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              INFORMACE O DĚNÍ V OBCI V MĚSÍCI 

         LEDNU 2017

INFORMACE Z RADNICE:
 Přijměte pozvánku na zasedání Zastupitelstva obce Vintířov, které se bude konat v pondělí 

dne 30. ledna 2017 v zasedací místnosti Obecního úřadu Vintířov od 1600 hodin. Na 
programu bude: kontrola usnesení z minulých zasedání zastupitelstva obce, informace 
starosty o práci ZO mezi zasedáními ZO, informace o působení MěPol. Chodov na katastru 
obce v prosinci 2016 a lednu 2017, stav a průběh akcí pro rok 2017, příprava akcí 
a projektové dokumentace pro další roky, výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 
v roce 2016 dle zákona č.61/2006 Sb. a další. Na zasedání jste srdečně zváni.

 V době do 28. února 2017 bude změněna otevírací doba sběrných míst pro 
velkoobjemový odpad. Příjem odpadu bude uskutečněn každé pondělí a středu od 14.30 do 
17.00 hod. 

 Roční odečty vodoměrů budou probíhat dne 12. ledna 2017 a hodina odečtů bude 
vyvěšena vždy v daném vchodu.

 V průběhu měsíce ledna a února můžete v pokladně obecního úřadu zaplatit poplatky za 
psy a pronájmy pozemků a to v úředních hodinách pondělí a středa od 8.00-12.00 a od 
13.00- 17.00 hod. nebo na číslo účtu 2826391/0100, včetně vašeho variabilního symbolu  
nebo specifikace – jméno poplatníka + poplatek pes nebo poplatek pronájem pozemku, 
pokud tak neučiníte, budou Vám poslední týden v únoru rozeslány poštovní poukázky na 
tyto poplatky se splatností do 31. 3. 2017. V případě, že došlo ke změně, která bude mít vliv 
na výši poplatku (přiznání starobního důchodu, ZTP-P , atd.), kontaktujte obecní úřad.  Výši 
poplatků Vám rádi opravíme a výši upřesníme. Sazby poplatků u pronájmů pozemků zůstávají 
nezměněny. Sazby u poplatků za psy jsou určeny obecné závaznou vyhláškou takto:  
základní sazba za psa 600,-Kč. Za psy chované v rodinných domech a stavbách pro 
individuální rekreaci, ve kterých má poplatník trvalý pobyt činí sazba 150,-Kč. Sazba místního 
poplatku  za psa jehož držitelem je  poživatel starobního, invalidního, vdovského  
a vdoveckého  důchodu, který je jeho  jediným zdrojem příjmu  činí poplatek v byt. jednotce 
150,-Kč za prvního a 200,-Kč za každého dalšího psa  a poplatek za  psa v rodinném domě 
70,-Kč za prvního a 100,-Kč za každého dalšího. 

 Dne 12. ledna 2017 v době od 8.00-16.00 hod. proběhne v Základní škole Vintířov „Den  
otevřených dveří“. Bude možnost nahlédnout do vyučovacích hodin, do školní družiny či 
navštívit zájmový kroužek. Srdečně jsou zváni všichni občané obce, zejména rodiče 
nastávajících prvňáčků. 

KULTURA
 Dne 11. února 2017 se uskuteční zájezd občanů Vintířova do Prahy do Kongresového centra

na představení „Ať žijí duchové“. Kultovní filmová legenda ožije a přinese spoustu 
scénických kouzel, magických triků a hlavně všechny hity ze slavné předlohy Zdeňka Svěráka 
a Jaroslava Uhlíře. „Hajný je lesa pán“, „Dumky, žalky“, „Šupy dupy dup“ anebo „Pramen 
zdraví z Posázaví“ znovu zazní v romantickém příběhu, kde vládnou duchové a láska. Do 
muzikálové verze přibylo i mnoho dalších písniček jako „Není nutno“, „Dělání“, „Elektrický 
valčík“, „Když se zamiluje kůň“ aj. Délka představení včetně přestávky je 150 minut. Cena 
zájezdu, vč. vstupenky činí 250,- Kč na účastníka. Přihlášky na zájezd  lze podat od středy 
11.ledna 2017 od 15.30 hod. na obecním úřadě. Jste srdečně zváni.

SPORT
 Dne 3. ledna 2017 opět začíná cvičení pro ženy - aerobik. Začátek vždy v úterý ve 19.00 

hod.  v tělocvičně. Vezměte s sebou karimatky nebo jiné podložky na cvičení a pití. Bližší 
informace na tel. 352665416 p. Šubrtová.

Všem občanům přejeme pohodový rok 2017.




