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www.vlachovice.cz

Leden 2022

Vlachovicko-Vrbětický
zpravodaj

Vážení a milí spoluobčané,
Každý začátek roku si přejeme všechno jenom to nejlepší
v novém roce. Už několikátý rok klademe důraz na pevné
zdraví z důvodu covidové situace. Budeme si přát, aby se
tato situace co nejvíce zvolňovala. Já si dovolím k přání
přidat i kus štěstí, tolerance, přátel, spokojenosti, úspěchů…
Teď něco o činnosti obce. Nechci se moc vracet do minulosti,
a když, tak jenom proto, abychom se poučili z toho, co se
nám podařilo, ale také co se nám nepodařilo. To, že skončily
záchranné a likvidační práce v muničních skladech a nám se
podařilo zařídit odškodnění pro občany a také pro obce, je
výborné. Jak, kde, jakým způsobem, do jakého termínu žádat
o odškodnění najdete na obecním webu, v minulém i tomto
čísle našeho zpravodaje i na webu Ministerstva vnitra.
Jenom chci připomenout těm, kteří neměli v rozhodném
období trvalý pobyt v naší obci, ale nějakou dobu se zde
zdržovali, stejně tak podle pokynů podávejte žádosti o
odškodnění. Vaše žádosti budou sice zamítnuty, ale to bude
právě podklad pro soudní domáhání. Postižené obce již
v loňském roce navštívila zástupkyně advokátní kanceláře
Týcová & Dvořák z Prahy JUDr Eva Pilařová, kontakt
eva.pilarova@aktycova.cz. Ti z těch, kteří nesplňují
podmínku trvalého pobytu, a budou chtít využít této
advokátní kanceláře, mohou se na ni obracet. Podle tohoto
zákona můžete žádat do poloviny roku a potom má
Ministerstvo vnitra tři měsíce na vyplácení.

Buďte prosím trpěliví, žádostí bude více než osm tisíc a
všechny se musí podrobně prověřit. Když už jsme vydrželi
tolik let, tak teď už vydržíme.
No, a když už budou odškodněny i obce, tak budeme
investovat do smysluplných projektů, které budou sloužit
především nám Vlachovjanům – Vrběčanům, spolkům,
dobrovolníkům, aktivistům, seniorům i mladým, no prostě
všem.
Ještě jednou všem přeji šťastný nový rok, plný radostných
chvil, spokojenosti a splnění všech přání.
Zdeněk Hověžák, starosta
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Zápis z RO ze dní 29. 11. a 13. 12. 2021
o

o

o

o

o

o

o
o

RO souhlasí s podáním žádosti na dotaci:
o zasíťování stavební lokality Nivy
o vybudování workoutového hřiště u ZŠ
Vlachovice
RO souhlasí s výsledkem výběrového řízení na
prodloužení vodovodu a kanalizace v části
Záhumení Vrbětice 2. Vítězem výběrového řízení se
stal Karel Hlavica.
RO souhlasí s finanční podporou Mobilního hospice
Andělé Stromu života, p. s., ve výši 5 000,- Kč a
zařazením do rozpočtu obce na rok 2022.
RO doporučuje ZO schválení Vyhlášky o odpadech.
Návrh ceny na rok 2022 je 500,- Kč/osoba, slevy pro
studenty a důchodce zůstávají.
RO souhlasí s uzavřením Darovací smlouvy se SOU
Valašské Klobouky ve výši 5 500,- Kč, finanční částka
bude použita na zhotovení reklamního banneru.
RO souhlasí s uzavřením dodatku ke Smlouvě svozu
odpadu s Valašskoklobuckými službami, s. r. o. na
rok 2022.
RO souhlasí s oslovením stolařských firem na výrobu
nábytku do nově zrekonstruovaných prostor OÚ.
RO požádá odbornou poradkyni Ing. Kašparovou o
posouzení změny ceny vody pro občany na rok 2022
v návaznosti na zvýšení ceny vody dodávané od
Moravské vodárenské, a. s.

