PŘÍVĚTICKÝ
Ročník: 12.; číslo: 3
ZPRAVODAJ
(září 2022)

SLOVO STAROSTKY
Vážení občané, třetí číslo našeho zpravodaje je moje poslední. Tento týden nás čekají
volby do zastupitelstva obce, volit budeme nové sedmičlenné zastupitelstvo. Doma už máte
volební lístky. Jsem velmi ráda, že se našli občané, kteří jen neřeční, ale mají odvahu převzít
odpovědnost za chod obce.
20. srpna, jsme oslavili 670 let od první písemné zmínky o naší obci. Bylo to skoro tři
čtvrtě roku příprav a organizace tak významného dne, který nám nakonec propršel. I vydatný
déšť nakonec nevadil, Cheznovanku jsme přestěhovali do sálu a kdo chtěl, tak si celý den
užil a večer mohl pokračovat při taneční zábavě.
Nově zrestaurovaný pomník jen září, opravená kaplička je vidět z dálky, i ten anděl uvnitř
stojí za vidění. Hasiči si užívají zmodernizovanou klubovnu, šatnu a nové sociální zařízení,
vždyť si to také zaslouží. Na úřadě je nové topení, nově vybavená knihovna a
zmodernizovaná zasedací místnost. Výstava fotografií z historie naší obce, která byla
připravená na oslavy, je pořád k vidění na chodbě úřadu. Dětské hřiště se povedlo, soudím
podle toho, že je tam stále živo.
Ještě musím poděkovat organizátorům 1. ročníku Přívětické fošny, to byla tak skvělá
akce, že už teď se těším na ročník druhý.
Obec má v provozu zmodernizované webové stránky – www.privetice.cz, najdete na nich
ikonu: Přihlášení k odběru zpráv prostřednictvím emailu a SMS zprávy. K odběru je nutná
Vaše registrace, doporučuji, aby z každého čísla popisného se zaregistroval minimálně jeden
člen domácnosti nebo děti, pokud žijí rodiče sami, aby jim informaci mohly předat.
K registraci není třeba emailová adresa, stačí mobilní telefon. Je důležité, aby se
zaregistrovalo co nejvíce občanů, v opačném případě budeme muset rozesílat SMS zprávy
každému zvlášť, potom by služba – odběr zpráv – byla skoro k ničemu. Tato služba slouží
k rychlé informovanosti v případě nenadálé události. S registrací Vám rádi pomůžeme na
úřadě.
Na závěr moc děkuji všem, kteří pracovali a pracují pro obec, pomáhají a zvelebují
obec a to jak v Přívěticích, tak ve Sklené Huti, každý má můj obdiv za to, kolik času a práce
věnuje naší obci.
Vážení občané, přeji nám, abychom si dobře zvolili, novým zastupitelům přeji, aby je
odvaha neopustila a všem přeji krásný podzim.
Marcela Judlová
PŘIPRAVUJEME ještě v r. 2022
23. – 24. 9. 2022 – Volby do zastupitelstva obce
Ustavující zasedání zastupitelstva obce – termín bude upřesněn (dle zákona)
4. 11. 2022 od 19:00 h. v ob. sále – Divadelní představení „Na správné adrese“,
divadelní soubor Štace Kaznějov
Martinské posvícení
- 11. 11. 2022 od 16:00 h. Svatomartinská modlitba v kostele sv. Martina
- 12.11.2022 od 20:00 h. Posvícenská zábava
- 14. 11. 2022 od 9:00 h. Pěkná hodinka v hospodě.
26. 11. 2022 - Rozsvícení Vánočního stromku
5. 12. 2022 - Mikulášská nadílka

FINANCE OBCE
Zůstatek na účtu v KB k 21. 9. 2022 je 1 530 685,98 Kč.
Zůstatek na účtu v ČNB k 31. 8.2022 je 205 846,65.Kč.
Výše úvěru k 21. 9. 2022 je 1 874 818,74 Kč (oprava obecního sálu).
Hotovost v pokladně k 21. 9. je 77 237,- Kč.
OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY OBCE
Zastupitelstvo obce na svém posledním jednání dne 29. 8. 2022 schválilo nové OZV:

1) OZV o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
s platností od 1.1.2023 – mění se termín splatnosti, ceny zůstávají
2) OZV, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
v obci Přívětice s platností od 1.1.2023 – změna - na veřejných prostranstvích
je nutné mít psa na vodítku, ne jen pod dohledem.
3) OZV o místním poplatku ze psů s platností od 1.1. 2023.
Mění se -

poplatek za psa se platí od 3 měsíců věku
výše poplatku: 100,- za prvního psa a za každého dalšího 150,- Kč (zůstává)
senioři nad 65 let – sleva poplatku na polovinu
úplné osvobození od poplatku jsou: ZTP a ZTP/P (nutné předložit průkaz)

KONTAKTY OBCE
email: obec@privetice.cz, starostka@privetice.cz, ucetni@privetice.cz
pevná linka: 371785386; mobilní tel.: 724181255 (starostka),724181256 (místostarostka);
internetové stránky: www.privetice.cz
datová schránka: sucay8y

