlena led
osvětlením, které výrazně sníží náklady za spotřebovaný elektrický proud. Na uvedenou rekonstrukci
a částečné rozšíření osvětlení bude obec podávat žádosti o dotaci na Olomoucký kraj a na
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR do Státního programu na podporu úspor energie.
*Na podzim letošního roku bylo avizováno vypsání dotačního programu na sociální bydlení.
Zastupitelstvo obce se rozhodlo, že nechá zpracovat projekt na přestavbu budovy staré školy na
sociální byty. V současnosti je zpracována studie a pokračuje se v přípravě plánů. Sociální bydlení
není určeno pro neplatiče. Pojem sociální bydlení znamená, že nájemné bude dle podmínek dotace
regulované a je určeno například pro dospělé děti, které pracují a stále žijí u rodičů, dále je určeno
pro osoby, které mají trvalý pobyt na obecním úřadu atd. Na vybudování sociálního bydlení je
z prostředků EU určena dotace ve výši 90%. O tuto dotaci chceme v příštím roce požádat. Pokud
obec dotaci obdrží a byty vybuduje, obsazení bytů (za dodržení podmínek stanovených dotačním
titulem) bude výhradně v pravomoci zastupitelstva obce.
POPLATKY
*Fakturace za stočné proběhne v měsíci únoru po odpočtu spotřebované vody, který provede firma
VaK Přerov. Stočné od 1.1.2018 zůstává ve stejné výši, tj. 32,- Kč za 1 m3 odvedené odpadní vody.
*Poplatek ze psa zůstává také zachován a činí 100,- Kč/rok.
*Od 1.1.2018 budu zvýšen poplatek za odvoz a třídění odpadů na 500,- Kč na osobu z důvodu

avizovaného podstatného zdražení odvozu odpadů ze strany Technických služeb města Olomouce. I přes
zvýšení poplatků pro občany a připravenou částečnou redukci odvozu odpadů – plastů - bude obec od
příštího roku doplácet na odvoz a likvidaci odpadů minimálně 60.000,- Kč. Aby kapacita sběrných nádob
stačila, bylo provedeno částečné rozšíření stanoviště odpadů u autobusové zastávky „U pomníku“. Během
měsíce prosince budou zakoupeny další dva žluté velkoobjemové kontejnery na plasty. Prosíme proto
občany, aby v případě plných nádob u obecního úřadu zavezli tříděný odpad na toto stanoviště. Termíny
konkrétních svozů budou zveřejněny později.
*Upozorňujeme všechny občany, kteří využívají autobusovou dopravu, že od 1. 1. 2018 dochází
k přečíslování a změně trasových linek autobusů. Trasu Přerov – Císařov bude od nového roku zajišťovat
linka 920511 Přerov-Dluhonice-Krčmaň. Bližší informace naleznete na úřední desce obce nebo na
www.cisarov.cz a www.kidsok.cz.
OSTATNÍ
*Děkujeme všem občanům za vzornou péči o prostranství před svými domy!
*Velké poděkování patří také hasičům a fotbalistům za reprezentaci obce a hasičům za vzornou spolupráci
při pořádání obecních akcí!

KULTURA, SPORT
*Srdečně zveme všechny občany v sobotu 23. 12. 2017 v 16:30 na Zpívání u stromečku.
*V neděli 31. 12. 2017 ve 13 hodin se koná tradiční Silvestrovská vycházku s TY- ČINKAMI.
* Nový rok zahájíme Tříkrálovou sbírkou, která proběhne v sobotu 6. 1. 2018 od 9 hodin.
* V sobotu 13. 1. 2018 se na Vás těšíme na 14. Obecním plese. K tanci a poslechu hraje hudební skupina
ELIXÍR. Je připravena bohatá tombola.

Zastupitelé obce přejí všem občanům úspěšný rok 2018!
Císařovské listy nejsou periodickým tiskem, ale jen informace občanům.
Všechny potřebné informace, aktuality a fotogalerii naleznete na webových stránkách www.cisarov.cz

