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Výdaje a pøíjmy za svoz odpadù
Váení obèané, v uplynulém
období zaplatila obec za svoz
popelnic 1 004 267 Kè, od vás,
obèanù, jsme vybrali 944 370
Kè. Obec tedy doplatila 59 897
Kè, co je zhruba 33 Kè na jednoho obèana.
Kromì toho zaplatila obec
222 058 Kè za svoz skla, plastù
a papíru, ale získala za zpìtný
odbìr tìchto komodit pøiblinì
149 000 Kè, tady doplácí obec
71 058 Kè. Zde bychom chtìli
poádat obèany, aby do nádob
na sklo, papír a plasty nevhazovali stavební su a jiný neádoucí odpad. Tyto pøípady jsou
dost èasté a znemoòují svozové firmì tento odpad správnì
tøídit, a tudí je tím obec i finanènì pokozena. Tato okolnost mùe vést k navýení poplatku za odpad. Obèanùm,
kteøí toto dodrují a správnì
tøídí, chceme moc podìkovat.
Dalí náklady obce v této
oblasti jsou 55 639 Kè za svoz
nebezpeèného a velkoobjemového odpadu a 27 778 Kè za likvidaci odpadu ze høbitova. Celkovì obec doplatila za ji zmínìné poslední zúètované období
214 372 Kè, tj. 117 Kè za obèana.
Místní poplatek za provoz
systému shromaïování sbìru,
pøepravy, tøídìní, vyuívání a
odstraòování komunálních odpadù pro rok 2015 zùstává
stejný  500 Kè za obèana a
pøíplatek za dalí nádobu 1
400 Kè. Toto schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání

dne 18. 12. 2014.
Obec uzavøela smlouvu o zajitìní zpìtného odbìru elektrozaøízení s firmou ELEKTROWIN a.s. na zpìtný odbìr,
oddìlený sbìr, zpracování, vyuití a odstranìní elektrozaøízení a elektroodpadu.
Na základì této smlouvy vytvoøí v tomto roce na Zemìdìlské ulici (plechový hangár)

sbìrné místo, které bude slouit ke sbìru elektrozaøízení pocházejícího z domácností, tj.
vysavaèe, mixéry, lednièky, sekaèky, pily, televizory atd.
Blií informace uvedeme
po zøízení sbìrného místa v
dalích vydáních Václavovického informátoru.
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Informace o výi
a splatnosti místních
poplatkù

Poplatek za psa

Sazba poplatku èiní roènì:
a) za prvního psa 300 Kè;
b) za druhého a kadého dalího psa tého dritele 400 Kè.
Poplatek je splatný do 31. 3.
pøísluného kalendáøního roku.

Poplatek za provoz
systému shromaïování,
sbìru, pøepravy, tøídìní,
vyuívání a odstraòování
komunálních odpadù

Sazba poplatku èiní roènì na
1 osobu 500 Kè.
Poplatek je splatný buï jednorázovì do 31. 3. kalendáøního
roku, nebo ve dvou stejných
splátkách vdy nejpozdìji do 31.
3. a do 31. 7. kalendáøního roku
Pøi platbì poplatku za TDO
obdrí obèané známky na sbìrné nádoby dle doporuèeného poètu.

Od 1. 4. 2015 budou sváeny
jen sbìrné nádoby oznaèené
modrou nálepkou na r. 2015, je
proto nutné zaplatit poplatek a
vyzvednout nálepku nejpozdìji
do 31. 3. 2015.
Obèané si mají monost
pøikoupit roèní známky na
dalí sbìrné nádoby dle potøeby:
 u jedné osoby na druhou
sbìrnou nádobu 2 300 Kè, za
kadou dalí 1 400 Kè;
 u poètu 2 osob na druhou
sbìrnou nádobu 1 800 Kè, za
kadou dalí 1 400 Kè;
 u poètu 3 osob na druhou
sbìrnou nádobu 1 300 Kè, za
kadou dalí 1 400 Kè;
 u poètu 4 osob na druhou
sbìrnou nádobu 800 Kè, za kadou dalí 1 400 Kè;
 u poètu 5 osob na tøetí
sbìrnou nádobu 1 700 Kè; za
kadou dalí 1 400 Kè;
(pokraèování na str. 3) lllu
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Novoroèní

koncert ákù
a uèitelù
ZU Vratimov

T

T

Srdeènì Vás zveme na

T

T

T

v nedìli
11. ledna 2015
v 16 hodin
v kostele sv. Václava
ve Václavovicích

Kostel svatého Václava praskal ve ètvrtek 11. prosince ve
vech. Pøes dvì stovky
návtìvníkù se selo,
aby v adventním èase
vyslechlo písnì v podání vítìze projektu
Èesko  Slovenská Superstar z roku 2009. V
téme roce se stal
Martin Chodúr v soutìi Èeský slavík i
Objevem roku.

