6/

2019
Kompostéry máme – a co smlouvy?
Všichni zájemci o kompostéry byly upokojeni a mají
kompostéry doma, ale smlouvy? Připomínáme několika
zapomnětlivcům, že je třeba neprodleně na obec doložit
podepsanou smlouvu, aby byla litera dotačního titulu
splněna. Někteří projevili zájem si odvézt další
kompostér. Těm oznamujeme, že v první řadě hodláme
pokrýt požadavky těch, kteří se ve fázi prověřování
zájmu zapomněli přihlásit, nebo v naší obci ještě nebyli
nebo v dohledné době budou. Pokud i tak některé
kompostéry do jara zbydou, ozveme se Vám.

Obecní úřad na přelomu roku
Vzhledem
k technickým
důvodům
(výměna
výpočetní techniky) a převodu systému bude letos
posledním dnem, kdy bude možné používat k platbě
v pokladně hotovost, čtvrtek 12. prosince 2019. Z
důvodů uzavření pokladny a účetních uzávěrek
nebude možné využívat ani služby vidimace a
legalizace. Případné platby bude možné vyřizovat
pouze bezhotovostně na účet. Do plného provozu
pro veřejnost se vrátíme v pondělí 6. ledna 2020.

Nevěřili byste tomu…….

Někteří spoluobčané nemají dosud splněny
povinnosti spočívající v úhradě poplatků za rok
2019. Zdvořile je žádáme o splnění jejich
nezadatelného práva nebýt dlužníky.

Nové Obecně závazné vyhlášky

Novelizace zákona o místních poplatcích si vyžádala
přípravu a projednání upravených stávajících
vyhlášek řešících výběr místních poplatků. V mnoha
případech se jedná pouze o kosmetické úpravy a
terminologii.
Vzhledem
k závažnosti možného
dopadu všem doporučujeme seznámit se s jejich
zněními, která budou po schválení a vydání
zastupitelstvem zveřejněny na úřední desce a na
webu obce. My se zmíníme pouze o těch
nejzásadnějších ustanoveních. Připomínáme, že
návrhy
vyhlášek
byly
podrobeny
kontrole
pracovníky Ministerstva vnitra.
OZV o poplatku za sběr, likvidaci, shromažďování
odpadu…. „ prostě za komunální odpad „. Po
kalkulaci let posledních a po nárůstu nákladů
svozové firmy zastupitelstvo schválilo výši poplatku
550 Kč/ rok/ občana. Přiznání k tomuto poplatku
obdržíte v lednovém termínu. Připomínáme, že je ho
třeba vyplněné doručit i v případě, že Vám poplatek
nevznikne (jste od něho vyhláškou osvobozeni).
Důvody osvobození jsou uvedeny ve vyhlášce, ale
některé je třeba doložit potřebnými dokumenty a
ohlásit dle ohlašovací povinnosti. Osvobozeny jsou
mj. děti narozené v běžném roce, občané starší 80
let a další. Z osvobození naopak vypadly občané
s trvalým pobytem „na ohlašovně“.
OZV o poplatcích z užívání veřejného prostranství –
jedná se o stanovení ceníku za využívání pozemků

vyjmenovaných ve vyhlášce. Zde je třeba seznámit
se zejména s ohlašovací povinností a případnými
osvobozeními. Přihlašovací formulář bude dostupný
na webu obce.
OZV o poplatku ze psů – zde byla změněna pouze
terminologie- pozor pouze na ohlašovací povinnost
(formulář bude součástí přiznání za „popelnice“) tak
jako v minulých letech. Poplatky se nemění – první
pes 120 Kč a druhý a další 180 Kč.
OZV o poplatcích ze vstupného – jedná se o
terminologické „oprášení“ vyhlášky z roku 2010.
Všem doporučujeme se s uvedenými seznámit a
hlavně se jimi řídit.

Adventní koncert

Po roce si Vás občany dovolujeme pozvat na
Adventní koncert, který se uskuteční v místním
kostele sv. Václava v neděli 15. prosince od 14
hodin. V programu vystoupí pěvecký sbor Gymnázia
Žamberk CORALE, který se k nám vrací po řadě let
a je zárukou příjemného a pohodového odpoledne.
Jak se stalo zvykem, bude vybrané dobrovolné
vstupné věnováno na dobročinný a charitativní účel.
Tentokrát jsme zvolili rodinu 9 letého Tomáše
Lněničky ze Sedliště, který trpí Duchennovou
svalovou distrofií. Nenechte si ujít nevšední kulturní
zážitek a v čase adventním podpořte potřebné. Jste
srdečně zváni.

Veřejné bruslení

Pro občany obce je zajištěno na litomyšlském
zimním stadiónu ve čtvrtek 26. prosince od 10 do
12 hodin.

Pel - mel zpráv


Těsně po uzávěrce
(středa 11.12.2019)
proběhlo v místní knihovně vyprávění Jany Houdkové
o dobrovolnické práci v Ugandě. Na začátku adventní
doby proběhla výroba adventních věnců. Součástí
rozsvícení vánočního stromu byl i vánoční jarmark
v pohostinství. Poslední výpůjční den bude 18.
prosinec.

V listopadu proběhla oprava běžecké dráhy na
místním hřišti. Oprava byla zvolena s výhledem na
květnovou okrskovou soutěž hasičů a využili jsme
dostupného termínu a techniky. Jenom upozorňujeme,
že dráha nemá sloužit pro koňské dostihy.

Kontejnery na zelený odpad budou k polovině
prosince staženy a opět se vrátí na jaře.

Hasiči se sejdou na Valné hromadě 18. ledna a
budou hodnotit velice úspěšnou soutěžní sezónu, ale
také budou na další období volit vedení a výbor.

Konzum oznamuje, že z důvodů nemoci
proškolených pracovnic je omezena možnost vydávání
zásilek mimo otevírací dobu pobočky Pošty Partner.

Všem občanům přejeme klidné prožití vánočních
svátků a v novém roce pohodu, štěstí a zdraví.