Úplné
znění
OZV:
http://www.vlachovice.cz/uradobce/uredni-deska/ozv-k-mistnimu-poplatku-za-odpadovehospodarstvi-869.html

Zápis ze ZO ze dne 20. 12. 2021
Zastupitelstvo obce schvaluje:
o
o
o
o
o
o

o

o
o

Rozpočet ZŠ Vlachovice
Rozpočet MŠ Vlachovice
Rozpočtové opatření č. 2/2021
Rozpočtové provizorium pro rok 2022
Dotace na pomník ve Vrběticích
Obecně závaznou vyhlášku obce Vlachovice č.
1/2021 o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství
Obecně závaznou vyhlášku obce Vlachovice č.
2/2021 o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství
Darovací smlouvu pro SDH Vlachovice
Zveřejnění záměru směny části obecního pozemku
p. č. 3868/1 v KÚ Vlachovice za část stavebního
pozemku p. č. 95 v KÚ Vlachovice

Práce v obci v prosinci 2021
V prosinci jsme prováděli úklidové práce, koncem měsíce
odklízení sněhu z komunikací, chodníků a posyp drtí.
Dále jsme vyklízeli kancelář sekretářky a účetní na obecním
úřadu a následně stěhovali vybavení kanceláří a
dokumentaci do místností v budově SLUŽEB.
Před Vánocemi jme vyřezávali v našich lesích smrkové
stromky a prodávali občanům, kteří si stromky objednali.
Firma Zlínské stavby, a. s. pokračuje v rekonstrukci obecního
úřadu.
Ladislav Obadal, místostarosta

Žádáme občany, aby v zimním období neparkovali své
automobily na obecních komunikacích, brání tím
v odklízení sněhu a údržbě. Z téhož důvodu žádáme,
aby v den svozu komunálního odpadu a plastů
nedávali popelnice na chodníky.
Upozorňujeme občany, že z důvodu nové obecně
závazné vyhlášky (OZV) o odpadech je nutné VYPLNIT
PŘIHLÁŠKU K MÍSTNÍMU POPLATKU ZA ODPADOVÉ
HOSPODÁŘSTVÍ.

Harmonogram svozu odpadů 2022
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Z OZV o poplatcích za odpady
Poplatníkem poplatku za odpad je:
a) fyzická osoba přihlášená v obci nebo
b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům
nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není
přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na
území obce.
Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok.
Sazba poplatku činí 500,-- Kč/kalendářní rok.
Od poplatku se osvobozují:
a) Osoby mladší jednoho roku věku
b) Osoby v obci nedostupných lokalitách – č. p. 169
c)
Osoby hlášené k trvalému pobytu v sídle
ohlašovny, po zrušení místa trvalého pobytu,
jejichž pobyt je neznámý
d) Osoby přihlášené v obci, které se minimálně po
dobu 9 kalendářních měsíců nezdržují na území
obce.
Úleva ve výši 250,- Kč se poskytuje:
a) Dětem od 1 do 15 let věku včetně
b) Studentům denního studia ve věku 15–26 let
přihlášeným v obci, studujícím a ubytovaným
v místě studia
c) Osobám přihlášeným v obci ve věku 70 let včetně
a více.
Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do konce
měsíce února příslušného kalendářního roku.

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Sklo,
Kovy,
Nebezpečné odpady,
Objemný odpad,
Jedlé oleje a tuky,
Textil,
Směsný komunální odpad.

Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální
odpad po stanoveném vytřídění podle výše uvedeného - a),
b), c), d), e), f), g), h), i).
Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým
rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob.
Papír, plasty včetně PET lahví, sklo, biologické odpady,
jedlé oleje a tuky, textil se soustřeďují do zvláštních
sběrných nádob, kterými jsou sběrné nádoby, pytle a
kontejnery.
Plasty včetně PET lahví lze soustřeďovat do zvláštních
sběrných nádob umístěných u jednotlivých nemovitostí.
Papír lze soustřeďovat do pytlů, které jsou k dispozici na
obecním úřadě. Svoz se provádí ve stanovenou dobu přímo
od jednotlivých nemovitostí. Harmonogram svozu je
zveřejněn na webových stránkách obce.
Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny
příslušnými nápisy:
a) Papír, pytle, barva modrá
b) Plasty, PET lahve, sběrné nádoby, barva žlutá
c) Sklo, sběrné nádoby, barva zelená
Kovy, biologický odpad, jedlé oleje a tuky, textil lze
odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn v blízkosti
pálenice u „Cigánového mostu“. Ve sběrném dvoře lze také
odevzdávat papír, plasty včetně PET lahví, sklo.
Nebezpečný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře.
Objemný odpad lze odevzdávat ve sběrném dvoře.
Obec v rámci předcházení vzniku odpadu za účelem jejich
opětovného použití nakládá s těmito movitými věcmi:

Z OZV o nakládání s odpadem v obci
Každý občan je povinen odpad nebo movitou věc, které
předává do obecního systému, odkládat na místa určená
obcí v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh,
kategorii nebo materiál odpadu nebo movitých věcí
zákonem o odpadech a touto vyhláškou.
Občané předávající komunální odpad na místa určená obcí
jsou povinny odděleně soustřeďovat následující složky:
a) Biologické odpady,
b) Papír,
c) Plasty včetně PET lahví a nápojových kartonů

a)
b)
c)
d)
e)

funkční nábytek
oděvy a textil
stavební materiál použitelný
sklo
funkční elektro spotřebiče

Movité věci uvedené lze předávat ve sběrném dvoře. Movitá
věc musí být předána v takovém stavu, aby bylo možné její
opětovné použití.
Stavební a demoliční odpad lze předávat ve sběrném dvoře.
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Odškodnění za výbuchy v muničních skladech
Na základě zákona 324/201 Sb., o jednorázovém odškodnění
subjektů dotčených mimořádnou událostí v areálu
muničních skladů Vlachovice-Vrbětice mají nárok na
odškodnění fyzické osoby, které byly v rozhodném období
od 16. 10. 2014 do 13. října 2020:

MV má po přijetí žádosti 90 dní na posouzení a následně 30
dní na vyplacení peněz.

- přihlášeny k trvalému pobytu v obci,
- byly držitelem povolení k trvalému pobytu a byly přihlášeny
k pobytu v obci.

Budou-li v žádosti chybět některé náležitosti, MV žadatele
vyzve k doplnění.

Jde o fyzické osoby, které kdykoli v uvedeném období v obci
trvale bydlely po jakoukoli dobu (mohli se odstěhovat,
přistěhovat, narodit).

S případnými dotazy je možné se obrátit na mailovou adresu
vrbetice@mvcr.cz.

Nárok na přiznání jednorázového odškodnění nepřechází na
dědice oprávněné osoby, a to ani v případě, že oprávněná
osoba zemře po uplatnění nároku.
Nárok na poskytnutí jednorázového odškodnění nemá
oprávněná osoba za tu část rozhodného období, kdy bylo
místem jejího trvalého pobytu sídlo ohlašovny. (obecní
úřad).
Každá osoba podává žádost sama za sebe, za děti podává
žádost zákonný zástupce, za osoby omezené ve svéprávnosti
podává žádost jejich opatrovník.

V případě, že bude žádosti vyhověno, MV nezasílá žadateli
rozhodnutí, ale rovnou vyplácí peníze.

Proti rozhodnutí MV nelze podat rozklad.

Formulář je dostupný ke stažení na stránkách
https://www.mvcr.cz/clanek/jednorazove-odskodnenivrbetice.aspx.
Uspokojením nároků podle tohoto zákona zanikají
oprávněným subjektům nároky na náhradu škody
uplatňované v souladu s účelem odškodnění podle jiných
právních předpisů.
Vyplacené odškodnění nepodléhá zdanění a také se neuvádí
do příjmu v daňovém přiznání.

