INFORMAČNÍ LIST
OBECNÍHO ÚŘADU VE STRACHOTÍNĚ Č. 1 / 2016

Poplatek za svoz odpadů
Na zasedání zastupitelstva obce 24.2.2016 byla schválena nová obecně závazná vyhláška č. 1/2016
o poplatku za odpady, ze které vyplývá, že poplatníkem (plátcem tohoto poplatku) je:
- fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt
- fyzická osoba, které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky
povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů
- fyzická osoba, která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky
pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců
- fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši
odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu
Základní sazba poplatku je 470,- Kč a je splatná do 31.5.2016 v hotovosti na pokladně obce
Strachotín, nebo na účet 8229651/0100, variabilní symbol je 1340 a číslo popisné (např. 134087).
Pokud je poplatník zaregistrován v systému ISNO, je sazba poplatku snížena o vytříděný odpad
(údaje poskytuje svozová firma STKO Mikulov). Včas nezaplacený poplatek může obecní úřad
zvýšit až na trojnásobek!
Od poplatku se osvobozuje fyzická osoba s trvalým pobytem na adrese ohlašovny, v obci se však
nezdržuje a její skutečný pobyt není znám, dále fyzická osoba dle čl. 2 odst. 1 písm. a), která
dlouhodobě po dobu nejméně 12 měsíců:
- se zdržuje mimo území České republiky
- je umístěna ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě,
- je umístěna v zařízení pro dlouhodobě nemocné.

Aleje života
V posledním vydání Strachotínského zpravodaje jsme informovali o akci na výsadbu stromů –
aleje, a možnosti si jednotlivé stromy adoptovat. Tato nabídka samozřejmě i nadále trvá. Do
seznamu zájemců se můžete kdykoliv zapsat na obci. Termín výsadby bude ještě upřesněn. Jedná
se o lípy, úkolem adoptivního rodiče stromu bude nejen výsadba, ale také kontrola a ochranitelský
dohled nad jeho růstem. Máte možnost si ke svému stromu přidat i jmenovku, a zda bude s vaším
jménem nebo se jménem, které dáte stromu vy, záleží již jen na vás.

Informace – zvonek
Obecní úřad Strachotín umístí v nejbližších dnech pro zdravotně indisponované občany u zadního
vchodu do obecního úřadu zvonek. Rádi k Vám seběhneme. Využijte této možnosti.
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Kanalizace
Upozorňujeme občany a majitele nemovitostí na nutnost dodržování postupu při napojování na
kanalizační řád. Před provedením samotného napojení si vyzvedněte projektovou dokumentaci
přípojky a územní souhlas na obecním úřadě v kanceláři DSO, taktéž musí být zaplacen poplatek
za zřízení přípojky ve výši Kč 3000.-. Svépomocí či odbornou firmou provedete výkop a napojení,
před zásypem je NUTNÉ přivolat pověřeného zástupce ČOV ke kontrole napojení. Zároveň s
pověřeným pracovníkem vyplníte záznam Technické údaje skutečného napojení a Přihlášku
k odběru. Na základě těchto dokumentů s vámi bude sepsána Smlouva o odvádění a čištění
odpadních vod. Vyzýváme občany a majitele nemovitostí, kteří se již připojili a nezaplatili
poplatek za přípojku, nesepsali smlouvu a nevypsali přihlášku, aby tak co nejdříve učinili
v kanceláři ČOV Strachotín-Popice a vyhnuli se zbytečným sankcím za nepovolené připojení a
odvádění odpadních vod.
Pověřené osoby ke kontrole připojení:
p. Podbřecký
724 841 827
p. ing. Málek
774 987 778

p.ing. Gutmanová
p. Sekanina

607 874 267
725 111 293

Ceník stočného
Členská schůze DSO Strachotín, Popice stanovila na kalendářní rok 2016 cenu stočného pro
odběratele následovně:
stočné bez DPH
35,40 Kč/m3
stočné s DPH
40,71 Kč/m3
Ceny stočného jsou jednotné pro všechny občany a podnikatele, kteří využívají kanalizační síť,
kterou provozuje DSO ČOV Strachotín, Popice a jsou platné od 1.1.2016.
Stočné se bude platit dle vystavené faktury, kterou obdržíte domů.

