ZPRAVODAJ ze Záluží a Kozlovic
02/2016
Vážení občané, rádi bychom Vás informovali o činnosti obecního úřadu, novinkách a změnách,
které chystáme, a o problémech, které bohužel musíme stále řešit.
Volné pobíhání psů
V poslední době množí stížnosti na volné pobíhání psů, kteří ohrožují bezpečnost občanů a
především dětí. Žádáme všechny majitele psů, aby důsledně bránili volnému pohybu svých miláčků
v obci a zajistili si své pozemky proti jejich útěku. Již několikrát došlo k napadení psa jiným psem,
ale i k napadení člověka. Následky jsou pak pro majitele i poškozené nepříjemné. V případě
napadení dítěte mohou být následky dokonce fatální. Snažte se prosím těmto rizikům zabránit.
V případě zjištění volného pohybu bude pes odchycen Městskou policií a odvezen do útulku. Po
majiteli pak budou vymáhány náklady za odchyt a dopravu. Majitel bude muset také zaplatit
poplatek za umístění psa v útulku. Upozorňujeme, že nejde o malé peníze.
Přezkum hospodaření obce
Dne 29. ledna byla pracovníky Krajského úřadu v Ústí nad Labem provedena kontrola hospodaření
naší obce za rok 2015. Kontrolní pracovníci v závěrečné zprávě konstatovali, že kontrolou nebyly
zjištěny žádné nedostatky. Další kontrola proběhne v létě letošního roku.
Dotační projekty
Na základě zveřejněných výzev jsme v polovině ledna podali na Ministerstvu pro místní rozvoj
žádosti o podporu (dotaci) z programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova“ na dva zamýšlené
projekty. Jedním z nich je oprava místních komunikací. Druhým projektem je výstavba dětského
hřiště na obecních pozemcích mimo záplavové území. Hřiště by mělo vyrůst vedle plánované
budovy nového obecního úřadu a komunitního centra za domem Znamenáčkových. Všechna
povolení potřebná k realizaci projektů jsou vyřízena, a tak nám prozatím nezbývá než čekat, zda
naše žádosti budou schváleny či nikoliv. Výsledek rozhodnutí o přidělení nebo nepřidělení
finančních prostředků by měl znám do konce března.
Odpady
Odpadové hospodářství je naším evergreenem, který se jako bumerang neustále vrací. V současné
době řešíme se společností EKOKOM bezplatný pronájem další kontejnerů na tříděný odpad,
abychom nemuseli za pronájem kontejnerů platit společnosti BEC odpady s.r.o. Další prostředky
bychom chtěli ušetřit svozem bioodpadu do nové kompostárny v Židovicích, kde jednáme
o podmínkách svozu. Před podpisem je smlouva se společností Asekol, která v naší obci umístí
kontejner na drobná elektrozařízení a baterie. Stále čekáme na rozhodnutí Rady města Roudnice nad
Labem ohledně možnosti ukládání různých druhů odpadu v jejich sběrném dvoře.
Větve z chystaných jarních prořezů nedávejte do kontejneru na bioodpad, ale za něj. O jejich
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likvidaci se postarají naši zaměstnanci. Děkujeme.
Na sběrném místě tříděného odpadu v Záluží se začaly hromadit staré pneumatiky. Obec nezajišťuje
sběr tohoto druhu odpadu, a proto žádáme občany, aby zde pneumatiky neshromažďovaly.
31. března je termín pro zaplacení poplatku za odpad a psy. Roční poplatek je stejný jako
v minulém roce (500 Kč za osobu s trvalým pobytem v obci, 500 Kč za rekreační objekt, 50 Kč za
psa).
Stručné informace:


Spustili jsme nový web obce (na známé adrese: www.ouzaluzi.cz), kde v přehlednější
struktuře najdete informace o dění v obci. Na finální podobě webu i nadále pracujeme.



V sobotu 20. února se konal tradiční Masopustní průvod. I přes nepřízeň počasí se na
posezení na sušárně sešlo 70 lidí. Děkujeme panu Altovi za zapůjčení prostor, Kamile
Perglerové a její mamince za uvaření výborného guláše.



Další kulturní akcí budou v květnu tradiční čarodějnice na koních v Kozlovicích.

Nejdůležitější na závěr
Na základě vlastní žádosti naší dlouholeté zaměstnankyně paní Jirkovcové o změnu pracovního
úvazku a náplně práce, dochází od 1. března ke změně úředních hodin na obecním úřadu. Paní
Jirkovcová bude pro naši obec zpracovávat převážně účetnictví. Administrativní činnosti převezme
zastupitelka paní Kamila Perglerová.
Úřední hodiny platné od 1. 3. 2016:
Pondělí:
Středa:
Pátek:

8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00

16:00 – 18:00
16:00 – 18:00
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