Zpravodaj obce Dolní Tošanovice
č. 1/2015

Výpis z usnesení z 3. zasedání dne 16. 2. 2015
Zastupitelstvo obce schvaluje:
- Rozpočtový výhled obce na léta 2015-2021
- Rozpočtové opatření č. 1
- Dodatek č. 7 ke smlouvě o zajištění dopravní obslužnosti
- Smlouvy o pronájmu nebytových prostor v bývalé škole č. 1/2015 a č.
2/2015
- Pachtovní smlouvu
- Obecně závaznou vyhlášku 1/2015 o regulací loterií a jiných podobných
her
- Cenu vodného pro občany 20,- Kč/m3 od 1.1.2015
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- Zprávu finančního výboru
- Zápis z provedené kontroly vyplacených finančních prostředků v roce
2014
- Inventarizační zprávu za rok 2014
Výpis z usnesení ze 4. zasedání dne 25. 3. 2015
Zastupitelstvo obce schvaluje:
- Smlouvu o dílo s firmou Digis na rok 2015
- Smlouvu na pronájem nebytových prostor budovy čp. 77, včetně hřiště
- Darovací smlouvu č. FM/1/j/2015/Ch
- Účetní závěrku za rok 2014
- OZV 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Dolní Tošanovice
- Odstranění lávky „u Galetků“ z důvodu bezpečnosti
- Úhradu faktury SOPS č. 201501001 na částku 6.000,- Kč

Veselé velikonoce přeje
Obecní úřad Dolní Tošanovice !

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- Zprávu finančního výboru
- Zprávu kontrolního výboru
- Opravu propusti na místní komunikaci „u Vehovských“
Zastupitelstvo obce stanovuje:
- Návrhy na pořízení změny územního plánu bude zastupitelstvo
projednávat vždy jednou ročně, a to žádosti podané v termínu do
31. 10. kalendářního roku po posouzení pořizovatelem územního
plánu

Bezplatný kurz „Finanční gramotnost“

Potraviny Jitka

V letošním roce v naší obci již proběhly kurzy „Základy podnikání“a
„Rozvoj digitálních kompetencí“, které se setkaly s velmi příznivým
ohlasem, a proto obecní úřad připravil další bezplatný kurz v rámci
vzdělávacího projektu Obec21,a to kurz „Finanční gramotnosti“,
který se bude konat ve středu dne 29. 4. 2015 od 16.00 hod.
v kulturním sále obecního úřadu. Občerstvení zajištěno.
Případní zájemci o tento kurz se mohou přihlásit na tel.
734 315 811 do 28. 4. 2015.

Otevřeno: Po - Pá
So
Ne

7.30 - 16.30 hod.
7.30 - 13.00 hod.
8.30 - 12.00 hod.

Prodej potravin, drogerie, doplňkový prodej krmiv pro
domácí zvířata a mazlíčky, hlíny, hnojiva a prodej plynu
Propan - Butan v lahvích o obsahu 2 kg a 10 kg.
Přijímáme stravenky, platební karty.

Očkování psů
Očkování psů proti vzteklině proběhne ve středu 15. 4. 2015 od
16,00 hod. před novým obecním úřadem čp. 121. Vakcinaci
provede MVDr. Igor Sušovský, tel. 602 560 492. Cena 120,- Kč. Pes
musí být v doprovodu dospělé osoby a mít náhubek. Nezapomeňte
očkovací průkaz.
Dlužníci mohou tento den také uhradit poplatek za psy na obecním
úřadě do 16,30 hod.
Plán sběru a svozu objemných a nebezpečných odpadů
Sobota 16. 5. 2015
Hodina
mobilní stanoviště sběru
9,45 – 10,10
Dolní Tošanovice – Chechlůvka
10,20 – 10,45
Dolní Tošanovice – Tošanůvky Blahut
10,55 – 11,20
Dolní Tošanovice – Poleniny
Separovaný odpad v pytlích:
Papír – modrý pytel
Plast, nově - kovy (plechovky, kovová víčka, atd.) – žlutý pytel nebo
žlutý kontejner
Svozové týdny:

2
8
14 20 26
Svozový den – čtvrtek

32

38

44

50

Cvičení jógy
Od měsíce dubna bude cvičení jógy v tělocvičně bývalé školy
pod vedením instruktora jógy Bohdana Kocha každý čtvrtek
od 18.00 hodin zdarma. Cvičení je vhodné pro všechny bez
rozdílu věku. Lekce trvá 1,5 hodiny. S sebou si vezměte
karimatku nebo deku a teplou mikinu. Informace na tel. č.
736 607 413.
Akce je pořádána za finanční podpory společnosti Hyundai Motor
Manufacturing Czech s.r.o.

Zpravodaj vydává: Obec Dolní Tošanovice, D. Tošanovice č. 121, 739 53
Telefon: 558 696 215, 734 315 811, e-mail: urad@dolnitosanovice.cz
Internetové stránky obce: www.dolnitosanovice.cz
Nepravidelný výtisk, zdarma. Vyšlo dne 1. 4. 2015

