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,
Dne : 6.6.2012

Věc: Oběžník – informace pro občany
Vážení občané,kromě zákonného zveřejnění týkajícího se zasedání zastupitelstva, pozvánky jsou jak na úřední desce v obci,tak na elektronické úřední
desce již řadu dní vás zveme touto cestou na zasedání, které se koná v 18,00 hod. ve středu dne 20.6.2012, současně vám podáváme některé
podrobnější informace k zasedání a těšíme se na vaši účast a na vaše názory.
Program zasedání:
1. Prodej pozemku p.č. 10/39 na základě záměru – obálková metoda
2. Pronájem pozemku dle záměru p.č. 340 – část k ustájení 5ti koní
3. Výsledek kontroly kontrolního výboru
4. Rozpočtové opatření – vzhledem k přijetí úvěru

Minulý měsíc byl kromě velkého úspěchu čarodějnic a doprovodných akcí ve znamení řady kulturních a společenských
událostí, které byly významně dotčeny mimořádně dobrou spoluprácí našich občanů,zejména Simony Kopecké
Velmi zdařilá byla Májová zábava a dětský den, proběhlo rovněž vítání 8mi nových občánků Kozojed
Obec Kozojedy děkuje všem organizátorům a vyjadřuje svůj obdiv a dík za jejich volný čas , úsilí a nadšení se
kterým dosáhli velmi dobrého výsledku. Ještě jednou díky.

Další informace
Všem vám je dobře známo, že vzhledem ke zvýšení počtu obyvatel a to zejména o mladé rodiny
vznikla nutnost přistavět Mateřskou školu o jednu třídu. Tato investice se nám v budoucnosti vyplatí,
ale nyní vzhledem ke známým skutečnostem , týkajícím se Krajského úřadu, který nám neposkytl
dotaci musíme školu postavit z vlastních prostředků. Velkou část nákladů stavby nám pomůže
uhradit přijatý úvěr, kde však jsou měsíční splátky 90 000,- Kč měsíčně. Z úspor obce za rok 2012
stavbu doplatíme, jedná se o částku 1 200 000,- Kč. To celkem obecní rozpočet zvládne. S čím však
potřebujeme pomoci je vybavení nové třídy kuchyňským koutem a nutným inventářem, dle níže
uvedeného členění s tím, že veškeré montáže nábytku provedeme zdarma svépomocí spolu s rodiči
přijímaných dětí.
Musíme však nakoupit s vaší pomocí následující, kde jsme vycházeli pouze z cenově nižších relací :
Stolky pro děti - 15 000,- Kč ,židličky pro děti- 25 000,- Kč
Dětské koutky:kadeřník , kuchyňka - 10 000,- Kč , úložné skřínky - 20 000,- Kč
Věšáky koupelna a ručníky – 14 000,- Kč ,šatní skřínky – 35 000,- Kč
Skříně na lůžkoviny – 30 000,- Kč , lehátka – 25 000,- Kč
Sada povlečení + prostěradla – 10 000,- Kč ,polštáře a deky – 10 000,- Kč
Kuchyňký kout- výdejna jídel – 100 000,- Kč
Celkové náklady jsou 294 000,- Kč a tuto částku bychom potřebovali pomocí sponzorských darů
získat. Obracíme se touto cestou na spolupracující firmy obce Kozojedy, developery, místní firmy a
podnikatele a v neposlední řadě na rodiče dětí docházejících nyní i v budoucnosti do naší Mateřské
školy, ale také na sympatizující občany. Jakákoli částka, která je v možnostech výše uvedených
subjektů a občanů by byla přínosem.
Technicky bude sbírka- respektive přijímání sponzorských darů následující:darující subjekt doručí
darovanou částku osobně po předchozí dohodě do Mateřské školy, kde s ním bude sepsána
sponzorská smlouva. Telefon paní ředitelky je 321 677 111 nebo 602 844 290. Druhou variantou je,
že darující subjekt zašle darovanou částku na účet Mateřské školy číslo účtu : 0428593329/0800, kde
variabilním symbolem může být 75031124 - IČO MŠ a telefonicky dohodne s ředitelkou MŠ
způsob předání sponzorské smlouvy. Mateřská škola bude zveřejňovat přijaté dary a to buď
anonymním způsobem, kde bude uvedena částka a číslo sponzorské smlouvy, nebo adresným, kde
dárce musí přímo žádat zveřejnění svého jména a to z důvodu dodržení zákona o osobních datech.
Uvítáme příjem finančních prostředků do 30.7.2012, ale je možné dary poukazovat i v pozdějším
termínu. Předem děkujeme,že nám snad pomůžete.
Stočné
Od 15.6.2012 do 15.7.2012 je možné platit stočné za rok 2012 jedná se o částku 600,- Kč na obyvatele a
rok.Prosíme občany, aby v co největší míře platili bezhotovostně na účet obce, kde variabilní symbol je
č.p. . Částku jednoduše vypočtete / 2 osoby 1200,- Kč , 3 osoby 1800,- Kč atd/. v případě pochybností

volejte obecní úřad, děkujeme za pochopení. Platba stočného paušálem se nevztahuje na čtvrtletní
odečty dle vodoměru u nových domů bez studny.
Ing. Eva Pillerová
Starostka obce Kozojedy

