ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU

BYSTŘIČKA 7/2003
SOUSEDSKÝ BÁL se uskuteční
23. ledna ve 20.00 v restauraci Na Nové.
K poslechu bude hrát Duo Cadilac.
OBECNÍ VYHLÁŠKY
Upozorňujeme občany, že s plným
zněním nově přijatých vyhlášek se mohou seznámit na obvyklých vývěsních
místech. V nejbližší době budou také
zveřejněny na internetových stránkách
obce (www.bystricka.cz).

POČET ZAMĚSTNANCŮ OÚ
Ve stálém pracovním poměru 4
Civilní služba
1
Obecní úřad nyní uvažuje o zřízení
místa stážistky z pracovního úřadu, které by jim bylo plně hrazeno.

USAZENINY ZE DNA PŘEHRADY
Oznamujeme občanům možnost získání většího
množství usazenin ze dna vypuštěné přehrady. Konkrétní informace obdržíte na Obecním úřadu.

KRÁTCE Z OBECNĚ ZÁVAZNÉ
VYHLÁŠKY Č. 1/2003
Zastupitelstvo obce Bystřička se usneslo dne 25. 11.
2003 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních
nákladů mateřských škol a školních družin. Touto vyhláškou se stanovuje povinnost rodiči dítěte nebo jinému zákonnému zástupci dítěte, které navštěvuje mateřskou školu, zaplatit příspěvek na částečnou úhradu
neinvestičních nákladů mateřských škol, jakož i výše
a splatnost příspěvku. Tato vyhláška nabývá účinnosti
dnem 1. 1. 2004. Příspěvek ve výši 150,- Kč se vybere
poprvé za měsíc leden 2004. U dítěte, které je přihlášeno k pobytu v MŠ nepřesahující dobu jednoho kalendářního měsíce se stanoví sazby 20,- Kč za dítě a jeden
den návštěvy v mateřské škole.
Obecní úřad – Kontakty
Ústředna OÚ - Jitka Smilková
tel.: 571 443 258
Starosta – Zbyněk Fojtíček
tel.: 571 420 945; mob.: 777 604 205
Internetové stránky obce
http://www.bystricka.cz
Bankovní spojení: KB Vsetín; č. účtu: 3929-851/0100;
IČO: 00303739, DIČ: 403-00303739

Vypouštění a výlov přehrady (listopad 2003)

S VO Z O D PA D U - I . P O L O L E T Í 2004
NETŘÍDĚNÝ (ZBYTKOVÝ) ODPAD
– ČERNÁ (ŠEDÁ) BARVA
Interval svozu 1 x za 14 dní – LICHÝ TÝDEN
SVOZOVÝ DEN - PONDĚLÍ
SMĚSNÝ PAPÍR-MODRÁ BARVA
NÁPOJOVÝ KARTON-ORANŽOVÁ B.
16. 4. 2004
25. 6. 2004
TŘÍDĚNÝ ODPAD - SKLO - ZELENÁ BARVA
6. 2. 2004
14. 5. 2004
TŘÍDĚNÝ ODPAD - PLASTY - ŽLUTÁ BARVA
6. 2. 2004
19. 3. 2004
23. 4. 2004
28. 5. 2004
NEBEZPEČNÝ+VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
+ OBALOVÉ KOVY (plechovky)
MOBILNÍ SBĚRNA
SOBOTA 20. 3.2004 + 23. ŘÍJNA 2004
Prosíme občany, aby se tříděním odpadů zabývali větší měrou, než doposud. Některé odpady stále
končí v popelnicích zbytečně.

Radostné prožití
vánočních svátků
a mnoho pracovních
i osobních úspěchů
v nastávajícím roce
2004
vám přeje
OÚ Bystřička

pf 2004

CENÍK INZERCE V OBECNÍM
ZPRAVODAJI
A4 - 700 Kč
A5 - 400 Kč
A6 - 200 Kč
Občanská inzerce je zdarma. Inzeráty je nutno podávat v písemné formě na OÚ, nebo e-mailem.

inzerce

KRÁTCE Z OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY Č. 2/2003
O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH
Sazby poplatků ze psů za kalendářní rok:
a) Za jednoho psa činí poplatek 100,- Kč
b) Za druhého a dalšího psa stejného držitele se poplatek zvyšuje a činí 150,- Kč.
c) Za psa jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu, činí poplatek 60,Kč. Za každého dalšího psa poplatek 90,- Kč.
d) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí
poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.
Sazba poplatku za lázeňský a rekreační pobyt činí 10,- Kč za
osobu a za každý započatý den pobytu, není-li dnem příchodu.
Poplatek ze vstupného. Sazba poplatku z úhrnné částky vybraného vstupného činí 20%. Poplatník je povinen nejpozději
tři dny před konáním akce oznámit správci poplatku písemně
nebo ústně do protokolu druh akce, datum a hodinu jeho konání a výši vstupného.
Sazba poplatku z ubytovací kapacity činí 4,-Kč za každé využité lůžko a den.
Sazba poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj na tři
měsíce činí 5.000,- Kč.
Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné
výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část, zvýší obec poplatek na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

