ČTVRTLETNÍK PRO OBCE HUNČICE, KOŠETICE, LIPNO, LÍŠŤANY, LUHOV,
NÁKLOV, PÍSEK, TŘEBOBUZ

LEDEN, ÚNOR, BŘEZEN

ČÍSLO 1

ROČNÍK IX.

Vážení spoluobčané!
Přejeme Vám všem prožití
vánočních svátků bez stresu a shonu,
mnoho zdraví, štěstí, pohody a
pracovních úspěchů a dobré nálady
v novém roce 2016.
Pracovníci obecního
úřadu a redakční rada

!!!

OBECNÍ ÚŘAD LÍŠŤANY BUDE
VE DNECH 23. 12. 2015 – 3. 1. 2016
UZAVŘEN

!!!

DOPRAVA DO ORDINACE MUDR. YVETTY MÁCHOVÉ VE VŠERUBECH

Doprava k praktické lékařce bude organizována jednou za čtrnáct dní vždy v úterý a
to v těchto termínech:
5. 1., 19. 1., 2. 2., 16. 2., 1. 3., 15. 3. a 29. 3. 2016.
Odjezd je v 9.00 hod. z Líšťan a v 9.15 hod. z Hunčic vždy od autobusové zastávky.
Vážení čtenáři
Rádi bychom Vás znovu oslovili ohledně možnosti spoluautorství na našem
„miničtvrtletníku“. Docela nás mrzí, že nemáte žádné náměty, připomínky co by vás zajímalo, nebo
co byste ve zpravodaji rádi viděli, či nám jen poslali Váš názor. Neváhejte a zašlete nám svoje
nápady a postřehy na kontaktní adresy uvedené na poslední straně.
Vaše redakční rada
ZPRAVODAJ LÍŠŤANSKO
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POPLATKY VYBÍRANÉ OBCÍ LÍŠŤANY:
ODPADY

PSI

550,- Kč za trvale žijící osobu na rok
200,- Kč ročně za pronájem nádoby

50,- Kč za jednoho psa
150,- Kč za každého dalšího psa

SPLATNOST:
1. pololetí do 30. 6. 2016
2. pololetí do 30. 9. 2016

SPLATNOST:
do 30. 6. 2016

630,- Kč za nemovitost bez trvalého pobytu
splatnost do 30. 9. 2015
Poplatky lze hradit na obecním úřadu nebo na účet obce č.
variabilní symbol nemovitosti.

57 23 371/0100, při platbě uvádějte

Variabilní symbol se skládá z kódu části obce a čísla popisného nebo evidenčního, osoby trvale bydlící
napíší nejdříve číslici 2 (např. 210577 – pro nemovitost Líšťany 77)
Kódy částí obce:
101 Hunčice
102 Těchoděly
103 Košetice
104 Lipno
2104 Písek
105 Líšťany
106 Luhov
107 Náklov
108 Třebobuz

TKO 2016 - Svozový kalendář

Vodné a stočné pro rok 2016
Kapacita
vodoměru
(m3/hod)
Do 2,5
Do 6

Pohyblivá složka
(Kč/m3)
Součet
Vodné
Stočné
83,61

37,79
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45,82

Pevná složka
(Kč/vodoměr/rok)
Součet
Vodné
Stočné
97,75
212,75
310,50
172,50 517,50
690

Ceny jsou včetně DPH
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Základní škola Líšťany
Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2016/2017
Jako každý rok je čas, kdy mnoho z Vás přemýšlí, kam
zapsat své dítě do školy. Naše Základní škola v Líšťanech Vám
a Vašim dětem nabízí:
 příjemnou atmosféru bez stresu, agresivity, šikany
 rodinné prostředí
 individuální přístup pedagogů k Vašim dětem dle jejich
možností, schopností a rychlosti učení
 větší možnost osvojení si učiva v praxi
 nadstandardní úroveň vyučovacích pomůcek
 větší připravenost Vašich dětí pro řešení různých situací, které mohou často v dnešní době
nastat
 školní družinu plnou zájmových kroužků a to bez poplatků (provoz do 15.30 hodin, délka
provozu se může upravit dle Vašich potřeb)
 zřizovatel Obec Líšťany vyplácí každému prvňáčkovi PASTELKOVNÉ ve výši 2 500,- Kč
Tímto Vás zvu k ZÁPISU do 1. ročníku, který se uskuteční v úterý 26. 1. 2016 od 13.00 hod. do
17.00 hod. Zápis se týká dětí narozených 1. 9. 2009 až 31. 8. 2010 a dětí s odloženou školní
docházkou. S sebou vezměte OP a rodný list dítěte (oba doklady jsou nezbytně nutné).
Při výběru školy Vám přeji správnou volbu!
Pokud zvolíte naší školu, Vaše dítě se určitě nudit nebude.
Za kolektiv zaměstnanců
Mgr. Petra Opavová

KAM ZA KULTUROU
13. 2. 2016 KD Hunčice - Maškarní - odpoledne pro děti, večer pro dospělé pořádá kulturní komise
Líšťany

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Jubilanti od 1. 1. 2016 - 31. 3. 2016
60 let
Horová Jarmila, Luhov
90 let
Riantová Anna, Hunčice
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70 let
Schuldes Wolfgang, Líšťany
Vraná Jarmila, Lipno
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Něco málo z veřejného zastupitelstva konaného dne 9. 12. 2015:
- Schvaloval se rozpočtový výhled a rozpočet obce, který byl schválen jako přebytkový, s tím, že
přebytek bude použit na splátky úvěrů.
- Dále se schválila obecně závazná vyhláška obce Líšťany č. 2/2015, „o místním poplatku za svoz
komunálního odpadu“, kde byla navýšena částka na 550,- pro trvale přihlášené a 630,- pro majitele
nemovitostí bez trvalého pobytu.
- Vodné stočné viz strana 2
- Také byl schválen plán investic pro rok 2016 na obnovu vodohospodářské infrastruktury.
- Rovněž se schválila dotace na domovní ČOV pro bytové domy v Luhově čp. 41 a 42 ve výši
240 000,- Kč (20 000,- na bytovou jednotku) po předložení pravomocné kolaudace DČOV a
dokončení do 31. 12. 2017.
- Schválen prodej části pozemku p.č. 2/5 o výměře 175 m2v k.ú. Luhov u Líšťan za cenu 70,- Kč/m2
+poplatky spojené s prodejem paní Renatě Maesové.
- Schválen prodej pozemků p.č. 280/5,6,9 v k.ú. Třebobuz za 50,- Kč/m2 vyvěšen záměr na úřední
desce a neschválen prodej pozemku p.č. 280/8 v k.ú. Třebobuz.
- Neschválen odkup pozemků od Státního statku Jeneč v k.ú. Těchoděly p.č. 42/1, 42/12, 115/1, 284,
296

Výpisy z veřejných evidencí:
 Obchodní rejstřík
 Živnostenský rejstřík
 Katastr nemovitostí
Výpisy z neveřejných evidencí:
 Rejstříku trestů
 Výpis z bodového hodnocení řidiče
Potřebné údaje pro vydání:
Obchodní rejstřík
IČ subjektu
Živnostenský rejstřík
IČ podnikatele/fyzické osoby
Katastr nemovitostí
název katastrálního území, parcelní číslo daného pozemku, číslo
popisné nebo evidenční, číslo listu vlastnictví
Rejstřík trestů
občanský průkaz, cestovní pas žadatele
Výpis z bodového hodnocení řidiče
občanský a řidičský průkaz
Cena: 100,- Kč za 1. stránku, 50,- Kč za každou další i započatou stránku
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