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Vážení občané,
tak jako každoročně s odchodem zimy 

nastává období jarního úklidu. Slunečné 
počasí snáze odkryje špínu a nepořádek, 
který nás mnohdy obklopuje.

Většina z nás obdivuje malebnost a upra-
venost vesnic za hranicemi. Záleží přitom 
pouze na nás, zda to bude i v našem 
městečku právě tak čisté a upravené.

Tak jako se ve včelínu pozná zdraví spo-
lečenstva podle toho, je-li v úle pořádek, 
tak je i jedním z kritérií hodnocení  úrovně 
lidské společnosti schopnost uklízet vlastní
nepořádek.

Není v silách a možnostech pracovníků 
města Osečná, aby sami zvládli úklid 
veškerých veřejných prostranství. "Zameme
si každý před svým prahem." V tomto 
období se stříhají keře a větve stromů, 
přesahující do komunikací a bránící běž-
nému provozu. Při jarním tání, kdy opět 
hrozí povodňové nebezpečí, je třeba 
obzvláš rozvážně uspořádat věci kolem 
vodních toků. Uvědomme si , že náš domov
nekončí prahem našeho bytu. Máme to tu 
takové, jaké si to tu MY společně uděláme. 
Není nikdo další, kdy by to za nás udělal. 
Úklid a práce na zahrádkách je přece záro-
veň relaxací. Je smutný pohled na první 
jarní květy deroucí se na světlo skrze nepo-
řádek na našem dvoře. A navíc jistě 
nechceme, aby četní turisté a lázeňští 
hosté útrpně a s opovržením hodnotili 
naše životní prostředí. 

Přeji všem našim občanům slunečné
jaro plné pohody, dobré nálady a radosti 
z vlastní práce.

Jiří Hauzer - starosta

Tisk: ROMMY AGENCY Liberec - Komplexní reklama, PhDr. Romana Kuželová, Ph.D.,• info@rommyagency.cz

Začátek roku ve znamení nových investičních akcí

   Počátek roku 2011 byl ve znamení příprav rozpoč-
tu na letošní rok a zároveň přípravou dotačních akcí 
města a některých zájmových organizací. Jak jste již 
jistě všichni informováni, byl schválen vyrovnaný 
rozpočet a město podalo žádosti o dotace na 
několik akcí.
   Prioritní je žádost o úpravu školní kuchyně, kde je 
nutné zrekonstruovat pracovní prostor tak, aby vyho-
voval současné legislativě. Dále byla podána žádost 
o příspěvek na vybavení školní jídelny novým nábytkem.
   Z grantového fondu Libereckého kraje bylo požá-
dáno o dotaci na opravu části veřejného osvětlení 
v Osečné, které máme v havarijním stavu. V rámci 
Mikroregionu Podralsko jsme podali žádost společ-
ně s obcí Pertoltice na obnovu budov na území 
Mikroregionu Podralsko, z čehož chceme dokončit 
opravu bývalé kovárny. Pro místní zásahovou jednotku
hasičů jsme požádali o dotaci na obnovu jejího 
vybavení. Zdejší sportovní klub společně s městem 
podal žádost na vytvoření dětských hřiš v Lázních 
Kundraticích a Druzcově. Rovněž byla podána žádost 
o dotaci na dofinancování posledního neopraveného 
vitrážového okna v místním kostele. Největší adminis-
trativní zátěží bylo šest žádostí na odstranění škod na 
17 městských objektech z loňských povodní, kde 
musela být zpracována podrobná fotodokumentace, 
poté projektová dokumentace a nakonec stavební 
povolení. Mezi priority patří oprava propusti u Kutrových,
dále mostu u Strašilových v Lázních Kundraticích 
a výpusti Jenišovského rybníka. 
   Ještě bych chtěl připomenout, že od podzimu 
minulého roku probíhá správcem toku Povodí Ohře 
částečné čištění toku Ploučnice. Tyto práce financuje 
a řídí příslušný pracovník a vedení města pouze 
doporučuje postup prací. Bagrování se mělo 
postupně provádět proti toku řeky, ale vzhledem
k nedočkavosti a stížnostem některých občanů 
se tyto práce provádějí nahodile. Do jara by měly být 
tyto práce hotovy. 
 