Otázky a odpovědi:

V žádosti není nutné uvádět, odkdy dokdy zde daná osoba
žila, Ministerstvo vnitra (dále MV) si údaje zjistí z registru
obyvatel.

Přechází nárok na dědice?

Žádost musí obsahovat kromě identifikačních údajů (jméno,
adresa, datum narození, číslo OP, případně cestovního
dokladu) také způsob vyplacení (složenka, účet – číslo).

Jsem občan Slovenské republiky a mám povolení
k pobytu na území obce, mám nárok?

Vyplněnou žádost je nutné podat v termínu od 1. 1. 2022 do
30. 6. 2022 – musí být doručena na MV nejpozději 30. 6.
2022 (nestačí žádost 30. 6. 2022 odeslat) buď:
- poštou (doporučeně)
- datovou schránkou
- emailem se zaručeným elektronickým podpisem.
Žádosti můžete již nyní posílat,
zákon je účinný od 1. 1. 2022.
MV nezasílá žadateli potvrzení o doručení žádosti,
doporučuje se zaslat žádost doporučeně.

Nikoli, nárok na přiznání jednorázového odškodnění
nepřechází na dědice oprávněné osoby, a to ani v případě, že
oprávněná osoba zemře po uplatnění nároku.

Ano, pokud jste osoba, která byla v rozhodném období
držitelem povolení k trvalému pobytu a byla přihlášena
k pobytu v obci.

Mám nemovitost v obci, a fakticky tady žiji, mám
nárok?
Nikoli, pokud se nejedná o trvalý pobyt. Doporučuje se však
podat žádost, kterou MV zamítne a na základě zamítnutí se
mohu obrátit na soud, např. prostřednictvím advokátní
kanceláře Týcová & Dvořák z Prahy, JUDr Eva Pilařová,
kontakt eva.pilarova@aktycova.cz.
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S růstem cen za energie může
pomoci ÚP ČR

Další podrobnosti, včetně nejčastějších otázek a
odpovědí, najdete na webových stránkách Ministerstva
práce a sociálních věcí

Lidé, kterým po změně dodavatele energií výrazně
vzrostou výdaje a nemají dostatek finančních
prostředků na úhradu základních potřeb, mohou
požádat Úřad práce ČR o některou z nepojistných
sociálních dávek.
Konkrétně o příspěvek nebo doplatek na bydlení.
V případě příspěvku na bydlení právě probíhá
legislativní proces, jehož cílem je rozšíření okruhu
příjemců. Ve vybraných situacích lze poskytnout také
dávku
mimořádné
okamžité
pomoci
(MOP).
S omezenou platností je možné požádat o dávku „MOP
– vyúčtování DPI“. V tomto případě je ale podmínkou,
že žadatel už přešel od dodavatele poslední instance
k jinému dodavateli, a to nejpozději do konce roku
2021, a od DPI obdržel vyúčtování uhrazených záloh.
To předloží Úřadu práce ČR společně se žádostí, kterou
je možné podat na kterémkoli kontaktním pracovišti
ÚP ČR dle místa, kde klient skutečně žije.

Další možností je požádat o opakované dávky ze
systému státní sociální podpory (příspěvek na bydlení)
nebo hmotné nouze (doplatek na bydlení, příspěvek na
živobytí).

