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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 25.3.2015. Současně vám podáváme některé podrobnější informace k
zasedání a těšíme se na vaši účast a na vaše názory.
Program zasedání: 1. Invetarizační zápis 2014
2. Informace o plnění rozpočtu
3. Rozpočtové opatření č. 1 roku 2015
4. Region Pošembeří
Dle zveřejněných informací – (již jeden měsíc na úředních deskách) byl rozpočet roku 2014 v příjmové části
ve výši 10 014 742,-Kč. Ve výdajové části ve výši 9 479 627,-Kč (z toho 7 828 707,- Kč běžné výdaje,
1 088 920,- Kč – splátky úvěru na MŠ a 562 000,- Kč splátka bezúročné půjčky na vodovod).
Počet obyvatel obce Kozojedy se značně zvýšil 1990 – 412, 2000 – 517, 2007- 572, 2008 – 585, 2009 – 629,
2010- 658, 2011- 706, 2012 - 731 , 2013- 778, 2014 - 812 obyvatel. Děkujeme všem stavebníkům i ostatním
nově příchozím, že se přihlásili a nadále přihlašují zcela bez výjimek v obci Kozojedy k trvalému pobytu.
Na tento počet obyvatel nám stát přispěl z daňové výtěžnosti částkou 7 263489,- Kč což představuje
výtěžnost na jednoho trvale hlášeného obyvatele: 8 945,- Kč (2013 - 8 765,- Kč, 2012 7 346,- Kč).
O částku 8 945,- Kč nenávratně každoročně přichází obec za každého občana, který se zde nepřihlásí
k trvalému pobytu.
Další informace
PROSÍME MAJITELE PSŮ, ABY DŮSLEDNĚ SVÉ SVĚŘENCE OCHRÁNILI A ZABRÁNILI JIM
VE VOLNÉM POHYBU PO OBCI BEZ DOZORU, KDY MOHOU OBTĚŽOVAT NEBO
DOKONCE OHROŽOVAT SVÉ OKOLÍ. JE TO I V ZÁJMU PSU SAMOTNÝCH, PROTOŽE JE
VELMI TRISTNÍ NALÉZT TĚŽCE ZRANĚNÉHO PSA U SILNICE 1. TŘÍDY.
Z iniciativy občanů klademe touto cestou otázku majitelům psů, zda by měli zájem o odpadkové koše a
sáčky na sběr psích exkrementů, uvítáme názor, kam umístit odpadkové koše na tyto produkty. PODLE
VAŠEHO PÍSEMNÉHO ZÁJMU DLE POČTU PŘIHLÁŠENÝCH PEJSKAŘŮ SE POKUSÍME VŠE
ZAJISTIT. Je vyloučeno umístění v lokalitách, kam je vstup se psy vyhláškou obce ZAKÁZÁN (OKOLÍ
FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ, PARK, HŘBITOV A OKOLÍ KIOSKU).
Likvidace bioodpadu: zájemcům o nádoby na bioodpad je možné dodat speciální nádoby, určené pro jeho
ukládání a odvoz. Vývoz 1 x 14dní (od 1.4. do 30.11.) nádoba 120 l za 774,-Kč nebo 240 l za 1002.-Kč,
v ceně je zahrnut pronájem nádoby, svoz a využití odpadu v kompostárně. Pro zavedení této služby je
potřeba alespoň 10 zájemců.
SDĚLUJEME občanům, že koncem března bude upraveno okolí složiště klestí a zabráněno jakémukoliv
ukládání bez povolení Obecního úřadu. Složiště bude otevřeno občanům Kozojed pro uložení klestí
výhradně z jejich pozemků a to na základě předběžné dohody ve dnech: 4. dubna v sobotu, 18. dubna
v sobotu a 2. května v sobotu. Následně bude složiště opět uzavřeno.
Stočné: opakovaně upozorňujeme občany, kteří platí stočné dle vodoměru, že cena byla od počátku tohoto
roku zvýšena na 28,-Kč/m3 (každý kdo zaplatil nižší cenu, doplatí rozdíl nejpozději při další platbě
stočného) a toto se platí čtvrtletně.
Stočné placené paušálem se bude platit v červnu ve výši 850,-Kč/osobu.
Velké poděkování patří organizátorkám „Dětského maškarního karnevalu“, díky jejich obětavosti se
pobavilo mnoho našich malých občánků.
Další připravovaný je Countrybál 18.4. s country kapelou, předtančením, kankánem a tombolou v sále U
Heřmanů a Čarodějný les 30.4. v okolí Kiosku obě akce budou včas upřesněny na plakátech a místním
rozhlasem.
Pro přípravu „Čarodějnic“, vyzýváme zájemce o jejich zajištění, aby se přihlásili na OÚ (dosavadní
organizátoři věnovali jejich přípravě po několik let spoustu svého času a sil).
Pavel Piller
starosta obce Kozojedy

