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Na úvod bychom Vás rádi pozdravili v této výjimečné době, v době epidemie koronaviru. Přestáli jsme nouzový
stav a snad nás čeká klidnější léto. Rádi bychom touto cestou poděkovali Tereze Buchtové a Lence Alvarézové
za ušití roušek, které byly zájemcům zdarma rozváženy do schránek nebo byly, a ještě jsou, k vyzvednutí na
obecním úřadě. Občanům byly nabízeny i služby v podobě dovozu nákupu, či léků. Tuto nabídku však nikdo
nevyužil. V pondělí 25. května bude znovu otevřena Základní a mateřská škola v naší obci. Z důvodu přísných
hygienických pravidel, která se musí dodržet nebude umožněn veřejnosti přístup do budovy školy ani do
tělocvičny. Ze stejného důvodu nebude otevřena knihovna. Děkujeme Vám za pochopení.
PRODEJNA POTRAVIN OPĚT OTEVŘENA!
Pondělí – sobota od 7.30 hod do 17.00 hod
Dne 19.03.2020 byla s novým nájemcem prodejny panem Văn Tung Nguyen uzavřena nájemní smlouva na
pronájem obchodu. Nájemné činí 1 Kč a obec hradí provozovateli náklady na energie až do výše 80.000 Kč.
Věříme, že Vám bude vyhovovat jak pracovní doba, tak množství zboží, které zde nový pronajímatel má a
obchod se u nás v obci podaří udržet.
Nový nájemce neměl bohužel zájem o provozování pošty Partner, a tak bylo vybavení odstraněno. Při stěhování
byla nám z neznámého důvodu odříznuta i poštovní schránka, která byla později instalována mezi autobusovou
zastávku a informační tabuli.
POŠTA PARTNER
Na žádost minulého provozovatele obchodu, byla pošta z pobočkové sítě České pošty, převedena na poštu
Partner. Poštovní služba fungovala velmi dobře. Bohužel uzavřením obchodu došlo i k ukončení provozu pošty
a Česká pošta již pobočku z důvodu ztrátovosti zpět nechce a provozovat ji nebude. Z důvodu podmínek, které
si určila Česká pošta nemůže být provozovna umístěna na obecním úřadě a hledáme proto nadále fyzickou
osobu podnikající nebo právnickou osobu, která by pobočku České pošty provozovala. V případě zájmu o
provozování pobočky, či podrobnější informace, nás neváhejte kontaktovat na obecním úřadě. V současné době
zjišťujeme podrobnosti o pojízdné poště a rádi bychom se do tohoto projektu zapojili.
INFORMACE PRO PLATBY MÍSTNÍCH POPLATKŮ
Poplatek za svoz odpadu
• výše poplatku je 600 Kč na osobu případně 600 Kč za rekreační objekt
• známky na popelnice jsou k vyzvednutí na obecním úřadě
Poplatek ze psů
• výše poplatku je 200 Kč za jednoho psa + 300 Kč za každého dalšího psa
Oba poplatky je možné uhradit v hotovosti na obecním úřadě nebo na účet vedený u České spořitelny, a.s. číslo
účtu: 1184064379/0800
VS: číslo popisné nemovitosti
Zpráva pro příjemce: uvést o jaký poplatek se jedná a za koho je hrazen
SPLATNOST POPLATKU BYLA V LETOŠNÍM ROCE Z DŮVODU EPIDEMIE KORONAVIRU A VYHLÁŠENÉHO
NOUZOVÉHO STAVU PRODLOUŽENA DO 30.06.2020. PROSÍME VÁS TEDY O VČASNOU ÚHRADU.
PO TOMTO TERMÍNU JIŽ NEBUDOU POPELNICE BEZ ZNÁMEK VYVÁŽENY.

SBĚR POUŽITÉHO KUCHYŇSKÉHO OLEJE
Od května 2020 bude probíhat sběr použitého
kuchyňského oleje jiným způsobem než doposud.
Černé popelnice firma Černohlávek OIL
z kontejnerových stání odvezla. Nyní bude sběr oleje
probíhat prostřednictvím svozu komunálního odpadu
firmou Marius Pedersen a.s. Stačí, když vždy při svozu
komunální odpadu umístíte uzavřenou
průhlednou PET lahev o objemu max. 2 litry na
(případně vedle) popelnice.

ROZPOČET OBCE NA ROK 2020

Příjmy a výdaje vycházejí z plnění rozpočtu loňského roku. Příspěvky pro spolky zůstávají ve stejné výši. Došlo
k navýšení příspěvku základní škole o 100.000 Kč na malování a opravu podlahy v mateřské škole. Významnější
položku v rozpočtu tvoří 1.500.000 Kč na opravu cest a s tím spojené opravy kanalizací ve výši 300.000 Kč.
250.000 Kč na územní plán, 2 mil. na rekonstrukci kiosku na Slavném, 200.000 Kč na opravy bytového fondu.
Vyčleňujeme v rámci běžných výdajů 300.000 Kč na návratnou finanční výpomoc pro DSO Policka. NFV je
poskytována na předfinancování výdajů spojených s projektem „Efektivní a profesionální veřejná správa
regionu DSO Policko. V rámci tohoto projektu byly hrazeny výdaje na Strategii DSO a jednotlivých obcí svazku a
dále nejrůznější pasporty, které musí mít obce ze zákona zpracované. Z projektu byla hrazena i různá školení
zaměstnanců obecních úřadů.

