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VELENICKÝ ZPRAVODAJ

Vážení spoluobčané,
již více jak rok nás všechny omezuje pandemie Coronaviru a díky ní je omezeno i konání
kulturních a společenských akcí, na kterých zástupci obce informovali občany o tom, co vše
se v uplynulé době podařilo a co obec chystá.
Z tohoto důvodu se vedení obce rozhodlo vydat první číslo měsíčníku Velenický zpravodaj, a
to i v listinné podobě, aby i ti, co nemají přístup k internetu byli o všem dostatečně
informováni.
Bude vycházet pravidelně v polovině každého měsíce a dozvíte se v něm aktuální informace
z obce, co obec plánuje, a co dokončila. Součástí bude také okénko do historie obce, životní
jubilea obyvatel a pozvánky na akce a setkání.

Co se u nás děje

Kanalizace, vodovod a vysokorychlostní
internet v naší obci

Rekonstrukce kulturního
sálu

Naše obec v tuto chvíli prověřuje možnost získání
dotace na vybudování kanalizace, vodovodu a
vysokorychlostního internetu.

V prosinci minulého roku
začala rekonstrukce kulturních
sálů obecního úřadu. V rámci
této
rekonstrukce
byla
provedena oprava omítek, stěn
a stropů, výměna podlahové
krytiny, nainstalováno nové
topení a elektroinstalace a
proběhla výměna dveří.

Abychom zjistili informaci o tom, zda mají
obyvatelé zájem o připojení se k těmto službám, byl
vytvořen dotazník, který Vám bude předán
zástupcem obce nebo v případě zájmu zaslán na
Vámi uvedenou emailovou adresu. Prosíme
všechny obyvatele, aby se tohoto dotazování
zúčastnili. Názor občanů bude rozhodující v tom,
zda se tyto projekty budou nebo nebudou
realizovat.

Celá
rekonstrukce
bude
dokončena do 31.4.2021

Předpokládané náklady na vybudování přípojky
vodovodu a kanalizace pro každou domácnost, jsou
předběžně vyčísleny na cca 10 000,- pro každou
nemovitost. O úhradě této částky, bude jednáno
individuálně s každým majitelem nemovitosti.
Dále byla provedena kalkulace cen vodného a
stočného.
Cena za vodné by měla činit 43,- Kč/m3 a stočné
41,- Kč/m3.
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Důležité informace
Poplatek za odpady

Poplatek za psa

Poplatky za odpady je možno hradit ve
dvou stejných splátkách nejpozději do
30. dubna a do 30. září 2021 nebo
jednorázově do 30. dubna 2021.

Obecní úřad zvýšil poplatky ze psa
z původních 50,-Kč na 100,-Kč ZA
JEDNOHO PSA, poplatek je splatný do
15.4. 2021

Částka 400 Kč za trvale hlášenou
osobu nebo za rekreační objekt.
Poplatek je možno hradit hotově na
obecním úřadu nebo převodem.

Číslo účtu 21529421/0100, VS je číslo
popisné nebo orientační nemovitosti,
nebo hotově na OÚ
Možnost komunikace s úřadem přes
Facebook

Číslo účtu 21529421/0100, VS je číslo
popisné nebo orientační nemovitosti

V případě zájmu je možno komunikovat
se starostkou obce přes její facebookový
profil Šárka Zárubová

Bio odpady!
Žádáme občany, aby do kontejneru na
bio odpad neházeli větve ze stromů a
keřů.
Tento kontejner slouží pouze pro listí a
trávu. Větve je možno odvážet na
vyhrazené místo na hřišti

Co bude v příštím zpravodaji
Něco z historie obce
V každém díle Velenického
zpravodaje Vás seznámíme
s kouskem historie naší obce
od prvních zmínek až po
současnost.

Vyhodnocení zájmu o vodovod, kanalizaci a
vysokorychlostního internet
Občanům budou sděleny výsledky provedených
dotazníků, týkajících se připojení na kanalizaci,
vodovod a vysokorychlostní internet.

Informace o projektu Rekonstrukce mlýna na
sociální a nájemní byty
Budeme Vás informovat o připravovaném projektu
rekonstrukce bývalého mlýna, ze kterého chceme
vybudovat sociální a nájemní byty pro naše občany.
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