INFORMACE OHLEDNĚ MÍSTNÍHO POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ,
SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Dle obecně závazné vyhlášky:

Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky činí 500,- Kč a je tvořena:
 a) z částky ........250,- Kč za kalendářní rok a
 b) z částky .........250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího
 roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
(2) Skutečné náklady roku  2009 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 
 481.138,- Kč a byly rozúčtovány takto:
 Náklady 481138 děleno 1205  (tj. 1031 osob s trvalým pobytem na území obce + 174 staveb určených nebo sloužících
 k individuální rekreaci) = 399,- Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 250,- Kč.
V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci
v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlast-
nictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců 
rozhodný stav na konci tohoto měsíce

Osvobození a úlevy

(1) Od poplatku se osvobozují poplatníci, kteří:
 a) nedosáhli čtyř let věku, 
 b) jsou dlouhodobě ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody, 
 c) jsou dlouhodobě v léčebně pro dlouhodobě nemocné nebo v jiném léčebném nebo sociálním zařízení, 
 d) jsou osobami s těžkým zdravotním postižením, jimž byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvl. předpisů
 e) dlouhodobě a nepřetržitě se zdržují mimo území České republiky,
 f) jsou hlášeni  k trvalému pobytu na ohlašovně města Osečná.
(2) Úleva ve výši 50 % se poskytuje poplatníkům, kteří se z důvodu studia nezdržují v místě trvalého pobytu ve městě Osečná.

Splatnost poplatku

(1) Poplatek pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 
 15. února a do 15. srpna příslušného kalendářního roku. 
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce,  
 který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem.
Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může městský úřad zvýšit až na trojnásobek; 
toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

INFORMACE OHLEDNĚ MÍSTNÍHO POPLATKU ZE PSŮ
Dle obecně závazné vyhlášky :

Sazba poplatku
 Sazba poplatku za kalendářní rok za jednoho psa činí 100,- Kč a za každého dalšího psa téhož držitele činí 150,- Kč.

Osvobození 
 Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním
postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů 
určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba,
které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis. 

Splatnost poplatku 
Poplatek je splatný nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.
Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, 
který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději do konce příslušného kalendářního roku.

Nebudou-li poplatky zaplaceny držitelem psa včas nebo ve správné výši, vyměří mu městský úřad poplatek platebním výměrem.
Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může městský úřad zvýšit až na trojnásobek;
toto zvýšení je příslušenstvím poplatku

správce místních poplatků
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PODĚKOVÁNÍ 
NAšIM SPORTOVCŮM 

 
 

 Letošní sezóna plochodrážníků na ledové
ploché dráze se mimořádně vydařila.  Nejenže 
náš klub dokázal uspořádat 3 závody mistrovství
republiky z celkových 6, ale naši reprezentanti 
se v silné konkurenci opět výborně prosadili. 
Sice neobhájili prvenství, avšak v jednotlivcích 
se na 2. místě umístil Lukáš Volejník a na místě 
3. Jan Pecina. Ve družstvech se umístili Volejník 
s Pecinou na 2. místě. Všech závodů se také 
úspěšně zúčastnil Martin Běhal. Celý seriál 
závodů vyvrcholil exhibicí konanou první 
březnovou sobotu na Hamerském jezeře. 

SVÁTEK ŽEN

V sobotu 5. března se k nadcházejícímu svátku
žen v klubovně hasičské zbrojnice uskutečnilo 
tradiční posezení Malý Dárek Ženám. K dobré 
náladě přispělo krátké vystoupení pěveckého 
sboru Canzonetta a hudební program, v němž 
se představil nadějný klarinetista Vítek Randula
se svým učitelem Lubošem Lachmanem.

Hudební produkce pana Lachmana po úvod-
ní písni "Gaude mater Polonia" doprovodila 
vernisáž výstavy fotografií POLSKO - LEBA. 
Výstava byla prezentací fotoklubu z Mladé 
Boleslavi a jeho členky Jitky Hamrlové. 

