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Obecní úřad informuje
Obecní bál 2022
Obecní bál, který se měl konat 28. 1. 2022
je z důvodu protiepidemiologických opatření ZRUŠEN.

Poplatky na rok 2022
Poplatek za odpad
Sazba: 560 Kč/poplatník/rok (280 Kč/poplatník/pololetí)
1) ve dvou stejných splátkách: 280 Kč za poplatníka nejpozději do 31. 3. 2022
280 Kč za poplatníka nejpozději do 30. 9. 2022
2) jednorázově na celý rok:
560 Kč za poplatníka nejpozději do 31. 3. 2022
Poplatník, který se v průběhu kalendářního roku odstěhuje ze Závišic (změní adresu
přihlášení), může požádat ObÚ Závišice o vrácení přeplatku. Při úmrtí poplatníka
může požádat o vrácení přeplatku dědic po provedeném dědickém řízení.

Poplatek ze psů
Sazba/rok:

80 Kč za prvního psa,
120 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele.

Splatnost: 31. 3. 2022
Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.
Poplatník je povinen ohlásit vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů, ode dne,
kdy se pes stal starším tří měsíců nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.
Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději
do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost
vznikla.
Ve lhůtě 15 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (úhyn psa,
ztráta, darování, prodej).
V případě trvání poplatkové povinnosti po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek
v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.
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V současné době
doporučujeme platbu provést
převodem na účet obce u České spořitelny a. s., pobočka Kopřivnice,
číslo účtu: 1767239329/0800,
variabil. symbol ve tvaru: číslo popisné0000počet poplatníků za odpady (např. 12400003),
variabil. symbol ve tvaru: číslo popisné0000počet psů (např. 12400001).
Prosíme o úhradu ve správné výši:
poplatek za odpad (za dům):
počet poplatníků x sazba (280 Kč/pololetí nebo 560 Kč/rok)
poplatek ze psů (za dům):
1 pes (1 držitel): 80 Kč
více psů (1 držitel): 80 Kč + 120 Kč + 120 Kč ...
více psů (každý jiného držitele): 80 Kč + 80 Kč + 80 Kč ...
Pokud nemáte možnost převodu na účet, můžete zaplatit do pokladny ObÚ v úřední dny
pouze pondělí a středa 8-10, 14-17 hod.

Odpady
Vývozy popelnic
probíhají každý sudý týden v pátek v ranních hodinách.
Odvoz plastů ve žlutých pytlích od domů
probíhá každý sudý týden ve čtvrtek v ranních hodinách.
O zařazení do systému můžete požádat obecní úřad
(tel. 556 856 000, obec@zavisice.cz)
Železný odpad, který se nevejde do kontejnerů na plechovky
- pokud chcete takový odpad odložit mimo každoroční jarní sběr,
který provádějí místní spolky, kontaktujte obecní úřad (tel. 556 856 000).

Příspěvek na domovní ČOV
Obec Závišice začala poskytovat finanční příspěvky na domovní čističky odpadních
vod k novostavbám RD nebo jako náhrady za septiky a bezodtokové jímky nebo
za nefunkční ČOV (stáří min. 20 let od zkolaudování).
Příjemcem příspěvku může být fyzická osoba - vlastník nemovitosti na území obce
Závišice, ve které je hlášena osoba s trvalým pobytem.
Pravidla pro poskytování příspěvku a Žádost o poskytnutí příspěvku jsou zveřejněny
na www.zavisice.cz nebo si je můžete vyzvednout na obecním úřadě.
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Blahopřání jubilantům
Luděk Židek
Drahomíra Bajerová
Jiří Michálek
Arnošt Lichnovský
Karel Makuch
Eliška Sochová

Oldřich Vajda
Helena Vojkůvková
Luděk Raška
Václav Hyvnar
Karel Macháček

Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody.
Prosíme občany, kteří si nepřejí, aby jejich životní jubilea (60, 65, 70, 75, 80 a více let)
byla zveřejňována v obecním zpravodaji, aby to oznámili na Obecní úřad Závišice,
Závišice 115, tel.: 556 856 000, e-mail: obec@zavisice.cz.

Klub důchodců
Klub důchodců Závišice přeje všem svým členům a přátelům klubu
v novém roce 2022 vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a optimismu.
Schůzka místního klubu důchodců
se uskuteční ve středu 12. ledna 2022 v 16.00 hodin
v přisálí Pohostinství U Kremlů.
Certifikát o prodělaném očkování na covid-19 na akce KD vždy s sebou!

Tříkrálová sbírka 2022
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Informace pro zákazníky po ukončení činnosti
BOHEMIA ENERGY a dalších dodavatelů energie
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Informace k podávání přiznání k dani z nemovitých věcí
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Zlepšování kvality ovzduší
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Pozvánka

Oznámení o změně ceny vodného od 1. 1. 2022
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. oznamují změnu ceny vodného
s účinností od 1. ledna 2022:
voda pitná (vodné)
50,50 Kč/m3 (včetně 10 % DPH)
Nové ceny budou uplatněny po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2022.
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