Povodí Moravy – 11. ročník dětské výtvarné a literární soutěže Voda štětcem a básní
Komu je soutěž určena:
žákům ZUŠ, ZŠ a MŠ na území krajů spadajících do správy státního podniku
Povodí Moravy v souladu se stanovenou věkovou hranicí
Věkové kategorie:

1. kategorie do 6 let
2. kategorie: do 8 let
3. kategorie: do 11 let
4. kategorie: do 15 let
Časový harmonogram soutěže:
termín vyhlášení: 2. listopad 2015
termín ukončení: 31. březen 2016
Specifikace soutěžního materiálu výtvarné části: kresba, grafika, malba, koláž,
kombinovaná technika, maximální rozměr výkresu A2
Specifikace soutěžního materiálu literární části: poezie, próza, max. rozsah textu
na stranu formátu A4
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Nejbližší akce pořádané v naší obci:
Beseda o Zambii
Komise pro seniory Vás zve na besedu o Zambii. O své zážitky se s námi podělí pan Karel
Fridrich, pastor hustopečského sboru Apoštolské církve, v neděli 6.3.2016 v 15.00 hod. v přísálí
obecního úřadu Strachotín. Zveme všechny, které zajímají zkušenosti a fotografie člena týmu,
který stavěl školu v Zambii. Těší se na Vás komise pro seniory.

Maškarní ples

Dětský maškarní ples
Kulturní komise vás srdečně zve na dětský maškarní ples, který se bude konat v sobotu
19. března v 15.00 hod. v sále obecního úřadu Strachotín. Přijďte si zatancovat a pobavit se
s kamarády. O zábavu dětí se postará agentura Špuntík. Čeká na vás tombola a kopec zábavy.

Brigáda na úklid okolí obce - My pro vodu, voda pro nás
I letos ve spolupráci s Povodím Moravy s.p. proběhne úklid v okolí obce. Kdo má chuť a čas se
zapojit, sraz dobrovolníků bude dne 9. dubna v 8.30 u brány PPS Agro Strachotín a nebo u hráze
za obcí ve směru na Dolní Věstonice. Pytle, rukavice a něco malého na občerstvení obdržíte.

Tradiční setkání seniorů ve stylu „čaje o páté“
Komise pro seniory zve všechny občany na výše uvedenou akci v sobotu 9. dubna v odpoledních
hodinách (čas bude upřesněn) do sálu obecního úřadu. Hudbu ve stylu šedesátých a
sedmdesátých let bude hrát Junior Band. Občerstvení bude zajištěno.

3. Výstava vín
Vinařský spolek Strachotín vás srdečně zve na již 3. Výstavu vín. Výstava proběhne 30.04.2016
v Obecním sále ve Strachotíně. Vstupné bude zahrnovat vstupenku, katalog, skleničku a
ochutnávku všech hodnocených vín. Občerstvení je zajištěno a k poslechu zahraje od 15:00 hod.
cimbálová muzika. Srdečně tímto zveme všechny milovníky dobrého vína.

Informace sboru pro občanské záležitosti
Oznamujeme občanům, že od letošního roku se budou navštěvovat s malým dárkem od obce
Strachotín jubilanti, kteří budou mít 80. a 90. let a od 90. let všichni jubilanti. Občané ve věku od
81. do 90. let obdrží od obce Strachotín blahopřání. Je nutné, aby jubilanti podepsali souhlas
s uveřejněním svého jubilea ve zpravodaji obce – jinak to zveřejnit nemůžeme.
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Spolupráce na řešení zeleně veřejného prostranství a parkování
Obec Strachotín oslovila Fakultu architektury s návrhem spolupráce na řešení adaptace zeleně,
veřejného prostranství a problematiky parkování, dále využití stávajících ploch a budov obce.
Z fakulty se nám vrátila kladná odpověď s tím, že v rámci bakalářských prací studentů je tato
spolupráce možná. Podklady již vedoucí prací obdržel, v příštím semestru bude tento záměr
vypsán jako téma.

Od začátku roku 2016 působí opětovně na území mikroregionu Hustopečsko
internetová televize TV REGION. Lze tak sledovat obrazem a slovem kulturní
dění i v naší obci, seznamovat se se zajímavými osobnostmi, vinařstvími,
zajímavými místy apod. K tomu účelu, prosím, navštivte:

WEB:

www.tv-region.cz

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/televize.region

YOUTUBE:

https://www.youtube.com/user/CHANNELTVREGION

Placená inzerce:

Výkopové a zemní práce Brno
Stavební firma STAVBAG s.r.o. Brno provádí výkopové a zemní práce po celém Jihomoravském
kraji. Vlastníme spolehlivou mechanizaci a techniku (traktorbagry JCB3CX, sklápěcí automobily,
hutnicí technika), díky které můžeme zajistit profesionální provedení prací.
Naše práce zahrnují:

základy staveb
hloubení pro bazény, jímky, ploty
výkopové práce pro inženýrské sítě (vodovody, plynovody, kanalizace)
výkopové práce pro vedení kabelů
terénní úpravy
odvoz zeminy a suti

Kontakty:
STAVBAG s.r.o.
Sídlo: Příční 118/10, 602 00 Brno
Pobočka: Zahradní 127, 693 01 Strachotín
Tel.: +420 773133246
E-mail: stavbag@email.cz
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