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Obecní úřad informuje
Poplatek za odpad na rok 2020 - !!! POZOR ZMĚNA SAZBY!!!
Podle Obecně závazné vyhlášky obce Závišice č. 2/2019 z 11. 12. 2019 byla stanovena
sazba místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 500 Kč/poplatník/rok.
Poplatek je splatný:
1) ve dvou stejných splátkách: 250 Kč za poplatníka nejpozději do 31. 3. 2020 a
250 Kč za poplatníka nejpozději do 30. 9. 2020,
2) jednorázově na celý rok:
500 Kč za poplatníka nejpozději do 31. 3. 2020.
Platbu můžete provést na obecním úřadě v úřední dny pondělí a středa 8-12, 13-17 hod.
nebo převodem na účet obce u České spořitelny a. s., pobočka Kopřivnice,
číslo účtu: 1767239329/0800,
variabilní symbol ve tvaru: číslo popisné0000počet poplatníků (např. 12400003)
Při platbě přes účet prosíme o úhradu ve správné výši
(tj. sazba x počet poplatníků)
Vývozy popelnic budou probíhat opět každý sudý týden v pátek v ranních hodinách.
Každý sudý týden ve čtvrtek v ranních hodinách probíhá i svoz plastů ve žlutých
pytlích od domů. O zařazení do systému můžete požádat na obecním úřadě.
Poplatník, který se v průběhu kalendářního roku odstěhuje ze Závišic (změní adresu
trvalého pobytu), může požádat ObÚ Závišice o vrácení přeplatku. Při úmrtí poplatníka
může podat žádost o vrácení přeplatku dědic po provedeném dědickém řízení.

Tašky na tříděný odpad
Na obecním úřadě jsou zdarma k dispozici
tašky na tříděný odpad
(1 sada/dům obývaný občany s trvalým pobytem).
Pokud máte zájem, přijďte si je vyzvednout
v úřední dny pondělí a středa 8-12, 13-17 hod.
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Poplatek ze psů na rok 2020
Sazba: 80 Kč za prvního psa,
120 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele.
Splatnost: 31. 3. 2020.
Platbu můžete provést na obecním úřadě v úřední dny pondělí a středa 8-12, 13-17 h.
nebo převodem na účet obce u České spořitelny a. s., pobočka Kopřivnice,
číslo účtu: 1767239329/0800,
variabilní symbol ve tvaru: číslo popisné0000počet psů (např. 12400001).
Poplatková povinnost vzniká v den, který následuje po dni, ve kterém pes dovršil
stáří tří měsíců nebo v den, kdy započalo držení psa staršího. Vznikne-li poplatková
povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce,
který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická osoba držitelem psa
(např. úhyn psa, jeho ztráta, darování nebo prodej), přičemž se poplatek platí
i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala. Držitel psa
je povinen zánik své poplatkové povinnosti ohlásit na ObÚ Závišice do 15 dnů
od zániku.

Sběr použitých jedlých olejů a tuků
Při vaření v domácnostech vzniká velké množství použitého jedlého oleje.
Je velmi důležité jej šetrně zlikvidovat, aby se nedostal do odpadních vod.
Jak mohou občané naší obce ekologicky likvidovat
použitý olej z domácností?
Od 1. 1. 2020 obec zajišťuje sběr použitých jedlých olejů a tuků.
1. nalijte zchladlý použitý potravinářský olej do PET láhve
2. naplněnou a uzavřenou PET láhev odevzdejte do E-domku za obecním úřadem
v úřední dny pondělí a středa 8-12, 13-17 hod.
Neodevzdávejte
technické oleje (převodové, motorové…), maziva a jiné kapaliny.
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Blahopřání jubilantům
Svatopluk Petr
Emil Raška
Drahomíra Bajerová

Josef Tůma
Eliška Sochová
Oldřich Vajda

Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody.

Klub důchodců
Pravidelná schůzka Klubu důchodců
se uskuteční ve středu 15. 1. 2020 v 16 hod.
v zasedací místnosti ObÚ.

Ordinace pro dospělé v Závišicích
V ordinaci pro dospělé v Závišicích bude MUDr. Gilarová ordinovat:
14. 1.

Oznámení o změně ceny vodného od 1. 1. 2020
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. oznamují změnu ceny vodného
s účinností od 1. ledna 2020:
voda pitná (vodné)
47,27 Kč/m3 (včetně 15 % DPH)
Nové ceny budou uplatněny po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2020.

Tříkrálová sbírka 2020
Vážení občané,
ve dnech 1. až 14. ledna 2020 bude probíhat ve Vaší
obci Třikrálová sbírka. V této době u Vašich dveří zaklepou
za zpěvu koledy tři králové, jenž se Vám prokážou platnou
průkazkou.
Peněžité dary, které věnujete do sbírky, budou použity k podpoře
zdravotních a sociálních projektů. Věříme ve Vaši štědrost
a dobrosrdečnost.
Mockrát Vám děkujeme.
Pracovníci Charity Kopřivnice
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Pozvánky
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Hasiči hodnotili uplynulý rok
V sobotu 21.12.2019 se konala výroční valná hromada SDH Závišice, při níž naši
hasiči hodnotili uplynulý rok, který byl v jejich dobrovolné činnosti opět velmi
úspěšný.
Na úseku požární ochrany v roce 2019 byli hasiči povoláni ke 2 výjezdům, v obou
případech v nočních hodinách. V červnu to byl požár rodinného domu na Pasekách,
v listopadu to byl požár rozestavěného bytového domu v Kopřivnici pod kasárnami.
Během roku se svou technikou 2 x vyjížděli k pomoci Obci při čištění silničních
kanálových vpustí a propustků.
Mnoho času věnovali údržbě požární techniky a už 96 let staré hasičské zbrojnice.
Pro naši zásahovou jednotku zakoupila obec nové kalové čerpadlo, hadice, přetlakový
ventil, baterie do vysílaček a přileb, prostředky na likvidaci bodavého hmyzu apod.
Na našem již 35 let starém požárním vozidle byla provedena jen běžná údržba. Hasiči
absolvovali celkem 4 námětová cvičení, a to v Hukovicích, v Libhošti a dvakrát
v Závišicích.
Kulturní činnost hasičů byla tradičně velmi bohatá. Jako každoročně pořádali
končinový ples a podíleli se na organizaci obecních dožínek. Na novém obecním
sportovišti pořádali také tři hasičské soutěže. V červenci proběhly zdařilé dvoudenní
oslavy 125 let od založení SDH v Závišicích.
V současné době má SDH Závišice 161 členů (z toho 25 mladých hasičů). Hasiči věří,
že jejich velmi dobrá spolupráce s Obecním úřadem bude i nadále pokračovat,
a do roku 2020 přejí svým spoluobčanům hodně štěstí, pevné zdraví a pohodu v jejich
domovech.
Ing. Josef Kuběna
starosta SDH Závišice
Sbor dobrovolných hasičů Závišice
připravuje
tradiční končinový ples 21. 2. 2020.

Pozvánka TJ Závišice
TJ Závišice zve všechny zájemce
na „Závišické bruslení“
na Zimním stadionu v Kopřivnici
sobota 25. 1. 2020
sobota 29. 2. 2020

od 16:00 do 17:00 hod.
od 16:00 do 17:00 hod.

Vstupné 30 Kč, doprava vlastní
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Placená inzerce

V prodeji na obecním úřadě

Stolní kalendář na rok 2020
s fotografiemi Závišic a okolí
dotovaná cena 70 Kč
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