Zpravodaj – LEDEN 2017

ZPRAVODAJ OBCE OTASLAVICE
Vážení spoluobčané,
vstupujeme do nového roku 2017, dovolte mi proto popřát Vám všem touto cestou hlavně pevné zdraví,
hodně štěstí, spokojenost a pohodu v osobním životě a pracovní úspěchy ve všech profesích, které
vykonáváte.
Zároveň bych rád poděkoval Vám všem, kteří se podílíte na veřejném životě obce, ať už vlastní pomocí při
úklidu a údržbě veřejného prostranství, anebo se spolupodílíte na přípravách a průběhu akcí kulturních,
sportovních a společenských.
Poděkování patří i všem zodpovědným občanům, kteří třídí odpad, nezakládají černé skládky v okolí obce,
pálením plastů či jiných nevhodných materiálů nezamořují ovzduší, bioodpad ukládají pouze na určené
místo, po svých čtyřnohých miláčcích uklízí exkrementy a parkují jen na místech k tomu vyhrazených.
Určitě by se nám v naší obci žilo lépe, kdyby se takový přístup stal pravidlem pro všechny občany.
V prvním vydání letošního Zpravodaje Vás budeme informovat o změně v oblasti poplatků, dále o
nejbližších investičních akcích a pochopitelně i o akcích kulturních, sportovních a společenských, na které
se můžete v prvních měsících roku 2017 těšit.
Marek Hýbl – starosta obce

INFORMACE A UPOZORNĚNÍ OBECNÍHO ÚŘADU
1. Demografické údaje
K 31.12.2016 v naší obci žilo 1263 občanů a 11 cizinců.
Celkem evidujeme 562 čísel popisných.
Do obce se v loňském roce přistěhovalo 34 občanů a odstěhovalo se 41 občanů.
Na obecním úřadu byly oddány tři manželské páry, dva páry oslavily zlatou svatbu.
Narodilo se 12 dětí, jedno dítě přímo na území obce Otaslavice.
Opustilo nás 14 našich blízkých, průměrný věk zemřelých je 76 roků.
S věkem nad 90 let v obci žije šest občanů.
Na adrese sídla ohlašovny obecního úřadu má 38 občanů hlášený trvalý pobyt.
2. Poplatky za stočné a komunální odpad
Od 1.1.2017 se zvyšuje poplatek za stočné o jednu korunu, a to na částku 22 Kč včetně DPH za 1 m3.
Poplatek za TKO je nově splatný do 31.3. příslušného kalendářního roku, stočné do 30.6. daného roku.
3. Informace
V průběhu měsíce ledna obdrží majitelé pozemků pod místní komunikací v části obce Zahrady dopisy
obecního úřadu s výzvou k odprodeji, případně darování těchto pozemků obci. Místní komunikace je ve

vlastnictví obce, proto je nutné upravit i vlastnické vztahy k pozemkům pod komunikací před plánovanou
opravou místní komunikace. Dále informujeme, že byly instalovány kontejnery na použitý potravinářský
olej, 1 ks u mateřské školy, 1 ks v centru obce.

INVESTIČNÍ AKCE
Plánované investiční akce v roce 2017 :
-

Výstavba tří nových obecních bytů v domě č. p. 16 – Komárkovo. Na projekt je zpracována
projektová dokumentace a vydáno stavební povolení.

-

Výstavba poldru v lokalitě Močelky.

-

Oprava komunikace v části obce „Chudobinec“, která by se měla provádět v druhé polovině roku.

-

Realizace protipovodňových opatření, včetně vybudování nového rozhlasu – I. polovina roku.

-

Oprava dětského hřiště v areálu sokolovny, první z investičních akcí roku.

Nejvýznamnější investiční akcí letošního roku by mělo být vybudování přírodního koupacího biotopu,
na který má již obec platné stavební povolení a ve stádiu příprav jsou podklady pro výběrové řízení
na dodavatele stavby.
Upozornění: Při realizaci výše zmíněných investičních akcí může dojít k různým omezením pro
občany, proto si Vás dovolujeme touto cestou požádat o pochopení a trpělivost.

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE LEDEN, ÚNOR 2017
První měsíce roku 2017 budou již tradičně ve znamení plesů.
Plesová sezóna v obci bude zahájena v sobotu 14.1. již tradičně Sportovním plesem, který se koná ve
všech prostorách místní sokolovny.
Poslední sobotu v měsíci lednu, t.j. 28.1. se uskuteční v pořadí třetí Obecní ples, na který tímto všechny
občany srdečně zveme.
V sobotu 25.2. pak pořádá ZŠ JF spolu ze SRPŽ již tradiční a velmi oblíbený Školní ples.
Poslední akcí plesové sezóny bude 18.3. Maškarní ples a 19.3. Dětské šibřinky.

Bližší informace o dalších připravovaných akcích budou včas zveřejněny.
Starosta Marek Hýbl

Místostarosta Ing. Mojmír Sokol
Místostarostka Mgr. Božena Bartošová

