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VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ,

přes všechna opatření spojená s omezujícími
podmínkami COVIDu bych rád všem popřál ŠŤASTNÝ
NOVÝ ROK 2021. Přeji všem pevné zdraví, štěstí,
mnoho úspěchů a také mnoho šťastných chvil prožitých
v kruhu svých blízkých, známých, přátel a těch, kteří
Vám budou dělat radost.
S pozdravem a přáním krásných dnů.
Zdeněk Hověžák – starosta obce

PRÁCE V OBCI V PROSINCI 2020
❖ V minulém měsíci jsme prováděli běžné úklidové
práce v obou obcích
❖ V budově Domu služeb probíhá rekonstrukce
místnosti kadeřnictví. Bylo nutné vyměnit
elektroinstalaci a provedli jsme omítnutí celé
místnosti. Vladimír Drábik, ml. provedl instalaci
sádrokartonů na stropní část.
❖ V našich lesích jsme pálili klestí po těžbě kůrovce, a
to v lokalitě Bližní.
❖ Dne 16. 12. 2020 proběhl prodej vánočních
stromků.

Ladislav Obadal, místostarosta

❖ RO schválila plán inventur a inventarizačních komisí:
o Inv. komise č. 1: budova OÚ, knihovna
Vlachovice, budova č.p. 185, budova
„RADIANA“
o Inv. komise č. 2: kulturní dům
o Inv. komise č. 3: ZŠ, MŠ
o Inv. komise č. 4: Dům služeb, koupaliště,
víceúčelové hřiště, sběrný dvůr
o Inv. komise č. 5: SDH Vlachovice, SDH
Vrbětice, knihovna Vrbětice, spol. místnost
OV Vrbětice
❖ RO souhlasí s podáním žádosti na dotaci na
rekonstrukci budovy OÚ.
❖ RO souhlasí s podáním žádosti na dotaci na
vybudování workoutového hřiště s cvičebními prvky
(na starém hřišti s umělým povrchem).
❖ RO souhlasí s podáním žádosti na dotaci na opravu
památníků padlých.
❖ RO souhlasí s podáním žádosti na dotaci na pořízení
lesní techniky.
❖ RO souhlasí s podáním žádosti na dotaci na
rekonstrukci hřbitova.
❖ RO souhlasí se zvýšením ceny vody pro občany na
52 Kč/m3 (Došlo ke zvýšení ceny za odběr vody od
Moravské vodárenské).
❖ RO souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku pro
Nemocnici Slavičín na rok 2021 ve výši 20 000 Kč.
❖ RO souhlasí s poskytnutím finanční podpory pro
Andělé Života, p.s. na rok 2021 ve výši 5000 Kč.
❖ RO souhlasí s odpisovým plánem MŠ dlouhodobého
majetku pro rok 2021.
❖ RO souhlasí s žádostí MŠ Vlachovice o provedení
změny použití finančních prostředků v rozpočtu MŠ
na rok 2020 z neinvestičního příspěvku do
investičního příspěvku na rok 2020.

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
V letošním roce proběhne změna
územního plánu. Veškeré podněty a
požadavky můžete hlásit na obecní úřad
do 31. 1. 2021.
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Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje:
❖ Výkup části pozemku p. č. 179/3 v KÚ Vlachovice ve
vlastnictví SK Vlachovice za částku 100Kč/m2
❖ Přijetí dotace ze ZK (kůrovcová kalamita)
❖ Uzavření smlouvy s mikroregionem Valašské
Kloboucko
❖ Rozpočtovou změnu č. 2 – změna mezi paragrafy
❖ Rozpočet a střednědobý výhled mateřské a základní
školy
❖ Rozpočtové provizorium na rok 2021
❖ Zveřejnění záměru prodeje či směny částí obecních
pozemků p. č. 3257/1, 3257/5 a 3257/46 v KÚ
Vlachovice v případě, že na pozemcích není vzrostlý
les
❖ Mimořádný finanční dar nemocnicím a domovům,
které obec pravidelně podporuje, v celkové výši
50 000,- Kč

Informace pro občany
V letošním roce budou uzavírány s občany Smlouvy na
vypouštění odpadních vod do kanalizace.
Uzavření smluv je zákonná povinnost OBCE jako
provozovatele kanalizace. Cena za stočné bude
stanovena odborným výpočtem.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