Doporučený postup a další informace
Neprodleně požádejte o uzavření smluv na běžnou
dodávku energií, tzn. přejděte z režimu DPI do
standardního režimu a požádejte DPI o vyúčtování
reálné spotřeby. Jak na to, se dozvíte nap ř. na
webových stránkách Energetického regulačního úřadu.
Najdete zde nejčastější otázky a odpovědi.
Uzavíráte smluvní vztah. Pokud víte, že nejste reálně
schopni hradit měsíčně stanovenou částku, předneste
novému dodavateli své možnosti.
Pokud už máte stanovené měsíční zálohy a ty převyšují
vaše finanční možnosti, plaťte, co Vám váš rodinný
rozpočet dovolí. Dlužnou částku uhradíte v rámci
vyúčtovaného nedoplatku.
MOP není možné poskytnout na úhradu záloh na plyn
a elektřinu. Úřad práce ČR může přiznat na pokrytí
zvýšených nákladů domácnosti „MOP – vyúčtování
DPI“. Tato speciální dávka je časově omezená. Je
možné o ni žádat jen po předložení vyúčtování od
DPI.
O „klasickou“ MOP můžete požádat tehdy, pokud
nebudete mít objektivně dostatek prostředků na
pokrytí nákladů spojených s případným výdajem a
vaše příjmové, sociální a majetkové poměry Vám
neumožní tuto situaci překonat vlastními silami.
O „klasickou“ MOP můžete požádat i tehdy, když
Vám po zaplacení stanovených záloh chybí peníze na
zajištění výživy a ostatních základních životních
potřeb. Každou žádost tak úřad posuzuje s ohledem na
individuální situaci.

zdroj: www.uradprace.cz

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Blíží se termín 1. září 2022, tedy poslední možné datum, do
kterého si budou muset domácnosti vyměnit starý
nevyhovující kotel na pevná paliva, který nedosahuje
alespoň 3. emisní třídy, za nový zdroj tepla. Každý, kdo
nestihne výměnu kotle realizovat, ale alespoň požádá o
dotaci a doloží tuto skutečnost úřadům, nebude v případě
kontroly po 1. září 2022 platit sankci za nevyměněný kotel
a bude mít k dispozici další rok na jeho výměnu bez
finančního postihu. V rámci programu Nová zelená úsporám
je podporována výměna stávajících starých neekologických
kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy v rodinných
domech a objektech určených pro rodinnou rekreaci (včetně
chat a chalup s nahlášeným trvalým pobytem nejméně
po dobu 24 měsíců před podáním žádosti), dále pak se
program týká bytů v bytových domech. O dotaci může
požádat vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti. Výhodou
tohoto programu je, že v rámci jedné žádosti je možné
požádat i o další podporu, například na zateplení nebo
využití dešťové vody. Díky komplexnímu projektu navíc
žadatelé získají finanční bonus. Podporovaná výměna zdroje
tepla Podpora je poskytována na pořízení a instalaci nového
hlavního zdroje tepla na vytápění (včetně příslušenství a
zapojení do topné soustavy) za stávající neekologický hlavní
zdroj tepla na vytápění.
Podporována je výměna:
- kotle na pevná paliva, a to kotle nižší než 3. emisní
třídy, žádost o tuto podporu musí být podána
nejpozději do 1. 9. 2022;
- lokálního topidla na pevná paliva, sloužícího
společně jako hlavní zdroj tepla pro vytápění;
- elektrického vytápění za systém s tepelným
čerpadlem s elektrickým pohonem;
- plynového vytápění bytového domu za systém
s plynovým tepelným čerpadlem, nebo za jednotku
kombinované výroby elektřiny a tepla využívající
jako palivo zemní plyn.
Kotle a topidla na pevná paliva lze zaměnit za libovolný z níže
uvedených podporovaných nových zdrojů tepla. Elektrické
vytápění lze zaměnit pouze za tepelné čerpadlo s elektrickým
pohonem.
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Podporované typy zdrojů:
-