ORDINACE 
PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

Od 1.března 2011 ordinuje na našem 
zdravotním středisku pana doktora Šatavy 

v Osečné i paní doktorka Marta Kleprlíková. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VELIKONOČNÍ  DÍLNA

V sobotu 16. dubna proběhne v jídelně 
základní školy tradiční rukodělné setkání dětí 
a rodičů. Každoroční akci připravilo opět sdru-
žení CHORUS pod záštitou města. Velikonoční
dílna se bude konat v čase od 9.00. do 12.00. 
hodin. Vstupné  je 30.- Kč.

DĚTSKÁ HŘIšTĚ
LÁZNĚ KUNDRATICE A DRUZCOV

V Osečné - Lázních Kundraticích a ve  spádové 
obci Druzcov je soustředěno nejvíce předškolních 
dětí,  přesto zde chybí dětská hřiště. Nedostatek 
herního prostoru pro děti byl opakovaně kritizován 
občany, avšak město nemá z finančních důvodů 
možnost realizovat výstavbu nových hřiš z vlastních 
zdrojů a jen stěží najde finanční prostředky na pří-
padné dofinancování projektu.

Proto jsme se rozhodli v rámci Programu rozvoje 
venkova - programu LEADER požádat o dotaci na 
takovéto menší zařízení pro děti. Hlavní prospěch 
budou mít samozřejmě hlavně děti, ty jsou hlavní 
cílovou skupinou. Ale i rodičům to usnadní trávení 
volného času. Projekt umožní předškolním a mlad-
ším školním dětem fyzický rozvoj, zatraktivní jejich 
trávení volného času, vytvoří podmínky pro setkávání
rodičů místních komunit, působí jako prevence 
proti sociálně-patologickým jevům, které se zde 
rozmáhají.

Na základě předem provedeného průzkumu, 
který nám pomohl získat informace přímo od rodi-
čů místních dětí, jsme se rozhodli navrhnout místo 
a herní prvky, které budou osazeny na pozemcích 
v majetku města Osečná. Konkrétně se jedná 
o úpravu obdélníkové plochy o rozměrech 9,40m x 
13,25m (stržení drnu, položení geotextilie, zasypání 
kačírkem), instalace herních prvků do betonových 
patek - houpačky typu "Ptačí hnízdo" a věžovou 
sestavou se skluzavkou. Vše na dvou stanovištích 
ve stejném provedení. Všechny herní prvky budou 
certifikovány dle příslušné normy CSN EN 1176-
1177 a terénní úpravy včetně instalace provede 
specializovaná firma.

Projekt je neziskový a jeho výsledkem bude vznik 
dětských hřiš ve dvou lokalitách:

- obec Osečná - část Lázně Kundratice,
    ulice u Křížku u domu čp. 165, 166

- obec Osečná - část Druzcov
V únoru tohoto roku nám byl projekt přiznán a 

dotace tak umožní, že během následujících měsíců 
budou hřiště vystavěna.

Na závěr bych chtěla poděkovat všem rodičům, 
kteří pomocí vyplnění dotazníku přispěli k nápadům 
na realizaci a umístění hřiš.

