Zpravodaj obce Mikolajice
Vydaný dne 16. dubna 2013
Vážení občané,
po delší odmlce je tu opět pro Vás připraven obecní zpravodaj, ve kterém Vám přinášíme důležité
informace o dění v obci Mikolajice.
Obecní úřad Mikolajice
Termíny svozu plastů v roce 2013
- duben
- červen
- srpen
- říjen
- prosinec

-

24. 4. 2013
26. 6. 2013
28. 8. 2013
30.10. 2013
18.12. 2013

Poplatky za psy v roce 2013 – zůstávají ve stejné výši jako v roce 2012:
Připomínáme všem občanům, že do konce května 2013 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše
pejsky / malé i velké /:
Poplatek 1. pes
Poplatek 2. a další pes
Důchodci za všechny psy

- 150,- Kč
- 200,- Kč
- 70,- Kč

Odečet vody
V termínu od 26. 4. 2013 – 28. 4 2013 proběhne odečet vody. Žádáme občany, aby v tomto termínu
umožnili přístup k vodoměrům. Odečet bude provádět p. Tomáš Raida.
V případě, že v tomto termínu nebude možnost odečet provést, prosíme o zaslání stavu měřidla
emailem – na adresu ucetni@mikolajice.cz, nebo nahlásit telefonicky na
číslo 552 308 791, nebo osobně nahlásit v úředních hodinách v kanceláři OÚ.
Termín přistavení kontejnerů na velkoobjemový odpad
- přistavení pátek 26. 4. 2013 v odpoledních hodinách na obvyklá místa
- odvoz pondělí 29. 4. 2013
Přísný zákaz vhazování nebezpečného odpadu a pneumatik!
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Cena vody:
Zastupitelstvo obce Mikolajice schválilo na svém zasedání dne 04. 02. 2013 navýšení ceny vody
na 35,- Kč / 1m3 včetně DPH.
K této změně zastupitelstvo obce přistoupilo z důvodu rostoucí ceny vody a také z důvodu změny
DPH .
Připomínáme, že v této ceně se odráží mj. i údržba vodovodního řadu, nákup nových vodoměrů, které
se dle potřeby vyměňují, přichlórovávání, elektronické hlídání hladiny vody v nádržích.

Den mláďat + soutěž „Moje nejmilejší zvířátko“
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Výzva k účasti
Organizátoři Dne mláďat, který letos proběhne ve dnech 25. – 27. 4. 2013, vyhlašují následující
výtvarnou soutěž na téma:
„MOJE NEJMILEJŠÍ ZVÍŘÁTKO“
Přijímáme tak jako v minulých létech nejen kresby, ale třeba i práce z moduritu, vystřihovánky apod.
Vyhodnocení bude ve dvou kategoriích. Samostatně pro MŠ a samostatně pro nižší stupeň ZŠ.
Požadavky:
Příspěvky do výtvarné soutěže musí být doručeny do 22. 4. 2013 do 12:00 hod. na sekretariát
MSŠZe a VOŠ Opava (MSŠZe a VOŠ, Purkyňova 12, 746 01 Opava).
Musí být v maximálním formátu A3. Vyhodnocení výtvarné soutěže provedou návštěvníci Dne
mláďat.
Při velmi vysokém počtu výtvarných prací provede porota předvýběr.
Vítěz každé kategorie bude odměněn a nejlepší práce budou vystaveny.
Žádáme o pečlivé označení prací jménem autora, třídy a školy.
Proč upřednostnit tuto soutěž:
vystavené práce na 3 denní akci Dny mláďat uvidí tisíce návštěvníků,
1. – 3. místo v každé kategorii bude oceněno dorty, jako každoročně Vám je osobně přivezeme
do školy, školky,
celá akce, včetně uveřejnění vítězů, bude prezentována tiskem, poděkování za spolupráci všem
zúčastněným školám a školkám bude směřováno na odbory školství, radnici, úřady,
pomůžete dobré věci, tuto náročnou 3 - denní akci každoročně organizujeme zdarma, bez
nároků na odměny, těmi je spokojenost návštěvníků, pomozte nám a přijďte se podívat.
Organizátoři přejí hodně úspěchu.
Brigáda u příležitosti Dne země
SDH Mikolajice pořádá u příležitosti Dne Země brigádu zaměřenou na úklid okolí naší vesnice od
odpadků a černých skládek. Brigáda se bude konat v pátek dne 19.4.2013 od 16.00 hod., sraz před
hasičskou zbrojnicí.
Každá pomocná ruka vítána.
Tradiční Pálení čarodějnic:
Vyzýváme všechny čarodějnice a čarodějky všech věkových kategorií ke sletu, který se letos
uskuteční v úterý 30. dubna 2013 od 16 hodin na obecním hřišti.
Zase budeme spolu křepčit okolo ohně, budeme vyhodnocovat masky a letos nově i košťata!
Nezapomeneme na průvod s lampiony ani na opékání párků.
Tak si s sebou nějaký ten páreček či klobásku přineste.
Srdečně Vás všechny zve zastupitelstvo obce!
Svatý Florián
V sobotu 4. května 2013 v 17:00 hodin v místní kapličce proběhne tradiční Floriánská mše, kterou
bude sloužit otec Rudolf Friedl ze Štáblovské farnosti.
Všechny občany srdečně zve Sdružení dobrovolných hasičů.
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Trampolína
I v letošním roce bude na obecním pozemku za budovou OÚ znovu postavena pro děti trampolína.
Dovolujeme si připomenout základní pravidla pro její používání:
- skákání na vlastní nebezpečí
- vstup pouze bez obuvi
- u malých dětí dohled rodičů / rodiče musí sami posoudit, do kdy je pro jejich dítě dohled nutný /
- skákání na trampolíně najednou maximálně 3 děti, max. 120 kg
- přísný zákaz vstupu dospělým
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Den matek
Český červený kříž ve spolupráci s Obecním úřadem v Mikolajicích připravuje v květnu oslavu svátku
„Dne matek“. Přesný termín bude upřesněn.
I letos bude pro maminky a babičky připraveno občerstvení a kulturní vystoupení dětí.