-

kotle na biomasu včetně akumulační nádrže se
samočinnou dodávkou paliva (min. energetická
třída A+); pro kotle s ruční dodávkou paliva je
povinná instalace akumulační nádrže o minimálním
objemu 55 l/kW instalovaného výkonu kotle,
podpora se netýká tzv. kombinovaných topidel,
které umožňují vedle spalování dřevní biomasy také
spalování uhlí, nebo nedřevní biomasy;
lokální zdroje na biomasu (sálavé a teplovzdušné:
třída A+, s teplovodním výměníkem: třída A++);
tepelná čerpadla pro teplovodní systém vytápění
(min. energetická třída A++);
tepelná čerpadla vzduch-vzduch (min. energetická
třída v režimu vytápění A++);
tepelná čerpadla pro teplovodní systém vytápění
s přípravou teplé vody připojené k FV systému;
plynové kondenzační kotle (min. energetická třída
A);
napojení
na soustavu
zásobování
teplem;
kombinovaná výroba elektřiny a tepla (pouze pro
bytové domy).

a zároveň byly po tomto datu vystaveny veškeré dokumenty,
kterými dokládáte jeho uskutečnění.
Pro konzultace lze využít krajská pracoviště Státního fondu
životního prostředí České republiky, popřípadě bezplatnou
infolinku
800260500,
případně
lze
komunikovat
prostřednictvím e-mailové adresy info@sfzp.cz.

Co je potřeba doložit pro žádost?
-

-

Co je potřeba doložit po výměně?
-

Výše podpory podle jednotlivých zdrojů tepla
Podpora je poskytována formou dotace na instalace
realizované od 1. ledna 2021 ve výši 50 % z celkových
přímých způsobilých výdajů a uznatelných nákladů
na pořízení a instalaci nového zdroje tepla a souvisejících
prvků, úpravy spalinové cesty, měření a regulace, napojení
a úpravy otopné soustavy, akumulační nádrže a ohřívače
na teplou vodu. Pro jednotlivé typy zdrojů tepla byly
stanoveny maximální hranice dotace (viz tabulka).
Veškerá komunikace s žadateli o dotaci probíhá v online
režimu. K vyřízení žádosti včetně všech povinných příloh
stačí podat elektronické podání prostřednictvím agendového
informačního systému Státního fondu životního prostředí
České
republiky
(AIS),
a to
na webu
www.novazelenausporam.cz., přes tlačítko Podat žádost,
dále pak je třeba postupovat dle návodu.
K podání žádosti musí být aktivována tzv. elektronická
identifikace (e-identita), kterou žadatel prokáže při vstupu
do systému svou totožnost. E-identitu budete potřebovat
i v případě, kdy za vás žádost o dotaci bude vyplňovat jiná
zplnomocněná osoba (příbuzný, zpracovatel). Ke schválení
dotace musejí být doloženy dokumenty, které dokazují
splnění všech podmínek. V případě, že vás při jednání
zastupuje třetí osoba, dokládáte i plnou moc. Pokud
nemovitost vlastní několik osob, zasíláte také souhlasné
prohlášení
spoluvlastníků
nemovitosti.
Požadované
dokumenty už není potřeba doručit osobně na krajské
pracoviště Státního fondu životního prostředí; stačí je
převést do elektronického formátu (například sken či foto
dokumentů) a odeslat přes Informační systém pro
elektronickou evidenci žádostí. Žádosti o dotaci podává
žadatel před, v průběhu nebo po realizaci opatření, tedy po
celou dobu trvání programu. Důležitou podmínkou je, abyste
projekt, na který žádáte dotaci, uskutečnili po 1. lednu 2021

Formulář žádosti o podporu;
doklad o kontrole technického stavu a provozu
stávajícího zdroje tepla: žadatel prokáže, že původní
zdroj splňuje (splňoval) třídu kotle vhodnou
k výměně;
doklady prokazující vlastnický vztah k nemovitosti,
kde je nový zdroj tepla realizován;
fotodokumentace původního kotle napojeného na
otopnou soustavu a komínové těleso.

