Slovo starosty

V tomto roce, jak jsme již několikrát uváděli, se
realizují tyto akce:
-

Střecha kostela sv. Víta v Osečné – samotné
stavební práce započnou v měsíci dubnu.
Výstavba chodníků, Liberecká ul. – probíhá
výběrové řízení na zhotovitele stavby.
Oprava povrchu místní komunikace č. 5c a 12c,
Osečná (U Potoka, ul. Horní a Dolní selská) –
geodetické práce již započaty.

Dále připravujeme projekty na následující akce:
Vážení občané,
a je tady nový rok. Rok 2022. Starý rok je za námi a
každoroční den otevřených dveří nám jej letos
neukončil, a to vzhledem k omezením, ale také
z důvodu obav členů zastupitelstva. Samozřejmě náš
kronikář pan Mgr. Miroslav Lát se v minulém roce
opět činil a vytvořil tradiční elektronickou prezentaci
do naší kroniky. Tato je možná ke stažení bez
hudebního doprovodu na našich webových stránkách.
Určitě jste si mnozí všimli, že na náměstí vyrostl
v první adventní neděli vánoční strom, na jehož
stavbu i rozsvícení řada lidí zpovzdálí přihlížela za
zvuku vánoční hudby. I na Štědrý večer se v našem
kostele sv. Víta ozývaly tóny našeho pěveckého sboru
Canzonetta a jejich hostů, což určitě mnoha našim
občanům zpříjemnilo vánoční atmosféru.
Vzhledem k neustálému zvyšování cen v oblasti
odpadového hospodářství, a to hlavně při likvidaci
odpadů vznikly v minulém roce Městu obrovské
cenové propady, a proto jsme byli nuceni navýšit
cenu za likvidaci odpadů. Pro větší informovanost
občanů byla dále na webových stránkách města
vytvořena rubrika odpady s důležitými informacemi,
viz str. 2 Draka.

-

Oprava povrchu místní komunikace v Truhlářské
ulici a části ul. Dolní selská po výstavbě
splaškové kanalizace a rekonstrukci vodovodu.
Výměna střešní krytiny MŠ II (Českolipská 72).
Oprava multifunkčního hřiště v areálu ZŠ.

Cílem našeho snažení je tyto akce zrealizovat do
konce tohoto volebního období na podzim tohoto
roku.
Jiří Hauzer, starosta

Obrazová kronika roku 2021

Obrazová kronika 2021 ke stažení v PDF zde:

https://www.osecna.cz/data/dokumenty/2021
-OBRAZOVA_KRONIKA.pdf

Odpady
Vážení spoluobčané,

Informace k úhradě místních poplatků
Poplatek za odpad*

dnešní konzumní společnost se vyznačuje mimo jiné
čím dál vyšší spotřebou obalů a zboží, které je
krátkodobé a často nás nutí kupovat nové a nové
spotřební předměty. To s sebou nese i řadu problémů
jako je likvidace nepotřebného, tedy odpadu. Na nás
na všechny to dopadá otázkou: „Kam s ním?“ a
neustálým navyšováním cen za likvidaci odpadů a
také nutností odpady separovat a třídit. Do budoucna
připravujeme k tomuto účelu sběrný dvůr, který
nebude také provozně zadarmo. Proto Vás žádáme,
když přijedete k třídícím nádobám a jsou plné,
zajeďte k dalšímu stanovišti, kde bude možno odpad
odložit. Žádáme Vás, abyste neodkládali tříděný
odpad mimo nádoby k tomu určené a využívali všech
nádob umístěných v obci. Vždyť přece můžete využít i
pytlů na tříděný odpad, které obdržíte na podatelně
Městského úřadu Osečná ZDARMA. Po naplnění je
odložíte v Zahradní ulici za základní školou na místo
tomu určené.

Poplatek za odpad činí 780,- Kč za osobu na rok.

Odkládáním odpadu mimo kontejnery, které jsou
k uložení odpadu určené, znemožňujete vyprázdnění
samotných kontejnerů a tím, že odhodíte odpad na
veřejné prostranství, se dopouštíte znečišťování
veřejného prostranství, což může být považováno za
přestupek.

Poplatník starší 65 let hradí poplatek ze psů 200,Kč za jednoho psa na rok. Za druhého/dalšího psa je
poplatek 300,- Kč.

Za odvoz a zneškodnění
každého kilogramu
odpadů včetně tříděného platí město nemalé
prostředky a přitom u mnoha komodit je to tak
jednoduché. Kupuji nový spotřebič, vracím starý
nepotřebný. Naše Základní a Mateřská škola
v Osečné také zajišťuje sběr papíru. Jen je nutné
kupříkladu papír srovnat a svázat a odvést ve
stanovený termín ke škole.




Číslo účtu: 3522461 / 0100
VS: 1341 + číslo popisné / číslo evidenční



(např. 1341105)
Do zprávy doporučujeme napsat místní část obce
(např. Osečná, Kotel, Zábrdí, …)

Buďme zodpovědní, buďme aktivní! Vždyť to
děláme hlavně pro sebe a lepší život v našem
městečku.
Jiří Hauzer, starosta

Podrobné informace o odpadech na území města
Osečná naleznete na webových stránkách města:

https://www.osecna.cz/Urad/Odpady.aspx

Poplatek za odpad lze zaplatit jednorázově:
- nejdéle však do 15. 2. 2022
Poplatek za odpad lze zaplatit i ve dvou splátkách:
- I. splátka do 15. 2. 2022 minimálně ve výši
jedné poloviny poplatku
- II. splátka do 15. 8. 2022 rovněž ve výši jedné
poloviny poplatku




Číslo účtu: 3522461 / 0100
VS: 1345 + číslo popisné / číslo evidenční



(např. 1345105)
Do zprávy doporučujeme napsat místní část obce
(např. Osečná, Kotel, Zábrdí, …)

Poplatek ze psů**
Poplatek ze psů činí 300,- Kč za jednoho psa na rok.
Za každého dalšího psa je poplatek 450,- Kč.

Poplatek ze psů je splatný:
- nejdéle do 31. 3. 2022

Vzhledem k současné epidemiologické situaci
preferujte úhradu místních poplatků bankovním
převodem dle výše uvedených pokynů!
Všechny poplatky lze případně uhradit i na
pokladně Městského úřadu v Osečné u paní
Pohořelé, tel. 485 179 208.

*Pozn.: dle OZV č. 4/2021, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
**Pozn.: dle OZV č. 1/2019, o místním poplatku ze psů