Den obce
Oslava Dne obce již tradičně spojená s oslavou Dne dětí se v letošním roce uskuteční v sobotu
8. června 2013 od 14 hodin.
Obecní úřad pro Vás opět připravuje bohatý program!
Pro připomenutí, jaké to bylo loni, přikládáme fotku.

Evidence obyvatel
Již v roce 2012 došlo ze zákona ke změně v předávání informací obecním úřadům týkajících se
evidence obyvatel.
Z tohoto důvodu žádá obecní úřad v Mikolajicích občany, aby veškeré skutečnosti jako jsou
např. změny adres, sňatky, narození, úmrtí, atd. vždy oznamovali na OÚ.
Díky této evidenci, nebude docházet k případům, kdy např. ve volebních seznamech jsou uvedeni
občané, kteří už nemají v obci trvalý pobyt, případně došlo k jejich úmrtí.
Děkujeme

Zpravodaj zpracovali členové zastupitelstva obce Mikolajice.
Vydal: Obecní úřad Mikolajice
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Snižme své náklady na elektrickou energii a zemní plyn
Chcete platit za elektrickou energii a zemní plyn méně než dosud, ale podomním obchodníkům
s energiemi nevěříte a sami nevíte, jak a kde si vybrat tu nejlevnější dodavatelskou společnost? Obec
Mikolajice pro Vás připravila možnost řešení.
Historicky první e-Aukci na dodávky elektrické energie a zemního plynu za výhodné ceny. E-Aukci
zajišťuje společnost eCENTRE, přihláška, její zpracování i účast v e-Aukci je zdarma.
Mikolajice tak jsou další obcí v republice, které se po Říčanech, Praze 6, Šenovu, Krnovu,
Oticích, Neplachovicích, Velkých Heralticích a Slavkovu do e-Aukce pro domácnosti pouští.
Samostatné domácnosti s nižšími objemy energii nemají dobrou vyjednávací pozici. Podaří-li se však
sdružit více domácností dohromady, je to pro dodavatele natolik zajímavý objem poptávky, že může
nabídnout výhodnější ceny. Čím více domácností se zapojí, tím větší úspory bude možné dosáhnout.
Proto tuto možnost nabízíme nejen občanům Mikolajic, ale také dalším obcím mikroregionu .
Přihlásit se mohou jednotlivé domácnosti i bytová sdružení nebo podnikatelské subjekty
v katastru obce Mikolajice či okolí.
Pořádající firma všechny zájemce sdruží, osloví dodavatele energií na trhu a realizuje soutěž o
,,balík“ domácností v přímé elektronické aukci. Pro občany a podnikatelské subjekty je tato
služba plně zdarma.
Aukční poplatek zaplatí firmě po ukončení aukce dodavatel, jenž e-Aukci vyhraje. Pokud by cena
vysoutěžená v e-Aukci byla vyšší, než je stávající cena pro danou domácnost nyní, občan, podnik není
povinen smlouvu s novým dodavatelem uzavřít.
Z čeho se skládají platby za energie a o co je možné soutěžit?
Zjednodušeně lze uvést, že platby za energie se skládají z těchto částí:
-

Regulovaná složka – především cena za distribuci energii, která se každoročně pevně stanovená
Energetickým regulačním úřadem a nelze o ní soutěžit.

-

Neregulovaná složka – výši této části si dodavatelé stanoví sami a lze jí soutěžit v e-Aukci. Jedná se o
cenu za silovou elektřinu (tedy skutečně dodanou do zásuvek) v kWh a dále pevnou cenu za měsíc
(poplatek za činnost dodavatele, například za tvorbu vyúčtování, evidenci apod.). Tuto část tvoří asi
40% z celkové platby elektřiny a až 80% u zemního plynu.

Jak se do e-Aukce zapojit?
Pro zapojení do e-Aukce je za potřebí podepsat smlouvu s pořadatelskou firmou eCENTRE, a.s. Tato
smlouva je bezúplatná, ale definuje práva a povinnosti obou stran.
Co je třeba k podpisu smlouvy?
Kopie smlouvy se stávajícím dodavatelem elektřiny, či zemního plynu a to včetně všech dodatků a
obchodních podmínek.
Kopie posledního ročního vyúčtování
vyúčtování.

elektřiny/plynu – souhrnná fakturace plus detailní rozpis

Kopii smlouvy a kopii posledního ročního vyúčtování Vám vydá Váš současný dodavatel energie
a zemního plynu, pokud je nemáte.
Provoz kontaktního místa pro občany a firmy z Mikolajic, kde se můžete přihlásit, vznést dotazy je na
Obecním úřadu v Mikolajicích.
22.4.2013 od 17.30 do 19:30 hodin
29.4.2013 od 17:30 do 19:30 hodin
Kontaktní osoba
Kamil Kurka, eCENTRE , a. s., T: +420 725352 180, E: kukackakamil@gmail.com
Petr Skalický,eCENTRE,a.s., T +420 775 734 203, E petr.skalicky@ecentre.cz
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