*** Akce leden - duben 2016 ***
29. 1. 2016 Myslivecký ples v sokolovně od 20.00 hod.
31. 1. 2016 Divadelní představení
„Dívčí válka“ v sokolovně od 17.00 hod.
6. 2. 2016 Ostatky & Fašank průvod od 13.00 hod.,
Ostatková zábava od
19.00 hod. v sokolovně
20. 2. 2016 Country ples v sokolov ně od 20.00 hod.
7. 3. 2016 Předběžný termín Veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká
14. 3 2016 Valná hromada TJ Sokol Česká od 19.30
hod. v sokolovně
15. 3. 2016 Vítání občánků od 15.00
hod. v sokolovně
19. 3. 2016 Maškarní ples pro děti
v sokolovně od 16.00
hod.
30. 4. 2016 Pálení čarodějnic v Hor-

Zprávy z České
Občasník

15. číslo/ leden 2016

*** Poplatky na rok 2016 ***
Vážení občané, pro rok 2016 jsou v obci Česká vybírány poplatky

od 1. 2. - 31. 3. 2016:
v hotovosti na Obecním úřadě Česká, Česká 26, 664 31
v úřední hodiny Po, St 7.30 - 12.00 hod.

13.00 - 17.00 hod.

platbou na účet obce č. 1348822309/0800
do specifického symbolu zadejte - číslo popisné vašeho domu,
do variabilního symbolu zadejte - za platbu odpadu č. 1340
za platbu psa
č. 1341
za platbu TKR
č. 3341
Každý poplatek je nutno zasílat samostatně s přesnou specifikací, za koho je poplatek odváděn. Pokud využijete bezhotovostní platbu a došlo u Vás ke změně (např. počet členů
domácnosti, rušení TKR apod.), je nutné je do 15 dní nahlásit na OÚ Česká.
1. Místní poplatek za odpad - dle Obecně závazné vyhlášky (OZV) č. 1/2012 a č. 2/2014:
sazba poplatku činí 500,- Kč/poplatníka.
Splatnost: 31. 3. 2016
Podle ustanovení § 10 b zákona o místních poplatcích je poplatníkem:
a) fyzická osoba, 1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90
dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky
pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl
nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
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b) 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.

*** Poplatky na rok 2016 - 2. část ***

*** Veřejné osvětlení v obci ***

Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící
v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které
platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

Sloupy veřejného osvětlení v obci Česká jsou opatřeny čísly. V případě, že dojde k poruše na
světle, prosím oznamte tuto skutečnost na Obecním úřadě Česká. Je nutné nahlásit číslo
sloupu a lokalitu nebo ulici, kde se porouchané světlo nachází. Jakmile dojde k nahlášení
několika takových světel, bude objednána oprava.

● Občané jsou povinni si opatřit dostatečný počet sběrných nádob (110—240l).
● Svoz je 1 x za 7 dní. Po zaplacení poplatku obdrží poplatník známku, kterou nalepí na
sběrnou nádobu. Svozovým dnem zůstává pondělí. Po dni 31. 3. 2016 budou vyváženy
pouze nádoby označené nálepkou.
2. Místní poplatek ze psů - dle OZV č. 3/2012: sazba činí - 1. pes

150,- Kč
2. a každý další 150,- Kč

Splatnost: 31. 3. 2016.
3. Poplatek za provoz Televizního kabelového rozvodu (TKR):
poplatek za účastníka
Splatnost: 31. 3. 2016.
*** Ostatky & Fašank ***

400,- Kč/rok.

V lokalitě Nádavky došlo k větší poruše na veřejném osvětlení. V ulici Nádavky IV. a na ulici
Hlavní směrem na Ivanovice je v současnosti několik nesvítících světel veřejného osvětlení.
Došlo zde k poruše jedné fáze. Oprava, vyžadující výkopové práce, však může proběhnout až
za příznivých klimatických podmínek. Děkujeme za pochopení.
*** Adéla Hanzlíčková a Lenka Hocková - Martináková ***
Adéla Hanzlíčková a Lenka Hocková - Martináková, obě původem z naší obce, reprezentují
Českou republiku v zápase ve volném stylu. Účastní se evropských i světových šampionátů,
kde soupeří se světovou špičkou. Adéla se stala vicemistryní Evropy do 23 let, na MS v Las
Vegas obsadila deváté místo a jen těsně jí unikla nominace na olympijské hry v Riu de Janeiro 2016, o kterou obě zápasnice usilují. V naší obci mají děvčata mnoho příznivců i podporovatelů, a tak jim všichni přejeme hodně dalších úspěchů ve sportu i osobním životě.
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