Jana Hauzerová
studentka TU v Liberci

PODPORA ČINNOSTI MLADýCH HASIČŮ
UKONČENÍ PRVNÍHO PROjEKTU

    Sbor dobrovolných hasičů Osečná byl založen v roce 
1869. Má tedy již dlouholetou tradici. V současné době 
je registrováno Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska
v SDH Osečná 49 členů starších 18 let a kolem 30 členů 
mladších 18-ti let.
    Dobrovolní hasiči mimo své hlavní poslání - hašení 
požárů, vždy pracovali v oblasti prevence proti požárům, 
pomáhali při odstraňování škod po přírodních katastro-
fách, při dopravních nehodách apod. Naše jednotka 
požární ochrany má dvě družstva a je začleněna do 
Integrovaného záchranného systému Libereckého kraje. 
V současné době stoupá věkový průměr základny a je 
nutné se zabývat budoucností sboru. 
    V minulých letech se nedařilo založit oddíl mladých 
hasičů. V posledních dvou letech došlo náborem 
k omlazení základny a řady hasičů  doplnilo také 9 žen. 
V této situaci, kdy se změnila struktura členů, se našli 
zájemci, kteří se chtějí věnovat propagaci hasičského 
sportu, prevenci a především výchově mladých hasičů.   
    V následujících letech se chceme zaměřit na propa-
gaci našeho SDH formou besed s mládeží, předvedením
hasičské techniky a účastí na pohárových soutěží 
v hasičském sportu v  Osečné a okolních obcích. Dále 
chceme pořádat s dětmi  akce, na kterých by si mohly 
sami vyzkoušet, co práce hasiče obnáší. Naše dětské 
členy začneme proškolovat v prevenci a učit hasičské 
dovednosti, budou se učit základům zdravovědy 
a pořadovým cvičením. Své zázemí mají v Hasičské 
zbrojnici v Lázních Kundraticích. Zbrojnice je  majetkem 
města Osečná. SDH Osečná pečuje o hasičskou tech-
niku, která zde parkuje a využívá klubovnu se zázemím 
pro svou spolkovou činnost, pro školení a výuku 
mladých hasičů.
   Vytvoření podmínek pro výuku hasičů (především 
mládeže), propagace dobrovolných hasičů a prevence 
v rámci integrovaného záchranného systému (hasiči, 
zdravotníci, záchranáři) byly cílem projektu na podporu 
činnosti mladých hasičů. I když naším hlavním cílem je 
nábor a výuka mladých hasičů, chceme vybavení používat
i při školení dospělých členů SDH a široké veřejnosti 
(prevence). 
    V rámci projektu Podpora činnosti mladých hasičů 
jsme dovybavili klubovnu nábytkem, zakoupili výpočetní 
techniku a další výukové pomůcky v celkové hodnotě 
105 tis. Kč. 
    SDH Osečná je členem MAS LAG Podralsko, jejímž 
prostřednictvím o dotaci požádali. Projekt byl spolufinan-
cován EU z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj 
venkova v rámci osy IV LEADER - Program obnovy venkova.

Ordinační hodiny zůstávají beze změny.

Telefonické spojení:
606 051 070

ordinace Osečná: 485 107 756
ordinace Rozstání: 485 179 240



Nástěnka, informace 32 Nástěnka, informace

PODĚKOVÁNÍ 
NAšIM SPORTOVCŮM 

 
 

 Letošní sezóna plochodrážníků na ledové
ploché dráze se mimořádně vydařila.  Nejenže 
náš klub dokázal uspořádat 3 závody mistrovství
republiky z celkových 6, ale naši reprezentanti 
se v silné konkurenci opět výborně prosadili. 
Sice neobhájili prvenství, avšak v jednotlivcích 
se na 2. místě umístil Lukáš Volejník a na místě 
3. Jan Pecina. Ve družstvech se umístili Volejník 
s Pecinou na 2. místě. Všech závodů se také 
úspěšně zúčastnil Martin Běhal. Celý seriál 
závodů vyvrcholil exhibicí konanou první 
březnovou sobotu na Hamerském jezeře. 

SVÁTEK ŽEN

V sobotu 5. března se k nadcházejícímu svátku
žen v klubovně hasičské zbrojnice uskutečnilo 
tradiční posezení Malý Dárek Ženám. K dobré 
náladě přispělo krátké vystoupení pěveckého 
sboru Canzonetta a hudební program, v němž 
se představil nadějný klarinetista Vítek Randula
se svým učitelem Lubošem Lachmanem.

Hudební produkce pana Lachmana po úvod-
ní písni "Gaude mater Polonia" doprovodila 
vernisáž výstavy fotografií POLSKO - LEBA. 
Výstava byla prezentací fotoklubu z Mladé 
Boleslavi a jeho členky Jitky Hamrlové. 

ORDINACE 
PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

Od 1.března 2011 ordinuje na našem 
zdravotním středisku pana doktora Šatavy 

v Osečné i paní doktorka Marta Kleprlíková. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VELIKONOČNÍ  DÍLNA

V sobotu 16. dubna proběhne v jídelně 
základní školy tradiční rukodělné setkání dětí 
a rodičů. Každoroční akci připravilo opět sdru-
žení CHORUS pod záštitou města. Velikonoční
dílna se bude konat v čase od 9.00. do 12.00. 
hodin. Vstupné  je 30.- Kč.

