ZASTUPITELSTVO OBCE RÁJEC
Na 1. ustavujícím zasedání obecního zastupitelstva Obce Rájec, dne 10. listopadu 2010, složili slib všichni
členové zastupitelstva. Zastupitelstvo zvolilo do funkce uvolněného starosty pana Vladimíra Hrocha,
neuvolněného místostarosty Ing. Miloše Uherku, pana Marka Puchra do funkce předsedy finančního
výboru, pana Milana Nováka do funkce předsedy kontrolního výboru a paní Marii Dražnou do funkce
předsedkyně kulturního výboru.

Informace OÚ :
Obecně závazná vyhláška č. 2/2010
o místním poplatku ze psů
Čl. 5
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) Za prvního psa 100,-Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 150,- Kč,
c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého
důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 80,- Kč,
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba podle písm. c) tohoto
ustanovení 150,- Kč.

Čl. 6
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný nejpozději do 30.6. příslušného kalendářního roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný
nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla
nejpozději do konce příslušného kalendářního roku.
Obecně závazná vyhláška č. 3/2010,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
Čl. 4
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky činí 300,- Kč a je tvořena:
a) z částky 50,- Kč za kalendářní rok a
b)z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce
předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
Čl. 5
Splatnost poplatku
(3) Poplatek pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky je splatný jednorázově a to nejpozději
do 30.6. příslušného kalendářního roku.
(4) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný
nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla,
nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.
Čl. 6
Osvobození a úlevy
(1) Od poplatku se osvobozují osoby celoročně:
a) umístěné ve zdravotnických zařízeních
b) umístěné v domovech s pečovatelskou službou
c) ve výkonu trestu odnětí svobody nebo vyšetřovací vazby
d) studující v zahraničí
(2) Úleva se poskytuje / nárok na úlevu na poplatků má:
a) Celoročně pracující v zahraničí / ve výši 150,-Kč

Pálení klestu je třeba nahlásit na operační středisko Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje,
a to na tel. číslo: 950 770152 nebo el. adresa http://www.hzsol.cz/paleni/
Den Mikroregionu Zábřežsko se bude konat dne 28. května 2011 ve Štítech. Úkolem zastupitelů je nyní
zajistit ve spolupráci s občany prezentaci obce na tuto akci.
Na sobotu 3. června 2011 ke Dni dětí je plánováno – „Malování na silnici“ s následným posezením
s kapelou PRACKA.
Žádáme občany, kteří při likvidaci starého železa obdrží ve sběrných surovinách doklad o uložení sběru,
aby tento doklad předali do kanceláře OÚ, kdy údaje o množství předaného sběru dále poslouží
v evidenci společnosti EKO - KOM Praha v získání příspěvku, který úspěšně pomáhá udržet cenu
poplatku za likvidaci odpadů na stejné úrovni již několik let. Doklad musí být na adresu Rájec.

Blahopřejeme
V této rubrice uveřejňujeme jména občanů, kteří se v daném období dožili, nebo dožijí
60,65,70,75,80 a více roků.
leden : Hegrová Anežka 65, Fričarová Soňa 60
únor :

Brzek Josef 60, Keprtová Květoslava 60

březen : Fišnarová Zdeňka 70, Hányš Adolf 82, Smékal Jan 88, Portyšová Marie 75,
Duchajová Vlasta 65, Valouch Josef 87, Sitta František 80
duben : Puchrová Zdeňka 80, Baldermann Karel 70, Valouchová Jarmila 84, Žáková Marie 65,
Golda Antonín 82, Špaček Jaroslav 85, Špačková Jarmila 82
květen : Maňková Alžběta 86, Maixnerová Ludmila 85, Sultus Ladislav 84,
Maixner Alois 91, Balcárková Miloslava 70
červen : Hroch František 60, Domes Antonín 65, Smitalová Marie 65
Všem jubilantům upřímně blahopřejeme . . .

Radostné a spokojené prožití svátků velikonočních
přeje OÚ a OBČASNÍK …..

________________________________________________________________
Svoz komunálního odpadu v roce 2011 :
3.května, 31.května, 28.června, 26.července, 23.srpna, 20.září,
18.října, 15.listopadu, 13.prosince

OBČASNÍK zdarma vydává Obecní úřad v Rájci, Rájec 98, 789 01 Zábřeh, ev.č:MK ČR E 10375 u Ministerstva kultury ČR
Úřední hodiny: pondělí a středa 7.00 - 17. 00
Kontaktní informace: Tel a FAX: +420 583 416 920
URL: http://rajec.zabrezsko.cz E-mail: ou_rajec@cmail.cz
Návrhy, připomínky a příspěvky je možné zasílat na E-mail: obcasnik.rajec@seznam.cz

