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BEZPEČNOSTNÍ SITUACE V OBCI
dodání
řidiči
V loňském roce bylo ve Štěpánkovicích spácháno 9 trestných
trestné
na protialk.
pod vlivem
činů krádeží s celkovou škodou 73 827,- Kč a čtyři ostatní trestní činy
rok
činy přestupky
stanici
alkoholu
(zpronevěra, výtržnictví, násilí).
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U přestupků je od roku 2006, kdy došlo k poklesu počtu, stále největší
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počet přestupku proti majetku.
2005
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Dobrým signálem, že Policie ČR se ve větší míře věnuje dopravní
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situaci v obci, je počet blokových pokut řidičům – celkem 29.
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V loňském roce bylo ve Štěpánkovicích způsobeno 5 dopravních nehod
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s celkovou škodou 221 200,- Kč. Šetření některých nehod doposud není
2009
13
21
1
2
ukončeno.
Co se ve statistice neobjevuje, je vandalizmus. Bohužel k této činnosti dochází většinou v noci, kdy naši „hrdinové“ cítí vládu nad svým
okolím a vybíjejí si adrenalin na cizím majetku.
Bernard Halfar

ZAMĚSTNÁNI V OBCI

NÁJEMNÉ ZA HROBY

Obec Štěpánkovice přijala v měsíci květnu jedenáct
nových zaměstnanců. Pět žen bylo přijato na sezónní práce
spojené s úklidem veřejných prostranství. Dále bylo přijato
šest mužů na dobu jednoho roku. Tito zaměstnanci budou
vykonávat veškeré činnosti spojené s provozem obce od
sečení trávy, údržby vodovodního řadu, kanalizace a další
činnosti spojené s provozem obce. Všichni tito zaměstnanci
jsou přijati po podpisu dohody s Úřadem práce v Opavě,
mzdové náklady jsou hrazeny z dotace.
Bernard Halfar

Letos, tak jako každoročně, zaslal na jaře obecní úřad upozornění občanům, kterým končí pronájem hrobů k 31. 12. letošního roku. Přesto se vyskytly
dotazy, proč tak v předstihu chceme vybírat nájem na dalších 10 let.
Upozornění a složenky na úhradu pronájmu zasíláme v předstihu proto,
abychom mohli včas uzavřít smlouvy na pronájem hrobových míst na
dalších 10 let. V případě, že některý z občanů již nemá o pronájem hrobu
zájem a neuhradí částku 160,- Kč bude toto hrobové místo nabídnuto novým
zájemcům. Občané, kteří si zaplatí nájem hrobu, obdrží dodatek ke smlouvě
o prodloužení nájmu na dalších 10 let.
Jitka Nevřelová

VODNÉ A STOČNÉ

Stará škola před demolicí

JE TO PROJEV KRIZE?
V loňském roce se v hracích automatech umístěných ve Štěpánkovicích
opět hrálo o peníze. Konečný účet ukazuje, že se hrálo o velké peníze.
Celkem bylo v automatech vsazeno 2 308 568,- Kč, oproti tomu výhry
jsou 1 748 851,-. Rozdíl tvoří zisk společností, které automaty vlastní
Nevřelová
a poplatky státu a obci.
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Naše obec se stala v loňském roce plátcem DPH.
Z této skutečnosti pramení pro obec jako účetní jednotku
řada povinností. Jednou z nich je, že faktura má být
vystavena do čtrnácti dnů po uskutečněném zdanitelném
plnění.
Do letošního roku jsme odečty vodoměrů prováděli
začátkem každého roku, zpracování výsledků odečtů pak
probíhalo v březnu a dubnu. Důvodem byl výběr poplatků
za likvidaci odpadů, zpracování uzávěrek hospodaření
obce za předcházející rok a další povinnosti vyplývající
z hospodaření obce.
V příštím roce bude proto odečet vodoměrů proveden
v průběhu měsíce března a v dubnu budou vystaveny
složenky k úhradě vodného a stočného.
Bernard Halfar

KONEC VÁLKY
Je to už nevěřitelných 65 roků, co Evropa
nezažila válku, do které by byl vtažen celý kontinent.
V devadesátých létech minulého století se odehrály
válečné boje v bývalé Jugoslávii, naštěstí tato válka se
nerozšířila na celou Evropu. Štěpánkovice si každoročně
připomínají 16. dubna výročí konce druhé světové války
ve Štěpánkovicích.
To, že válku u nás ukončily sovětská vojska je
historický fakt, který nikdo nemůže zpochybnit. Pomalu
se navždy loučíme s našimi spoluobčany, kteří válku
prožili jako vojáci ale i jako civilisté.
Od těch, kteří jsou ještě mezi námi, bychom se měli
učit a poznávat, co to byly válečné dny a roky. Je jedno,
kdo byl vítězem a kdo poraženým, v konečném důsledku
byli poraženi všichni, protože nesmyslné lidské ztráty
byly na obou stranách.
Mějme proto v paměti alespoň ten 16. duben, kdy
válka u nás skončila.
Bernard Halfar