DĚTSKÁ HŘIšTĚ
LÁZNĚ KUNDRATICE A DRUZCOV

V Osečné - Lázních Kundraticích a ve  spádové 
obci Druzcov je soustředěno nejvíce předškolních 
dětí,  přesto zde chybí dětská hřiště. Nedostatek 
herního prostoru pro děti byl opakovaně kritizován 
občany, avšak město nemá z finančních důvodů 
možnost realizovat výstavbu nových hřiš z vlastních 
zdrojů a jen stěží najde finanční prostředky na pří-
padné dofinancování projektu.

Proto jsme se rozhodli v rámci Programu rozvoje 
venkova - programu LEADER požádat o dotaci na 
takovéto menší zařízení pro děti. Hlavní prospěch 
budou mít samozřejmě hlavně děti, ty jsou hlavní 
cílovou skupinou. Ale i rodičům to usnadní trávení 
volného času. Projekt umožní předškolním a mlad-
ším školním dětem fyzický rozvoj, zatraktivní jejich 
trávení volného času, vytvoří podmínky pro setkávání
rodičů místních komunit, působí jako prevence 
proti sociálně-patologickým jevům, které se zde 
rozmáhají.

Na základě předem provedeného průzkumu, 
který nám pomohl získat informace přímo od rodi-
čů místních dětí, jsme se rozhodli navrhnout místo 
a herní prvky, které budou osazeny na pozemcích 
v majetku města Osečná. Konkrétně se jedná 
o úpravu obdélníkové plochy o rozměrech 9,40m x 
13,25m (stržení drnu, položení geotextilie, zasypání 
kačírkem), instalace herních prvků do betonových 
patek - houpačky typu "Ptačí hnízdo" a věžovou 
sestavou se skluzavkou. Vše na dvou stanovištích 
ve stejném provedení. Všechny herní prvky budou 
certifikovány dle příslušné normy CSN EN 1176-
1177 a terénní úpravy včetně instalace provede 
specializovaná firma.

Projekt je neziskový a jeho výsledkem bude vznik 
dětských hřiš ve dvou lokalitách:

- obec Osečná - část Lázně Kundratice,
    ulice u Křížku u domu čp. 165, 166

- obec Osečná - část Druzcov
V únoru tohoto roku nám byl projekt přiznán a 

dotace tak umožní, že během následujících měsíců 
budou hřiště vystavěna.

Na závěr bych chtěla poděkovat všem rodičům, 
kteří pomocí vyplnění dotazníku přispěli k nápadům 
na realizaci a umístění hřiš.

