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Informace z obecního úřadu
1) Výňatky ze zasedání zastupitelstva obce v měsíci prosinci
10.12. - Přítomno 7 zastupitelů.
- Došlá pošta: Ministerstvo zemědělství – Veřejná vyhláška, MěÚ
Boskovice – Zahájení řízení – zastřešení silážní jámy; Zahájení řízení
– opěrná zeď, Rozhodnutí o umístění stavby – přeložka VN u lomu;
Finanční úřad – Informace k dani z nemovitosti;
Projednána žádost firmy Kamenolomy ČR s.r.o. o zřízení věcného
břemene – služebnost cesty - zamítnuto;
Schválen rozpočet obce na rok 2020
Schválen návrh Střednědobého výhledu obce na období 2020 – 2022.
Předloženo rozpočtové opatření č. 9/2019, předloženy faktury.
Schválena koupě nového rozmetadla za traktor.
Diskuze – národní dotace
rozvojového plánu obce.

2020,

Zpracování

Strategického

Termín příštího zasedání Zastupitelstva obce je 14. 1. 2020 v 19:00
hod. v budově obecního úřadu.
2) Povinné platby občanů v roce 2020
S novým rokem 2020 Vás informujeme, že poplatky hrazené na
obecním úřadě zůstávají nezměněny. Platba za komunální odpad je
500 Kč za občana a rok (splatná do konce srpna), i když v roce 2019
dotovala svoz odpadu obec částkou převyšující 100.000 Kč. Obec
nenavyšovala ani koeficient pro výpočet daně z nemovitosti.
Poplatky za psy nově upravuje obecně závazná vyhláška č. 1/2019,
v které jsou zapracovány i změny dle nově platných zákonů.
K nahlédnutí je na internetových stránkách obce.
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Sazba poplatku za kalendářní rok činí: a) za jednoho psa 150,- Kč, b)
za druhého psa téhož držitele 300,- Kč c) za třetího a každého dalšího
psa téhož držitele 650,- Kč, d) za psa, jehož držitelem je osoba starší
65 let 150,- Kč e) za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem
je osoba starší 65 let 300,- Kč.
Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá,
osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby
podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem
průkazu ZTP nebo ZTP/P.
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové
povinnosti do 30 dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo
ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Ve lhůtě 30 dnů je povinen
ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho
ztrátu, darování nebo prodej).
Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku
osvobozena. Upozorňujeme také, že novelou veterinárního zákona je
povinné čipování psů a to od 1. ledna 2020 a do této doby by měl být
každý pes označen čipem.
3) Provozní doba v knihovně v měsíci lednu
Provozní knihovny informuje, že v měsíci lednu bude knihovna
otevřena ve čtvrtek 16. 1. od 16:00 do 17:00.
4) Tříkrálová sbírka
Informujeme, že letošní Tříkrálová charitativní sbírka proběhne v naší
obci ve spolupráci s místními hasiči. Děti budou chodit jako koledníci
a to v neděli 5. ledna po celé naší obci. Při této příležitosti bude možné
přispět libovolnou finanční částkou do zapečetěné pokladničky.
Přítomna s nimi bude jako doprovod dospělá osoba. Oblastní charita
Blansko předpokládá využití finančních prostředků následovně:


Podpora Mobilního hospice sv. Martina 770 000 Kč
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Charitní záchranná síť - pomoc nejpotřebnějším v regionu ve
spolupráci s farnostmi, městy a obcemi 400 000 Kč
Podpora rodin s dětmi v nouzi 150 000 Kč
Pomoc seniorům a zdravotně postiženým 80 000 Kč
Rozvoj půjčovny kompenzačních pomůcek 100 000 Kč

Za případný příspěvek děkujeme.

Akce v našem okolí

- 7. skautský ples, Boskovice 10.1.2020 19:30
- Posezení při svíčkách s Valérií Zawadskou, Boskovice 21.1.2020 17:00
Talkshow
- Jan Kavka Trio (CZ), Boskovice 28.1.2020 19:00 Jazz and Blues
Boskovice 2019/20
- Láska a párečky 29.1.2020 19:00 Divadelní představení - Kulturní dům
Letovice
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