OBEC KOZOJEDY
Kozojedy 40, PSČ 281 63, okres Praha -východ; telefon 321 677 114
bankovní spojení KB Kolín – č.ú. 6626151/0100, IČO 00235491,
obec.kozojedy@volny.cz, www.obeckozojedy.cz, ISDS 6qbakww

Oběžník – informace, prosinec 2014
Vážení občané,
Sdělujeme Vám, že obecní úřad bude od 23.12.2014 do 1.1.2015 pro veřejnost uzavřen.
V uvedené době budou na Obecním úřadě zpracovávány roční výkazy, inventury a připravovány
sestavy pro výběr plateb a poplatků v roce 2015.
V příloze tohoto oběžníku dostáváte svozový kalendář tříděného odpadu a pokyny týkající se svozu
odpadů v roce 2015.
Od 2.1.2015 budou vybírány platby za svoz odpadu – popelnice nutno zaplatit nejpozději do
15.2.2015 . Preferujeme platbu bezhotovostní na účet obce 6626151/0100 u těch vlastníků
nemovitostí, kde je to možné. Po obdržení platby vám doručíme známku na popelnici a počet pytlů,
který je nutno telefonicky nebo elektronicky objednat. Ceny za svoz pro rok 2015 nevykázaly změny
a jsou následující:
Týdenní 2600,-Kč, sezonní 2000,-Kč, 14 denní 1500,-Kč a měsíční 700,-Kč. Každý z vás si může
zvolit službu, jaká mu bude vyhovovat, ale takovou, aby vždy byla vyvezena plná popelnice.
Uvedené ceny jsou pro nádobu do 120 litrů, nádoby o velikosti 240 litrů mají platbu
dvojnásobnou. Tuto objednanou službu můžete doplnit jednorázovou známkou nebo specielním
pytlem za 50,- Kč . Známky na vašich popelnicích jsou platné do 28.2.2015.
Noví obyvatelé, kteří nemají ještě platnou známku (známky platí vždy až do února dalšího roku)
žádáme, aby platbu přišli uhradit 2.1.2015 a měli tak známku na popelnici již při prvním svozu
v roce 2015.
V lednu 2015 se uskuteční veřejné zasedání. Na programu bude slib zastupitele a ustavení
finančního výboru, projednání žádosti o vystavení živnostenského listu na výdělečnou činnost obce,
úpravy platů zastupitelů dle aktuálních předpisů. Přesný termín a program bude včas zveřejněn na
úřední desce i elektronické úřední desce obce.
Na závěr roku mi dovolte poděkovat všem organizátorům kulturních, sportovních a společenských
akcí, ať to byly taneční zábavy a plesy, zejména děkujeme organizátorům akcí pro děti – maškarní
ples, dětský den, lampionový průvod, rozsvěcení vánočního stromku, mikulášská nadílka. Dále pak
stavitelům čarodejné hranice s doprovodným koncertem, organizátorům závodu malých motocyklů,
také kozojedskému divadelnímu spolku. Poděkování patří i vedoucím kozojedského skautského
oddílu za jejich každotýdenní práci s dětmi a za péči o naše děti na skautském táboře, na který
vynakládají převážnou část své dovolené. Kladně je třeba ocenit i práci trenérů malých fotbalistů.
Velmi pozitivní skutečností je, že veškeré výše uvedené činnosti jsou výhradně z iniciativy
našich občanů.
Díky patří i kolektivu Mateřské školy v Kozojedech, který pečuje o 56 dětí v drtivé většině
z Kozojed a velmi dobře jim pomáhá rozvíjet jejich schopnosti a připravuje je na budoucí školní
docházku.
24.12.2014 od 21:30 hod se v kostelíku Sv. Martina v Kozojedech uskuteční Vánoční bohoslužba
slova s malým občerstvením. Všichni občané jsou srdečně zváni na toto setkání ve sváteční den.
Vážení občané,
dovolte mi, abych Vám poděkoval za velmi dobrou spolupráci s Obecním úřadem
v Kozojedech v roce 2014 a vyjádřil přesvědčení, že i v budoucnosti bude k oboustranné
spokojenosti.
Do roku 2015 vám přeji hlavně pevné zdraví, hodně štěstí a úspěchů.
Pavel Piller
starosta obce Kozojedy
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