Jana Hauzerová
studentka TU v Liberci

PODPORA ČINNOSTI MLADýCH HASIČŮ
UKONČENÍ PRVNÍHO PROjEKTU

    Sbor dobrovolných hasičů Osečná byl založen v roce 
1869. Má tedy již dlouholetou tradici. V současné době 
je registrováno Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska
v SDH Osečná 49 členů starších 18 let a kolem 30 členů 
mladších 18-ti let.
    Dobrovolní hasiči mimo své hlavní poslání - hašení 
požárů, vždy pracovali v oblasti prevence proti požárům, 
pomáhali při odstraňování škod po přírodních katastro-
fách, při dopravních nehodách apod. Naše jednotka 
požární ochrany má dvě družstva a je začleněna do 
Integrovaného záchranného systému Libereckého kraje. 
V současné době stoupá věkový průměr základny a je 
nutné se zabývat budoucností sboru. 
    V minulých letech se nedařilo založit oddíl mladých 
hasičů. V posledních dvou letech došlo náborem 
k omlazení základny a řady hasičů  doplnilo také 9 žen. 
V této situaci, kdy se změnila struktura členů, se našli 
zájemci, kteří se chtějí věnovat propagaci hasičského 
sportu, prevenci a především výchově mladých hasičů.   
    V následujících letech se chceme zaměřit na propa-
gaci našeho SDH formou besed s mládeží, předvedením
hasičské techniky a účastí na pohárových soutěží 
v hasičském sportu v  Osečné a okolních obcích. Dále 
chceme pořádat s dětmi  akce, na kterých by si mohly 
sami vyzkoušet, co práce hasiče obnáší. Naše dětské 
členy začneme proškolovat v prevenci a učit hasičské 
dovednosti, budou se učit základům zdravovědy 
a pořadovým cvičením. Své zázemí mají v Hasičské 
zbrojnici v Lázních Kundraticích. Zbrojnice je  majetkem 
města Osečná. SDH Osečná pečuje o hasičskou tech-
niku, která zde parkuje a využívá klubovnu se zázemím 
pro svou spolkovou činnost, pro školení a výuku 
mladých hasičů.
   Vytvoření podmínek pro výuku hasičů (především 
mládeže), propagace dobrovolných hasičů a prevence 
v rámci integrovaného záchranného systému (hasiči, 
zdravotníci, záchranáři) byly cílem projektu na podporu 
činnosti mladých hasičů. I když naším hlavním cílem je 
nábor a výuka mladých hasičů, chceme vybavení používat
i při školení dospělých členů SDH a široké veřejnosti 
(prevence). 
    V rámci projektu Podpora činnosti mladých hasičů 
jsme dovybavili klubovnu nábytkem, zakoupili výpočetní 
techniku a další výukové pomůcky v celkové hodnotě 
105 tis. Kč. 
    SDH Osečná je členem MAS LAG Podralsko, jejímž 
prostřednictvím o dotaci požádali. Projekt byl spolufinan-
cován EU z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj 
venkova v rámci osy IV LEADER - Program obnovy venkova.

Ordinační hodiny zůstávají beze změny.

Telefonické spojení:
606 051 070

ordinace Osečná: 485 107 756
ordinace Rozstání: 485 179 240
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Vážení občané,
tak jako každoročně s odchodem zimy 

nastává období jarního úklidu. Slunečné 
počasí snáze odkryje špínu a nepořádek, 
který nás mnohdy obklopuje.

Většina z nás obdivuje malebnost a upra-
venost vesnic za hranicemi. Záleží přitom 
pouze na nás, zda to bude i v našem 
městečku právě tak čisté a upravené.

Tak jako se ve včelínu pozná zdraví spo-
lečenstva podle toho, je-li v úle pořádek, 
tak je i jedním z kritérií hodnocení  úrovně 
lidské společnosti schopnost uklízet vlastní
nepořádek.

Není v silách a možnostech pracovníků 
města Osečná, aby sami zvládli úklid 
veškerých veřejných prostranství. "Zameme
si každý před svým prahem." V tomto 
období se stříhají keře a větve stromů, 
přesahující do komunikací a bránící běž-
nému provozu. Při jarním tání, kdy opět 
hrozí povodňové nebezpečí, je třeba 
obzvláš rozvážně uspořádat věci kolem 
vodních toků. Uvědomme si , že náš domov
nekončí prahem našeho bytu. Máme to tu 
takové, jaké si to tu MY společně uděláme. 
Není nikdo další, kdy by to za nás udělal. 
Úklid a práce na zahrádkách je přece záro-
veň relaxací. Je smutný pohled na první 
jarní květy deroucí se na světlo skrze nepo-
řádek na našem dvoře. A navíc jistě 
nechceme, aby četní turisté a lázeňští 
hosté útrpně a s opovržením hodnotili 
naše životní prostředí. 

Přeji všem našim občanům slunečné
jaro plné pohody, dobré nálady a radosti 
z vlastní práce.

Jiří Hauzer - starosta

Tisk: ROMMY AGENCY Liberec - Komplexní reklama, PhDr. Romana Kuželová, Ph.D.,• info@rommyagency.cz