Pøedvánoèní koncert
Martina Chodúra

Koncert byl souèástí ji estnáctého roèníku
mezinárodního
festivalu adventních a
vánoèních zvykù, koled a øemesel Souznìní. Martin Chodúr má
k naemu kraji velmi
blízko. Narodil se 24.
11. 1989 v Ostravì. Po
svých rodièích zdìdil
nejen lásku k rodnému mìstu, ale také
lásku k hudbì. Ta ho
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provázela od narození.
U ve tøech letech zaèal navtìvovat Dìtskou múzickou kolu,
s ní pøila první veøejná vystoupení. Ve
václavovickém kostele
svatého Václava na
Václavovické ulici zpíval ovem poprvé.
Pøítomní posluchaèi
mìli monost vyslechnout kromì zpìváka
výbornou doprovodnou

kapelu Mach5 a desetièlenný sbor, který tomuto koncertu dodal
velmi sváteèní atmosféru. Autorské skladby, svìtoznámé hity,
gospely i koledy zaznìly ve skvìlých a
zbrusu nových aranmá, a tím umocnily
kouzlo a sváteèní atmosféru
nadcházejících vánoèních svátkù.
JaFo

Aktuální informace ze sociální oblasti
 s úèinností od ledna 2015
Zvýení dùchodù
Od ledna 2015 bude pevná
èást penzí zvýena o 60 Kè,
tedy ze souèasných 2 340 Kè na
2 400 Kè. Procentní výmìra
vzroste o 1,6 %, u prùmìrného
starobního dùchodu to pøedstavuje èástku 200 Kè.
Zvýení minimální mzdy
Zvýení minimální mzdy z 8
500 Kè na 9 200 Kè. Minimální
hodinová mzda bude 55 Kè.
Dávky pomoci v hmotné nouzi
Dochází k øadì zmìn pøi posuzování podmínek pro nárok
na dávky pomoci v hmotné
nouzi  pøíspìvek na ivobytí a
doplatek na bydlení.
Novì se pro obì dávky bude
zapoèítávat do pøíjmu adatele
pouze 80 % z vyplácené dávky
dùchodového pojitìní (napø.
starobního dùchodu). Osobám s
niími dùchody tak mohou
novì vznikat nároky na dávky
pomoci v hmotné nouzi. Vzhle-

dem k tomu, e tento systém
kadou situaci posuzuje individuálnì a podání ádosti je administrativnì nároèné, mohou
sociální pracovníci magistrátu
zpracovat základní pøehled finanèní situace osoby. Na základì jeho vyhodnocení mohou doporuèit podání èi nepodání ádostí o pøísluné dávky. O jejich koneèném pøiznání vak
vdy rozhoduje Úøad práce ÈR.
Osoby, které ji opakovanou
dávku pomoci v hmotné nouzi

Informace o výi
a splatnosti místních
poplatkù

(pokraèování ze str. 1)
 u poètu 6 osob na tøetí
sbìrnou nádobu 1 200 Kè; za
kadou dalí 1 400 Kè;
 u poètu 7 osob na tøetí
sbìrnou nádobu 700 Kè; za kadou dalí 1 400 Kè;
 u poètu 8 osob, na ètvrtou
sbìrnou nádobu 1 600 Kè; za
kadou dalí 1 400 Kè;
lll u

 u poètu 9 osob na ètvrtou
sbìrnou nádobu 1 100 Kè, za
kadou dalí 1 400 Kè.
Fyzické osoby, které nemají
v obci trvalý pobyt  chataøi,
stavebníci, mají monost zakoupit si roèní známku ve výi
1 400 Kè a dostanou sbìrnou
nádobu.

pobírají, nebudou muset o pøepoèet dávky ádat. Úøad práce
ÈR by mìl sám zahájit nejpozdìji do 31. 3. 2015 øízení o pøehodnocení nároku na dávku.
Samozøejmì i v tìchto vìcech
mohou poskytnout sociální
pracovníci magistrátu individuální poradenství.
Zmìny se dále týkají stanovování okruhu spoleènì posuzovaných osob pøedevím u doplatku na bydlení èi standardizace jiného ne obytného prostoru a zpøísnìní podmínek pro
poskytování doplatku na bydlení v rámci ubytovacích zaøízení.
Získání podrobnìjích
informací
Sociální poradenství a komplexní sociální práci ve Václavovicích zajiuje Magistrát
mìsta Ostravy, odbor sociálních vìcí, kolství, sportu a
volnoèasových aktivit. Na sociální pracovnici Bc. anetu Kroèovou, DiS., a Petru tenclovou, DiS., se obèané mohou obracet v dobì konzultaèních hodin kadé první pondìlí v mìsíci na MìÚ v enovì, pøípadnì si sjednat schùzku na tel:
599 444 730, 599 444 731 nebo
e-mailem:
zkrocova@ostrava.cz,
pstenclova@ostrava.cz,
pøípadnì prostøednictvím pracovníkù obecního úøadu.
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Obecní úøad nabízí dopravu Avií:

 dovozy tìrku, písku a dalích sypkých materiálù a mulèovací kùry
 pøistavení kontejnerù s moností odvozu odpadu na skládku
Objednávky pøijímá p. Nytra

tel. 734 442 021
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