PŘÍVĚTICKÝ
Ročník: 11.; číslo: 3
ZPRAVODAJ
(říjen 2021)

SLOVO STAROSTKY
Vážení občané, třetí číslo našeho zpravodaje vychází opět s měsíčním zpožděním. Od
července se nám povedlo několik věcí: opravili jsme další šoupě na vodovodu, už máme
novou fasádu na hospodě, čekáme jen na nové schody k „letnímu“ vchodu. Další akcí bylo
oplocení úpravny vody a vodojemu a osazení vrat do oplocení vodního zdroje a opravili jsme
část komunikace k hájovně. Z „papírů“ jsme dovyřídili kolaudační souhlas na
zrekonstruovanou hasičárnu, máme nový zpracovaný provozní řád vodovodu i s důležitou
přílohou – stanovení rizik – vše je odevzdáno na hygienu s žádostí o posouzení a schválení.
Nechali jsme zpracovat cenovou nabídku na opravu příkopů ve Sklené Huti, na opravu vpusti
do rybníka a opravu hráze. Je hotová, schválená Ministerstvem vnitra i naším
zastupitelstvem nová obecně závazná vyhláška o poplatcích za odkládání odpadu
z nemovitostí. Podařilo se nám získat 210 000,- Kč dotace na změnu vytápění obecního
úřadu, a na tuhle akci jsme dokonce vyřídili „papír“, že nepotřebujeme žádný „papír“,
abychom mohli tuhle akci v příštím roce zrealizovat.
Nemáme hotový geometrický plán s umístěním vodoměrné šachty ke statku, abychom
mohli požádat o zapsání historického věcného břemene na pozemku České republiky (je
objednaný), nemáme cenovou nabídku na opravu kapličky, takže je toho dost.
V současné době nás nejvíce zaměstnávají odpady, jak tříděné, tak komunální. Bioodpad
nestačíme vyvážet (ale není tam binec, což je super), přemýšlíme o přestěhování kontejnerů
na tříděný odpad od silnice, protože se tam opakovaně několikrát týdně objevují papírové
tašky s odpadem – papíry, plasty, zbytky jídla, plechovky od nápojů, atp….. nevíme, kdo to
dělá, protože atrapa kamery působila psychologicky jen nějakou dobu a vlastně ani nevím,
zda přestěhování je to správné řešení, protože zase ustoupíme těm, kteří nic nerespektují.
Odpadům, především těm komunálním, se budu věnovat ve zvláštní kapitole.
Krásnou akci jsme uspořádali a prožili 31.7., kdy se v obecním sále konalo Posezení
s harmonikou a ochutnávkou moravských vín. Opět v obecním sále jsme 25. září vítali nové
občánky naší obce – bylo jich 8. Nejstaršímu byly 2 roky a nejmladšímu 2 měsíce. Řekla
bych, že to byla povedená akce a soudím tak podle toho, že všichni noví občánci se usmívali
a ani jeden neplakal. Doufám, že nám epidemiologická situace dovolí pořádat další akce a
setkávat se na nich a máme jich v plánu dost. Ta nejzásadnější bude 670 let od vzniku naší
obce – je naplánovaná na 20. srpna 2022.
Vážení občané, přeji Vám hezký podzim a všem nám přeji, abychom se mohli vídat na
připravovaných akcích, a přívětivé Přívětice.
Marcela Judlová
NABÍDKA BRIGÁDY
Hledáme:
 zájemce o sekání křovinořezem
 řidiče multikáry
 zájemce o úklid veřejných prostranství
Nabízíme mzdu 110,- až 150,- Kč na hodinu.
Bližší informace na obecním úřadě v době úředních hodin, nebo na tel. 724181255.
PŘIPRAVUJEME
12.11.2021 od 16:00 h – Svatomartinská modlitba s ochutnávkou svatomartinského vína
a hudebním překvapením – kostel Sv. Martina
13.11.2021 od 20:00 h – Posvícenská zábava – hraje Bílá pěna – obecní sál
15.11.2021 od 9:00 h – Pěkná hodinka – hospoda Přívětice
27.11.2021 od 17:00 h – Rozsvícení vánočního stromku – náves
5.12.2021 – Mikulášská nadílka

ODPADY
Od 1.1.2022 vstupuje v platnost Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o poplatku za
odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.
Základem poplatku je:
 množství odpadu: 40 l na osobu za měsíc (minimum)
 cena: 0,60 Kč za 1 litr
Co zůstává:
 známky na popelnice
 vyzvednutí známek v průběhu ledna na úřadě
Co se změní:
 poplatníkem poplatku je fyzická osoba, která má v nemovitosti bydliště
 poplatníkem je vlastník nemovitosti, ve které nemá nikdo bydliště – rekreační objekty
 splatnost – 1. pololetí se platí v době 1.7. – 15.7.2022
 splatnost – 2. pololetí se platní v době 1.1. – 31.1.2023
 jednorázové svozy se budou moci vyzvedávat pouze na jedno poplatkové období
(pololetí)
 platit se bude u všech nemovitostí, i u těch, kde se dosud neplatilo, a nevíme, jak se
nakládalo odpady
 ceny:
Počet svozů
12

Objem nádoby

Výpočet

Cena
2022

Cena
2021

1 x za měsíc

120 litrů

120 x 12 x 0,6

864,-

747,-

120 litrů

120 x 26 x 0,6

1 872,-

1 404,-

letní

120 litrů

120 x 13 x 0,6

936,-

776,-

42

120 litrů

120 x 42 x 0,6

3 024,-

2 100,-

JSO

120 litrů

120 x 0,6

72,-

67,-

Cena
2021

26
1 x za 14 dnů

13

Počet svozů
12

Objem nádoby

Výpočet

Cena
2022

1 x za měsíc

240 litrů

240 x 12 x 0,6

1 728,-

1 404,-

240 litrů

240 x 26 x0,6

3 744,-

2 564,-

letní

240 litrů

240 x 13 x 0,6

1 872,-

1 520,-

42

240 litrů

240 x 42 x 0,6

6 048,-

3 852,-

JSO

240 litrů

240 x 0,6

144,-

121,-

26
1 x za 14 dnů

13

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

