Leden 2010

MĚSTYS
LITULTOVICE

Noviny městyse
vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Vážení spoluobčané,
členové Zastupitelstva chtějí tímto poděkovat za dobrou spolupráci v roce 2009 a popřát všem
spoluobčanům pevné zdraví, štěstí, spokojenost v práci i v rodinách v roce 2010.
Minulý rok byl ve znamení celosvětové krize, která se také projevila snížením daňových
příjmů do našeho rozpočtu. Přesto všechno jsme dokončili řadu akcí a hlavně se vyrovnali
s přijatým úvěrem u Komerční banky Opava a do konce roku 2009 jsme srovnali veškeré
závazky a ukončili úvěr jeho splacením.
Prožili jsme krásné období vánoční se všemi adventními nedělemi, Mikulášskou nadílkou,
během o Litultovickou vánočku, Silvestrovským večerem a Novoročním ohňostrojem.
Dali jsme si do vínku řadu předsevzetí do Nového roku 2010.
Chtěli bychom poděkovat hlavně Zemědělskému obchodnímu družstvu Litultovice za dobrou
spolupráci při odklízení sněhové nadílky a také hlavně občanům za pomoc a trpělivost při
odklízení sněhu, odstranění sněhu z chodníků, kdy ne vždy včas se všechno podařilo ke
všeobecné spokojenosti odklidit.
V roce 2009 se podařilo provést odbahnění dvou rybníků, rekonstrukci a přístavbu kabin na
hřišti TJ Sokol, zhotovení nové střešní krytiny na budově mateřské školy a výměnu poloviny
střešní krytiny na budově zámku „B“, dokončení vodovodního přiváděče z vrtu M5 do čerpací
stanice v Luhách, povrchové úpravy komunikací kolem hřbitova, za obchodem a za humny
směrem k panu Lebedovi, nové dopravní značení místních komunikací, rozšíření veřejného
osvětlení k novým rodinným domkům a k zadnímu vchodu do parku. Zpracovali a podali
jsme žádost o výstavbu tělocvičny a multifunkčního hřiště a započali s přípravou projektové
dokumentace k rekonstrukci a přístavbě budovy základní školy.
Byl instalován ukazatel rychlosti před vjezdem do Litultovic, provedena výsadba zeleně
(parčíku) u kostela, úpravy sociálního zařízení v hasičárně, regulace topení v kotelně zámku a
řada dalších drobných akcí.
Zásluhou našich maminek jsme vyhráli v soutěži Procter a Gamble dětské hřiště u MŠ.

Rozloučení s rokem 2009 a vykročení do nového roku 2010, které společně oslavili obyvatelé
Choltic. I přes nepřízeň počasí vládla bujará nálada, jak je vidět na společném snímku.

V letošním roce proběhla třikrálová sbírka Charity Opava jiným způsobem,
než jsme byli zvyklí v minulých letech. Koledníci neobcházeli domácnosti,
ale sbírka se uskutečnila v neděli 10. ledna v kostele v Litultovicích. Kdo
z občanů měl zájem, mohl přispět na sbírku v kanceláři Zemědělského
obchodního družstva Litultovice. Bylo to z důvodu poskytnutí finančních příspěvků našich
spoluobčanů na sbírky pro potřebu zhotovení stavebních úprav v místním kostele a faře.

Tento pátek 15. ledna 2010 pořádá Sbor dobrovolných hasičů
HASIČSKÝ BÁL
na starém zámku v Litultovicích, a to od 20.00 hodin.
K poslechu a tanci hrají „Bledule“. Vstupné 50 Kč, bohatá tombola
a občerstvení je samozřejmostí. Srdečně zvou hasiči.
Je to prozatím jediný ples zimní sezóny !!!
V pondělí 11. ledna bylo v přízemí objektu bývalé Hospodářsko správní budovy (tzv. HSB)
v Litultovicích otevřeno kadeřnictví. Objednávky na tel.: 604 446 685
Provozní doba: Pondělí
08,30 – 16,00 hodin
08,00 – 16,00 hodin
Středa
Čtvrtek
12,00 – 18,00 hodin

Zastupitelstvo městyse Litultovice se rozhodlo ponechat výši sazby poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního
odpadu pro rok 2010 ve výši 480,-Kč na osobu.
Poplatek se platí na Úřadě městyse Litultovice v úředních hodinách (Po, St, 8.00-11.30,
12.30-17.00 hodin). Poplatek je splatný nejpozději do 30. dubna 2010, nečiní-li poplatek nebo
souhrn poplatku za domácnost více než 1000,- Kč ročně. Činí-li souhrn poplatku více než
1000,- Kč ročně, může být uhrazen ve dvou splátkách, první nejpozději do 30. dubna 2010 a
druhá do 31. srpna 2010.
Správce poplatku (Úřad městyse Litultovice) může z vážných důvodů, na základě písemné
žádosti poplatníka, podané nejpozději do 31. března 2010, poplatek snížit nebo zcela
prominout. Formulář žádosti je k dispozici na úřadě městyse.

Místní poplatek za psa pro rok 2010 zůstal také ve stejné výši jako
v loňském roce, to znamená 100,-Kč za každého psa. Poplatek se platí
za psa staršího tří měsíců na Úřadě městyse Litultovice. Splatnost
poplatku je do 30. dubna 2010. Zanikne-li poplatková povinnost (např.
úhyn, ztráta psa, darování nebo prodej) je třeba tuto skutečnost na úřadu
městyse ohlásit.

Koncem roku 2009 skončila platnost nájemních smluv na hrobová místa na hřbitově
v Litultovicích. Proto je nutné, aby se nájemci dostavili na úřad městyse k sepsání nových
smluv, které se budou uzavírat na dobu dalších 5-ti let. Žádáme občany, aby s sebou přinesli
předcházející nájemní smlouvu. V případě změny nájemce je potřeba také předložit minulou
nájemní smlouvu nebo doklad o vypořádání pozůstalosti.
Výše nájmu byla stanovena na 15,-Kč/m2/rok.

Občanské průkazy
Z důvodu neúplné informovanosti občanů upozorňujeme, že k vyřízení prvního občanského
průkazu (15-ti letí) je potřeba kromě rodného listu a 1 fotografie předložit doklad o státním
občanství České republiky. Tímto dokladem může být platný cestovní pas žadatele. Pokud
žadatel cestovní pas nevlastní, je potřeba na příslušném matričním úřadě (Úřad městyse
Litultovice) vyřídit osvědčení o st. občanství ČR. K tomu je zapotřebí: rodný list dítěte, rodný
list otce, rodný list matky, oddací list rodičů a občanský průkaz jednoho z rodičů, který na
úřadě vyplní žádost o vydání osvědčení o st. občanství.

POZOR!!! Upozorňujeme na přímá telefonní čísla Úřadu městyse Litultovice
Ohlašovna, matrika 555 559 541
555 559 542, 553 668 255
Stavební úřad
Starosta
555 559 543, mobil 602 584 081
555 559 544
Účetní

