ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU

BYSTŘIČKA 6/2003
SBĚR STARÉHO ŽELEZA
A NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Obecní úřad oznamuje občanům, že dne
18. 10. 2003 proběhne sběr železného odpadu, který je možno ukládat na obvyklých místech u hlavní komunikace. Sběr nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 25. 10. na obvyklých místech a bude proveden firmou Joga.

NEUHRAZENÉ POPLATKY

Vyzýváme občany, kteří ani po obdržení
upomínky dosud nemají uhrazeny poplatky
za vodu, odpad a poplatky ze psů, aby tak neprodleně učinili. Pokud nebudou poplatky
uhrazeny, bude muset přistoupit Obecní úřad
Bystřička k platebnímu rozkazu cestou Okresního soudu ve Vsetíně. Upozorňujeme občany, že nezaplacením poplatků daných Obecně závaznou vyhláškou o místních poplatcích
se dopouštějí přestupků. K této úhradě nemusí být písemně ani upomínáno. Je důležité, aby
si každý občan uvědomil, že jeho alikvotní
částka je částkou rozpočtu, se kterou je nutno počítat. Pokud si občané tuto povinnost neuvědomí,
bude muset Obecní úřad přistoupit ke zdražení poplatků
za odvoz komunálního odpadu a vody, což je vůči poctivým platičům nespravedlivé.

REGULACE POTOKA

Termín předání stavby regulace potoka (I. část – od
kaskád po Panušku) je dne 15. 10. 2003. Práce na dolní
části toku pokračují.

VÝZVA OBČANŮM

Povodí Moravy s. p. Valašské Meziříčí a Obecní úřad Bystřička žádají občany, aby neskladovali odpad na březích toku
Bystřička. Toto se týká jakéhokoliv ukládání materiálu, včetně zeminy, štěrků, stavebního materiálu a palivového dříví.

PŘEHRADA KULTURNÍ PAMÁTKOU

Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo přehradu Bystřička spolu s výpustí hráze, domkem hrázného, bočním
přelivem, kaskádami a dvěma kamennými mosty přes
kaskády za kulturní památku.
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

„Bystřičská olympiáda aneb Ještě se nepráší od vesel (27. 9. 2003)

BYSTŘIČSKÁ OLYMPIÁDA 2003

Děkujeme všem divákům, kteří se zúčastnili Bystřičské olympiády aneb Ještě se nepráší od vesel. I tato akce
pomohla k zviditelnění obce. Budeme potěšeni, pokud
nám dáte k dispozici své nápady na netradiční disciplíny pro olympiádu v roce 2004, která bude tentokrát
na souši. Své náměty můžete podávat písemně, osobně, nebo pomocí kontaktního formuláře a knihy návštěv
na internetových stránek www.bystricka.cz.

BESEDA S DŮCHODCI

Dne 5. 10. 2003 uspořádal OÚ v restauraci „Na Nové“
přátelskou besedu s důchodci, které se zúčastnilo 52
občanů ze sta pozvaných. Pro účastníky byl přistaven
autobus, který jel ve směru přehrada Bystřička – restaurace Na Nové a zpět. Přátelské odpoledne vyplnila
svým programem Kulturní agentura PERGR ze Znojma
a zbytek odpoledne zpříjemnil svým hudebním vystoupením k poslechu i k tanci pan Ivan Žlebek.

Z HOSPODAŘENÍ OBCE

Oprava komunikace „U řadovek“ – 655.305, - Kč
včetně DPH.
Oprava komunikace „U školky“ – 263.756,- Kč
včetně DPH.
Celková oprava obou komunikací – 919.061,- Kč
včetně DPH.
Rozpočtová investice pro rok 2003 je 780.000,- Kč. Zbytek plnění dle bezúročného splátkového kalendáře zhotoviteli v roce 2004.
Nákup obecního vozidla zn. Škoda Fabia 1.2 HTP –
308.800,- Kč včetně doplňků (autolékárna, náhradní žárovky, autorádio atd.).

