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Uvolnění obecního bytu
Ke konci srpna jsme obdrželi výpověď Nájemních smluv ze dvou
obecních bytů. Jedná se o byt č. 1 (nad kanceláří úřadu) a byt č. 3
(nad knihovnou). Současně s výpovědí k bytu č. 3 byla doručena i
Žádost na jeho další pronájem, proto tento byt již volný není a po
ukončení současné Nájemní smlouvy bude pronajatý novému žadateli.
Po skončení výpovědní lhůty, která končí 30.11.2018, bude možné
si pronajmout byt č. 1. Bližší informace získáte na obecním úřadě,
kde můžete podat i případnou Žádost o pronájem.

Nebezpečný a objemný odpad z domácností
Připomínáme termín Svozu nebezpečných a objemných odpadů
z domácností,
který
proběhne
v sobotu
27.10.2018
na
všech
dlouholetých stanovištích. Časový harmonogram dle jednotlivých
stanovišť byl zveřejněný v srpnovém Zpravodaji. Naleznete ho také na
úřední desce obce.

Opravy rozhledny
Dle dohody by v prvním týdnu v říjnu měli pracovníci Tesařského
dvoru Merboltice zahájit práce na opravě vrchního patra rozhledny.
Věříme, že práce nebudou trvat dlouho, a že rozhledna bude brzy opět
kompletně přístupná.

Komunální volby
V tomto týdnu byly všem voličům do schránek doručeny hlasovací
lístky s pokyny pro volby do zastupitelstva obce konané ve dnech 5.
a 6. října 2018.
Způsob hlasování je samozřejmě v přiložených pokynech a
v případě Merboltic je poměrně jednoduchý.

Na jednom hlasovacím lístku je všech 23 nezávislých kandidátů.
Do zastupitelstva obce Merboltice se volí 7 členů, proto volič na
hlasovacím lístku označí křížkem jednoho až 7 kandidátů.

Kominík
Své služby občanům nabízí kominík p. Abrahám, který bude
v Merbolticích v sobotu 6.10.2018 již od ranních hodin. Cena za
čištění spalinových cest včetně revize je 480,- Kč. Zájemci mohou
své požadavky a objednávky směřovat na telefonní číslo 777 108 088.

Kontrola Krajského úřadu Ústeckého kraje
Pracovnice Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru regionálního
rozvoje,
provedly
v Merbolticích
kontrolu
projektu
,,MK
v Merbolticích“, který byl realizován v roce 2017 v rámci dotačního
titulu Program obnovy venkova. V rámci tohoto projektu došlo
k opravě povrchu dvou částí místních komunikací. Od silnice k č.p.37
a od silnice k č.p.6, výše dotace ÚK činila 258.000,- Kč. Obec pak
z vlastních zdrojů projekt financovala částkou 293.378,09 Kč.
Závěry kontroly jsou následující: Při kontrole nebyly shledány žádné
nedostatky. Příjemce splnil podmínky vyplývající ze smlouvy o
financování akce.
Nyní nás po volbách, v pondělí 8.10.2018, čeká ještě další
kontrola. Tentokrát přijedou pracovníci Krajského Úřadu Ústeckého
kraje provést Dílčí přezkoumání hospodaření obce za ½ roku 2018.

Opravy místních komunikací
Obec po delší době čekání obdržela nabídku na opravu některých
úseků MK. V nejbližší době bude přistoupeno k opravě vyjetých kolejí
cesty pod obecním úřadem směrem k č.p.137. Dle spokojenosti
s kvalitou opravy bude následně pokračováno i na dalších místech.

Pohledávka obce u One Energy a.s.
Spol. One Energy a.s., která obci dodávala v době od 2.3.2016
do 22.3.2018 silovou elektřinu je již delší dobu v insolvenci. Dle
pokynů insolvenčního správce je u Krajského soudu v Ostravě v rámci
insolvenčního řízení možné do 17.10.2018 přihlásit své pohledávky.
Vzhledem k tomu, že obci i přes zaslané Výzvy nebyla předložena
konečná vyúčtování, jsme pohledávku (přeplatky záloh) vyčíslili
odhadovaným výpočtem ze všech 4 odběrných míst na částku 41.426,06
Kč. Pohledávka v této výši byla tedy i přihlášena do insolvenčního
řízení s tím, že její skutečná výše bude upřesněna po obdržení
vyúčtování. Uvedená společnost měla několik tisíc odběratelů, proto
insolvenčnímu správci bude rozesílání jednotlivých vyúčtování trvat
měsíce.