Začátek roku ve znamení nových investičních akcí

   Počátek roku 2011 byl ve znamení příprav rozpoč-
tu na letošní rok a zároveň přípravou dotačních akcí 
města a některých zájmových organizací. Jak jste již 
jistě všichni informováni, byl schválen vyrovnaný 
rozpočet a město podalo žádosti o dotace na 
několik akcí.
   Prioritní je žádost o úpravu školní kuchyně, kde je 
nutné zrekonstruovat pracovní prostor tak, aby vyho-
voval současné legislativě. Dále byla podána žádost 
o příspěvek na vybavení školní jídelny novým nábytkem.
   Z grantového fondu Libereckého kraje bylo požá-
dáno o dotaci na opravu části veřejného osvětlení 
v Osečné, které máme v havarijním stavu. V rámci 
Mikroregionu Podralsko jsme podali žádost společ-
ně s obcí Pertoltice na obnovu budov na území 
Mikroregionu Podralsko, z čehož chceme dokončit 
opravu bývalé kovárny. Pro místní zásahovou jednotku
hasičů jsme požádali o dotaci na obnovu jejího 
vybavení. Zdejší sportovní klub společně s městem 
podal žádost na vytvoření dětských hřiš v Lázních 
Kundraticích a Druzcově. Rovněž byla podána žádost 
o dotaci na dofinancování posledního neopraveného 
vitrážového okna v místním kostele. Největší adminis-
trativní zátěží bylo šest žádostí na odstranění škod na 
17 městských objektech z loňských povodní, kde 
musela být zpracována podrobná fotodokumentace, 
poté projektová dokumentace a nakonec stavební 
povolení. Mezi priority patří oprava propusti u Kutrových,
dále mostu u Strašilových v Lázních Kundraticích 
a výpusti Jenišovského rybníka. 
   Ještě bych chtěl připomenout, že od podzimu 
minulého roku probíhá správcem toku Povodí Ohře 
částečné čištění toku Ploučnice. Tyto práce financuje 
a řídí příslušný pracovník a vedení města pouze 
doporučuje postup prací. Bagrování se mělo 
postupně provádět proti toku řeky, ale vzhledem
k nedočkavosti a stížnostem některých občanů 
se tyto práce provádějí nahodile. Do jara by měly být 
tyto práce hotovy. 
 

INFORMACE OHLEDNĚ MÍSTNÍHO POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ,
SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Dle obecně závazné vyhlášky:

Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky činí 500,- Kč a je tvořena:
 a) z částky ........250,- Kč za kalendářní rok a
 b) z částky .........250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího
 roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
(2) Skutečné náklady roku  2009 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 
 481.138,- Kč a byly rozúčtovány takto:
 Náklady 481138 děleno 1205  (tj. 1031 osob s trvalým pobytem na území obce + 174 staveb určených nebo sloužících
 k individuální rekreaci) = 399,- Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 250,- Kč.
V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci
v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlast-
nictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců 
rozhodný stav na konci tohoto měsíce

Osvobození a úlevy

(1) Od poplatku se osvobozují poplatníci, kteří:
 a) nedosáhli čtyř let věku, 
 b) jsou dlouhodobě ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody, 
 c) jsou dlouhodobě v léčebně pro dlouhodobě nemocné nebo v jiném léčebném nebo sociálním zařízení, 
 d) jsou osobami s těžkým zdravotním postižením, jimž byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvl. předpisů
 e) dlouhodobě a nepřetržitě se zdržují mimo území České republiky,
 f) jsou hlášeni  k trvalému pobytu na ohlašovně města Osečná.
(2) Úleva ve výši 50 % se poskytuje poplatníkům, kteří se z důvodu studia nezdržují v místě trvalého pobytu ve městě Osečná.

Splatnost poplatku

(1) Poplatek pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 
 15. února a do 15. srpna příslušného kalendářního roku. 
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce,  
 který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem.
Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může městský úřad zvýšit až na trojnásobek; 
toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

INFORMACE OHLEDNĚ MÍSTNÍHO POPLATKU ZE PSŮ
Dle obecně závazné vyhlášky :

Sazba poplatku
 Sazba poplatku za kalendářní rok za jednoho psa činí 100,- Kč a za každého dalšího psa téhož držitele činí 150,- Kč.

Osvobození 
 Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním
postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů 
určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba,
které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis. 

Splatnost poplatku 
Poplatek je splatný nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.
Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, 
který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději do konce příslušného kalendářního roku.

Nebudou-li poplatky zaplaceny držitelem psa včas nebo ve správné výši, vyměří mu městský úřad poplatek platebním výměrem.
Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může městský úřad zvýšit až na trojnásobek;
toto zvýšení je příslušenstvím poplatku

správce místních poplatků