-

-

fyzické osoby hlášeny k trvalému pobytu v sídle
ohlašovny po zrušení údaje o místu trvalého
pobytu, jejichž pobyt je neznámý
osoby přihlášené v obci, které se minimálně po
dobu 9 kalendářních měsíců nezdržují na území
obce
osoby s těžkým zdravotním postižením – držitelé
průkazu OZP ZTP/P

Úleva se poskytuje:
-

-

dětem od 1 do 15 let věku
studentům denního studia od 15 do 26 let věku
přihlášeným v obci studujícím a ubytovaným
v místě studia
osobám přihlášeným v obci ve věku 70 let včetně a
více

Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. 3.
příslušného kalendářního roku, a to:
-

hotově v kanceláři OÚ nebo
bankovním převodem na účet 4129661/0100 (VS
číslo domu)

Poplatník za tento poplatek obdrží přenosné známky, které
je stále NUTNÉ umístit na popelnice.
Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši,
vyměří OÚ poplatek platebním výměrem nebo hromadným
předpisným seznamem.

Na základě obecně závazné vyhlášky obce Vlachovice č.
2/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů platí, že:

Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část
těchto poplatků může OÚ zvýšit až na trojnásobek.

poplatek za odpady hradí

OÚ eviduje množství nezaplacených poplatků za odpady,
zkontrolujte si tedy úhradu poplatků a v případě dluhu
neprodleně poplatek uhraďte.

-

fyzická osoba
o která má v obci trvalý pobyt
o fyzická osoba, která má ve vlastnictví
stavbu určenou k individuální rekreaci, byt
nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena
k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši
odpovídající poplatku za jednu fyzickou
osobu;
má-li
ke
stavbě
určené
k individuální
rekreaci,
bytu
nebo
rodinnému domu vlastnické právo více
osob, jsou povinny platit poplatek společně
a nerozdílně
o fyzická osoba, která pobývá na území obce
po dobu delší než 3 měsíce

Celé znění této vyhlášky najdete na stránkách obce:
http://www.vlachovice.cz/e_download.php?file=data/editor
/78cs_2.pdf&original=ozv%2002_2019%20poplatek%20za%
20odpad.pdf

SBĚRNÝ DVŮR DO ODVOLÁNÍ
Sazba poplatku bude vypočtena ze skutečných nákladů za
svoz odpadu za rok 2020.
Od poplatku jsou osvobozeny:
-

osoby mladší jednoho roku věku
osoby v obci v nedostupných lokalitách - č. p. 169

nepřijímá komunální směsný odpad v žádném
množství z důvodu omezení provozu skládky ve
Smolině
přijímá pouze tříděný odpad, čistou suť
a bioodpad
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INFORMACE Z MATRIKY – LISTOPAD 2020
Přihlášeno: 3, odhlášeno: 0, narození: 3, úmrtí: 4
Z důvodu oznamovacích změn, které nastaly v matriční a
evidenční agendě, prosíme občany, u kterých nastala
v rodině matriční událost, tj. narození dítěte, uzavření
manželství, úmrtí, aby tuto skutečnost nahlásili v kanceláři
OÚ (na matrice) a současně předložili i příslušný matriční
doklad. Fotografie narozených dětí nebo informace do
rubriky Vzpomínáme, Výročí můžete odevzdávat v kanceláři
OÚ Vlachovice nebo posílejte na e-mail: obec@vlachovice.cz
nebo zpravodajvlachovice@seznam.cz
Jarmila Zvonková, matrikářka, tel. č. 577 324 026

V LISTOPADU JSME SE ROZLOUČILI …

V LISTOPADU SE NARODILI…
VZPOMÍNKA

PODĚKOVÁNÍ
Již po deset let, v čase adventu, se rozzářil na návsi ve
Vrběticích pro všechny občany vánoční strom. Zářící strom,
který nám všem oznamuje příchod krásných a požehnaných
Vánočních svátků. Je pěkné poděkovat dárci stromu, partě
dobrovolníků za osazení a ozdobení tohoto stromu a
navození vánoční nálady v této ne moc příjemné době
František Hudek Vrbětice
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