-

-

-

účetní doklady (faktury a bankovní výpisy);
fotodokumentaci nově instalovaného zdroje tepla; –
doklad o instalaci a uvedení zdroje do provozu,
v případě obnovitelných zdrojů energie vystavený
oprávněnou osobou;
protokol o revizi spalinové cesty podle vyhlášky č.
34/2016, o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty
(v případě, že je novým zdrojem tepla spalovací
zdroj);
zprávu o montáži zpracovanou oprávněnou osobou,
popřípadě výrobcem proškolenou osobou pro
instalace plynových kotlů;
potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle
(nevyhovující zdroj musí být ekologicky zlikvidován
a nemůže sloužit ani jako záložní zdroj, neboť
v souladu se zákonem o ochraně ovzduší po 1. 9.
2022 nelze tento zdroj provozovat (provozovatel se
vystavuje riziku udělení pokuty ve výši 50.000 Kč),
výjimkou jsou pouze zdroje na elektřinu, které
mohou zůstat jako přídavný zdroj, například
k
tepelnému čerpadlu.

Lhůta pro doložení dokumentů v případě žádostí
podaných před zahájením realizace nebo v jejím
průběhu je 24 měsíců. Lhůty jsou počítány ode dne
akceptace žádosti. O prodloužení je třeba požádat
prostřednictvím AIS – Státního fondu životního prostředí
České republiky, a to před uplynutím předmětné lhůty.
Žadatelé budou mít k dispozici seznam výrobků a
technologií, ze kterého budou moci vybírat nový zdroj
tepla na vytápění. Seznam nebude povinný, ale pokud
žadatel zvolí jiný zdroj, musí k žádosti předložit náležité
dokumenty o stanovených parametrech, například
certifikát nebo technický list, které prokážou, že zdroj
splňuje parametry programu.
Bližší informace na www.novazelenausporam.cz.
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MAXIMÁLNÍ HRANICE DOTACE NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Informace z matriky – 11/2021 a
12/2021

V listopadu a prosinci 2021
jsme se rozloučili

Přihlášeno: 0, odhlášeno: 1, narození: 1, úmrtí: 6
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 se narodila

Omlouváme se za opožděné vydání zpravodaje
z důvodu technických problémů.
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MS Valašsko
Vlachovice
s politováním
oznamuje, že
z důvodu
stále
měnících se opatření v důsledku
covid 19 ruší plánovaný tradiční
myslivecký ples.

Tříkrálová sbírka
Sbírka má za sebou dvacáté narozeniny. Tři králové vyrazili
do ulic poprvé v roce 2000 v olomoucké arcidiecézi a
obnovili tak starodávnou lidovou tradici. Koledníci dnes,
stejně jako kdysi, šíří mezi lidmi boží požehnání a poselství
milosrdné lásky a prosí přitom o příspěvek pro lidi v nouzi.
Tříkrálová
sbírka
je
též
svátkem
solidarity.
Zprostředkovává mezigenerační setkávání a soudržnost. I
během krátké chvíle umožňuje zažít pocit radosti a
vzájemnosti, a právě to je jejím největším posláním a
nejsilnějším poselstvím. Pro koledníky i dárce představuje
unikátní příležitost k tomu začít nový rok dobrým skutkem.
Malé, mladé i starší koledníky Tříkrálové sbírky potkáte
v ulicích s pokladničkami většinou od 1. do 14. ledna (v roce
2022 až do 16. ledna), a to v doprovodu dospělé osoby,
která musí mít u sebe legitimaci a na vyžádání ji předložit.
Všechny pokladničky jsou zapečetěny (viz níže) a jejich čísla
souhlasí s číslem kolednické průkazky.
Do online kasičky můžete přispívat po celý rok.
Tříkrálovou sbírku můžete podpořit darem do ONLINE
kasičky, můžete zaslat dar přes složenku, či převodem na
tříkrálový sbírkový účet: 66008822/0800, VS 777
DMS KOLEDA 30 nebo DMS TRV KOLEDA 30
DMS KOLEDA 60 nebo DMS TRV KOLEDA 60
DMS KOLEDA 90 nebo DMS TRV KOLEDA 90
Na číslo: 87 777

Kalendář leden 2022
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