Lednový zpravodaj obce
e elovice
rok 2004

Z ve ejného zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 23.1.2004
1. OZ odsouhlasilo: a) smlouvu o zajišt ní a financování základní dopravní
obslužnosti a soust ed ní finan ních prost edk .
b) vyhlášku o zákazu volného pobíhání ps .
c) vyhlášku o poplatcích ze ps , která byla nov
propracovaná
d) p edložený rozpo et obce pro rok 2004
e) zvýšení platby za brigádnickou hodinu ze 40 K na
50 K od tohoto roku
2. Upozorn ní pro ob any:
P i posledním svozu popelnic nebyly oprávn n n kterým ob an m
popelnice vyvezeny z d vod vsypání horkého popela do popelnice.
Vyhláškou o zákazu volného pobíhání ps a jiných hospod. zví at v obci
se mimo jiné rozumí, že chovatelé i držitelé ps i jiných hospod. zví at
u iní taková opat ení, aby k volnému pobíhání zví at po volném
prostranství nedocházelo vyjma p esunu pod dohledem majitele. Za
porušení tohoto zákazu lze v naší obci uložit pokutu do výše 30 000,K . Psi o výšce v kohoutku do 40 cm musí mít doprovod osoby, psi o
výšce v kohoutku nad 40 cm musí být vedeni na vodítku a pes musí
být opat en náhubkem.
Poznámka: V p ípad povolání odchytové služby se cena za výkon
pohybuje kolem 6 tisíc za zví e a obec se musí pak podílet i na finan ní
ástce za krmivo v útulku. Máme pro tento rok poplatek za držení psa
velmi malý - jen 60 K . V p ípad jakýchkoliv finan ních navýšení by se
musel poplatek rozpo ítat na všechny majitele ps a poplatek upravit.
Doufejme, že se benevolentní chování n kolika chovatel i majitel ps
zlepší!!!
Navržený a odsouhlasený rozpo et na rok 2004:
Plánované akce v naší obci: oprava st echy na pohostinství,oprava a
dopln ní sociálních za ízení v pohostinství a obchod dle hygienických
norem, sociální za ízení na obec. ú ad / p esunuto z roku 2003/, údržba a
oprava vodních nádrží /Rybní ek, Paseka, Jamka/, oprava + dopln ní
kanalizace, lesní hospodá ství-dot žení k rovcové kalamity + zalesn ní
vyt žených ploch, zpracování projektové dokumentace-byty nad

pohostinstvím, plánovaná studie istírny odpadních vod pro naši obec + další
b žné akce nutné pro chod obce
Finan ní výdaje : 1.650 tisíc
Finan ní p íjmy: 1.650 tisíc
Veškeré nov p ijaté vyhlášky se nacházejí ve výv sní tabuli p ed
obecním ú adem, kam jsou vyv šovány a jejichž platnost po íná 15. dnem
po odsouhlasení obecním zastupitelstvem.
Kulturní akce:1. P esun plesu hasi na 31.1.2004-hrají T i cvr ci
- možnost p isp ní do tomboly plesu do soboty do 11 hodin v
obchod i odpoledne na obecním ú ad .
2. Ples žen - 7.2.2004 - hrají T i cvr ci
Sportovní akce: 14.2.2004 od 8 hodin turnaj ve volejbale v Zábo í-zatím
p ihlášená družstva: Blatná, Nahošín, e elovice, Zábo í
Naši jubilanti:
9.2. oslaví své 60. narozeniny paní Anna Malá. K ostatním gratulant m se
p ipojujeme i my a p ejeme Vám pevné zdraví, radost , pohodu a elán do dalších
let.
22.3. slaví své 65. narozeniny pan Štefan Moty ák . P ejeme Vám touto cestou
spokojené prožití významného dne.
29. 3. s rodinou oslaví své významné životní jubileum- 75 let -pan Václav
N me ek. Do dalších iperných let Vám p ejeme železné zdraví a mnoho
životní pohody.
R zné:
N kte í ob ané by si ješt rádi objednali letecké snímky naší obce. Oba pohledy
/ bez Kuše i s Kuší/ jsou k nahlédnutí na obecním ú ad . P ípadní zájemci se
mohou informovat u paní Kv ty Zachové, která s dopl kovým objednáním
po ká do konce dubna. Jednáme s firmou také o zhotovení klasických pohlednic
leteckých snímk . které pak budou k dostání z ejm v místním obchod i op t
u p. Zachové.
Dále prosíme majitele nemovitostí, aby uhradili, pokud tak již neu inili,
poplatek za odvoz komunálního odpadu a poplatek ze ps . Chalupá i nech tak
u iní v nejbližším možném p íjezdu.
V poslední dob dochází k zna nému nár stu krádeží. Zlod j m se dokonce
poda ilo krást i v domech, ve kterých spali majitelé v jiných místnostech.
Zabezpe ujte si v rámci svých možností své nemovitosti i v noci. Nevpoušt jte
do dvor i dom rad ji žádné podomní obchodníky. Prosíme Vás, abyste byli
nápomocni i Vašim soused m, kte í nyní do chalup nejezdí. Podívejte se ob as
na jejich okna i dve e, zda nejsou poškozené i zda nejsou na sn hu v dvorech
stopy.

