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Informační list Obecního úřadu v Přistoupimi

Udeří-li zima brzy, hnedle ji to mrzí....
Vážení spoluobčané,
za dveřmi je Štědrý den, další rok uběhl jako voda. Čtyřikrát do roka Vám poskytujeme
prostřednictvím tohoto listu informace o tom, co se aktuálně děje v naší obci. V posledním
letošním čísle vítám ještě jednou nové občánky naší obce. Martina Vafka, Olivera Houžvičku,
Ondřeje Nováka, Tomáše Pečeného a za což jsem moc ráda, svého vnuka Kryštofa Pazderce.
Přeji všem do života hlavně zdraví, štěstí a lásku. Vítání se letos uskutečnilo netradičně venku
v parku u školy druhou adventní, přímo Miklulášskou neděli. Mikuláš nadělil nejen novým
občánkům, ale všem dětem a také s nimi rozsvítil nově nazdobený vánoční strom.
S těmi, co už s námi budou, bohužel, jen ve vzpomínkách a v našich srdcích,
s panem Miroslavem Smrčenským, panem Josefem Novotným, panem Josefem Hrázským,
panem Vratislavem Kirlíkem, paní Magdalenou Martínkovou a panem Tomášem Černochem
se museli jejich blízcí, přátelé i známí v roce 2021 rozloučit.
Letos se nám podařilo dokončit Územní plán Přistoupimi. Předat všechny dokumenty
ke stavebnímu řízení na akci „Přistoupim – zvýšení dopravní bezpečnosti v obci“, získat
Závěrečné vyhodnocení akce „ČOV a kanalizace Přistoupim“. V řízení je i nový vrt pro dodávku
pitné vody pro Základní školu Přistoupim. Nadále připravujeme projekt Mateřské školy,
kde předpokládáme změny, se kterými Vás seznámím v průběhu roku příštího.
Věřím, že se v našich plánech opět posuneme dopředu a ve zdraví se sejdeme opět za rok!
Děkuji všem zastupitelům, zaměstnancům, členům našich místních spolků, i všem ostatním,
kteří se podílejí na obyčejném, společenském, sportovním i duchovním životě naší obce!
Za Zastupitelstvo obce Přistoupim přeji všem krásné a pohodové vánoční svátky
a do roku 2022 zdraví, štěstí a spokojenost.
Brychová Vladimíra, starostka obce

Aktuální informace:
Spolek na opravu kostela sv. Václava Vás na Štědrý den 24. 12. 2021 od 13 do 14 hodin zve
do kostela sv. Václava na prohlídku kostela s Betlémem.
Kompostárna je v rámci zimního provozu otevřena v lednu 23. 1. 2022 od 10 do 12 hodin,
v únoru 20. 2. 2022 od 10 do 12 hodin. Jarní provoz bude zahájen dle počasí, cca od poloviny
března. Termíny budou předem včas oznámeny.
V souladu s nově platnými zákony byla schválena Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2021,
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, kterou v celém znění,
včetně dalších obecně závazných vyhlášek, najdete na webu obce www.pristoupim.cz .
Místní poplatek za odvoz odpadů na rok 2022 je stanoven takto. Dospělé osoby a vlastníci
nemovitostí budou v příštím roce hradit 700 Kč a děti do 15 let 500 Kč. Nově se od placení
místního poplatku osvobozují osoby starší 75 let, a proto se současně ruší výplata příspěvku
nad 75 let na samostatné bydlení, který byl vyplácen v minulých letech ve stejné výši jako byla
sazba poplatku. To znamená, že osoby nad 75 let si pouze vyzvednou známku na popelnici,
nebo požádají o její doručení.
Místní poplatek za psa je 100 Kč a snižuje se sazba za každého dalšího psa jednoho vlastníka
ze 150 Kč na 100 Kč.
Stočné na rok 2022 bylo schváleno Zastupitelstvem obce Přistoupim na veřejném zasedání
Usnesením č.6/2021 ze dne 20. 12. 2021, dle nákladů v roce 2021. Stočné se stanovuje se ve výši,
tj. 53,04 Kč bez DPH. Faktury za 4. čtvrtletí 2021 budou odeslány v prvním lednovém týdnu.
K navýšení dojde až u plateb za I. čtvrtletí. Upozorňujeme, že je nutné aktualizovat počet osob
v domácnosti, pokud došlo ke změně (např. přistěhování, odstěhování, narození, úmrtí).
K platbám na pokladně obce nově můžete využít i platební terminál, tzn. že přijímáme platební
karty!
Připomínáme, že osoby nad 75 let mohou nadále využívat služby Senior TAXI.
Již jsme vydali 8 kartiček! V případě, že tuto službu potřebujete, neváhejte se obrátit na OÚ,
všechno Vám vysvětlíme.
Obecní úřad bude 27. 12. až 31. 12. 2021 uzavřen.
Usnesení a všechny aktuální informace jsou zveřejněny na www.pristoupim.cz, sledujte
Facebook. Na zveřejněné zprávy upozorní i aplikace V OBRAZE ve Vašem telefonu.
Přehled svozu komunálního odpadu v 1. čtvrtletí 2022, každý sudý čtvrtek.
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Poslední svoz v roce 2021 proběhne 30. 12.
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