Městys
Litultovice

Říjen 2019

Noviny městyse
vydává Městys Litultovice jako pravidelný zpravodaj
PŘEHLED NÁSLEDUJÍCÍCH AKCÍ
Termín
20. října 2019
Od 16.00 hod
20. října 2019
od 14.00-18.00 hod
20. října 2019
od 10.30 hod
8. listopadu 2019
od 17.00 hod
23. listopadu 2019
od 15.00 hod

Akce
Koncert v prostorách zámku B v Litultovicích.
Pořádá městys Litultovice.
Výstava Podzimníčci v prostorách zámku B v Litultovicích.
Pořádají MŠ Litultovice a ZŠ Litultovice.
Svatohubertská mše svatá v kostele Nejsvětější Trojice
v Hlavnici.
Uspávání broučků na zámku B v Litultovicích.
Pořádá Kulturní komise městyse Litultovice.
Vítání občánků 2019 v obřadní síni na zámku v Litultovicích.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 2019
Vážení rodiče,
Městys Litultovice si dovoluje Vás a Vaše děťátko
pozvat na slavnostní Vítání občánků.
Protože Úřad městyse Litultovice již nedostává
hlášení o narozených dětech, vyzýváme Vás, rodiče
dětí, abyste se přihlásili na tuto slavnostní příležitost
u paní Hany Kristiánové na Úřadě městyse
Litultovice nejpozději do 8. listopadu 2019 a donesli
s sebou rodný list dítěte.
Pokud se Vaše miminko narodilo po 30. srpnu 2018 a má trvalé bydliště v Litultovicích,
rádi děťátko přivítáme v sobotu 23. listopadu v 15.00 hodin v obřadní síni na zámku.
Kromě trvalého zápisu do kroniky městyse si můžete užít krásné slavnostní odpoledne.

ČIPOVÁNÍ PSŮ…

POVINNÉ „ČIPOVÁNÍ“ PSŮ !

ČIPOVÁNÍ PSŮ
se bude konat
v pátek 25. října 2019
od 14.00 do 15.30 hod.
v Litultovicích u zámku
Cena: 300,-Kč
Očkovací průkazy s sebou!
Možno doočkovat psy a dokoupit přípravky proti klíšťatům a blechám, případně odčervení
pro psy a kočky.
Doporučené databáze pro registrování čipovaných psů:
www.iftaregister.cz, www.narodniregistr.cz, www.identifikace.cz, www.backhome.cz,
www.czpetnet.cz.

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
Sběr železného šrotu
TJ Sokol Litultovice:
Upozorňujeme občany, že v sobotu 26. října 2019 od 8:00 proběhne sběr železného šrotu.
V případě zájmu o sběr železného šrotu v Luhách a Pilném Mlýně, prosíme občany, aby
tuto informaci sdělili na Úřad městyse Litultovice, tel.: 555 559 541.

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE LITULTOVICE
U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva městyse Litultovice, konaného dne
23. 09. 2019 v 18.00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse Litultovice
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo městyse schvaluje pod bodem:
5/5 Bezúplatný převod pozemku parcelní číslo 64/8 v k. ú. Litultovice z SPÚ na městys Litultovice
6/5 Dohodu vlastníků provozně souvisejících vodovodů mezi městysem Litultovice a obcí
Jakartovice
7/5 Rozpočtové opatření č. 9
8/5 Záměr provedení obnovy rybníka R1 a žádost o dotaci na akci „Obnova nádrže R1“ v rámci
programu MZe „ Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“
9/5 Záměr rekonstruovat kotelnu v areálu zámku Litultovice včetně vybudování FV elektrárny na
střeše hasičské zbrojnice a žádost o dotaci na akci “ Instalace kondenzačních kotlů, kogenerační
jednotky, fotovoltaické elektrárny s bateriovým systémem a inteligentním řízením v městysi
Litultovice“ z Operačního programu životního prostředí a možnosti dofinancování z Národního
programu životního prostředí “Kotlíkové půjčky“
10/5 Záměr zřízení PC učebny, venkovní učebny a bezbariérového přístupu do ZŠ Litultovice a
žádost o dotaci na PC učebnu, venkovní učebnu a bezbariérového přístupu do ZŠ Litultovice
z programu IROP či obdobného programu
11/5 Podání dotační žádosti na akci „Rekonstrukce obecního domu Litultovice č. p. 51“ i
v obdobných dotačních programech než jenom z programu Ministerstva pro místní rozvoj
„Podpora obnovy a rozvoje venkova“ 117DE8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov

Zastupitelstvo městyse neschvaluje pod bodem:
12/5 Návrh na přepracování veřejnoprávní smlouvy mezi městysem Litultovice a občany městyse
Litultovice na poskytnutí návratné finanční výpomoci na výměnu kotle z NPŽP dle přílohy č.1 za
cenu 5 000,- Kč
Zastupitelstvo městyse schvaluje pod bodem:
13/5 Znění veřejnoprávní smlouvy mezi městysem Litultovice a občany městyse Litultovice na
poskytnutí návratné finanční výpomoci na výměnu kotle z NPŽP dle přílohy č.1
a zmocňuje Radu městyse Litultovice k uzavírání jednotlivých smluv

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITULTOVICE
Sběr starého papíru
Za obě školy v našem městysi, bychom chtěli poděkovat všem, kteří se zapojili do
podzimního sběru starého papíru. Opět se nám podařilo naplnit v daném čase oba kontejnery
a musel být přistaven ještě třetí. DĚKUJEME
Drakiáda
Začátkem října se konalo již tradiční společné pouštění draků, tentokrát na fotbalovém
hřišti. Někteří draci létali vysoko, někteří nízko, a tak se žáci proběhli společně s draky. Za
své výkony v běhu byli všichni odměněni.

Zahájení projektu EU
Přihlásili jsme se do dotačního projektu Evropské unie Šablony II, který jsme nazvali
„Žijeme v srdci Evropy“. Do školy byly přivezeny nové počítače a tablety, se kterými teď
budou žáci pracovat v některých hodinách. Dále tento projekt zahrnuje projektové dny ve
škole i mimo školu. V rámci školní družiny budou mít žáci čtenářský klub, do kterého budou
zakoupeny nové knihy.

ZVEME VÁS…
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