Zpravodaj obce
Mladecko
Leden 2013

Vážení spoluobčané v letošním roce 2013 Vám všem přejí hodně štěstí, zdraví a osobní pohody.

Karel Seidler, starosta obce

CENA VODY

Na Členské schůzi Svazku obcí pro provoz skupinového vodovodu Litultovice konané dne 5.12.2012

v Litultovicích byl podán návrh na zvýšení cen vody z 26 Kč / m3 na 27 Kč / m3 bez DPH od 1.1.2013 pro
podniky a od 1.5. 2013 pro občany - návrh byl schválen.
POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD A ZE PSŮ
Obecní zastupitelstvo konané dne 14.12.2012 schválilo:


Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o komunálních odpadech
1.

Sazba poplatku činí 550,-Kč za jednoho obyvatele, chatu, chalupu k rekreaci a je tvořena:

a) z částky 250,-Kč za kalendářní rok a

b) z částky 300,-Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce
předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a
kalendářní rok.

2. Skutečné náklady za rok 2011 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily:
153 011,-Kč a byly rozúčtovány takto: Náklady 153 011,-Kč děleno 160 (160 počet osob
s pobytem na území obce + 30 staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve
kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 805,-Kč. Z této částky je stanovena sazba
poplatku dle čl.4 odst.1 písm.b) vyhlášky ve výši 300,-Kč.

Splatnost poplatku: poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního
roku. Osoby, které vlastní chatu, chalupu mají poplatek splatný do 31.8. příslušného kalendář. roku.
Známky pro vývoz komunálního odpadu na popelnici platí do 31.3. příslušného kalendářního roku.
Osvobození a úlevy - od poplatku se osvobozují:
a) Děti narozené v příslušném kalendářním roce
b) Osoby dlouhodobě se zdržující v cizině
c)


Občané s trvalým pobytem v Mladecku, ale v Mladecku nebydlí, tudíž nevytvářejí odpad.

Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o místním poplatku ze psů
Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

Sazba poplatku za kalendářní rok činí: a) za prvního psa 100,-Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 150,-Kč.
Splatnost poplatku: poplatek je splatný nejpozději do 30.6. příslušného kalendářního roku.

ZŠ MLADECKO – NOVOROČNÍ SETKÁNÍ
Základní škola v Maldecku Vás zve dne 4. ledna 2013 od 13:00 do17:00 hodin na novoroční setkání.

Na co se můžete těšit: prohlídku naší školy, malé občerstvení a v 16:00 hodin pro Vás děti z dramatického
kroužku zahrají pohádku TŘI ZLATÉ VLASY DĚDA VŠEVĚDA.
TŘÍ KRÁLOVÁ SBÍRKA 2013
Vnaši obci Mladecku proběhne dne 5.ledna 2013 Tří králová sbírka 2013.
VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY
Přímá volba prezidenta republiky se uskuteční dne
11.1.2013 od 14:00 do 22:00 hodin a 12.1.2013 od 8:00 do 14:00 hodin
a případné druhé kolo pak ve dnech

25.1.2013 od 14:00 do 22:00 hodin a 26.1.2013 od 8:00 do 14:00 hodin.
Místem konání voleb je ve volebním okrsku Mladecko - sál kulturního domu.
ZŠ MLADECKO – ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
V základní škole Mladecko proběhne zápis do 1. třídy pro školní rok 2013 v pátek 18. ledna 2013
od 12:00 do 17:00 hodin.
ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ TQM OD 9.12.2012
Číslo linky 900 246 – Opava-Mladecko-Jakartovice, Hořejší Kunčice na všech spojích zavedena nová
zastávka Slavkov, Černá cesta.
HASIČSKÝ PLES
Sbor dobrovolných hasičů Mladecko Vás co nejsrdečněji zve na Hasičský ples, který se bude konat, jako již
řadu let, v KD Mladecko dne 18.1.2013 v 19:30 hodin. K tanci i poslechu bude hrát skupina GOLF

HRADEC. Občerstvení, skvělá zábava a bohatá tombola bude zajištěna. Na Vaši účast se těší SDH a veteráni
SDH Mladecko. Vstupné 50,-Kč. Ceny do tomboly můžete nosit na OÚ Mladecko.
ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ V ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ OD 9.12.2012
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