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Zastupitelstvo obce se rozhodlo z důvodu navýšení množství a zvýšení ceny odvozu
odpadů pro rok 2021 zvýšit místní poplatek za odpady na 540 Kč na jednoho
poplatníka. Poplatek může být uhrazen buď najednou na celý rok do 24.2.2021,
případně je možné jeho úhradu rozdělit do dvou splátek, tj. na 1. pololetí do 24.2.2021
a na 2. pololetí do 30.6.2021. Samolepky, opravňující svozovou firmu k odvozu
popelnic, které poplatníci obdrželi v letošním roce, jsou platné až do konce února 2021.

Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,

Beze změn zůstává pro rok 2021 sazba místního poplatku ze psů. Činí 192 Kč za
jednoho psa staršího tří měsíců. Poplatek je splatný jednorázově do 31.3.2021.

končí nám další rok. Budeme na něj vzpomínat
zvláštně. Někteří z důvodu koronaviru nemohli
chodit pravidelně do práce, zavřeny byly obchody,
služby i školy. Nebylo možné běžně se stýkat se
známými a omezen byl i společenský a sportovní
život obce. Mnohé plánované akce se
neuskutečnily. Šili jsme roušky a sháněli
dezinfekci.

Upozorňujeme občany, kteří mají prostřednictvím obce od firmy Marius Pedersen
pronajaté popelnice, že částky za pronájem budou v roce 2021 následující: za pronájem
popelnice o velikosti 120 l poplatník zaplatí 145 Kč, pronájem popelnice o velikosti
240 l bude činit 214 Kč.
Všechny poplatky mohou být z technických důvodů vybírány nejdříve od 25.1.2021.

Všem přeji, aby rok 2021 byl lepší, našli jsme si více času na své blízké a i se všemi
ostatními ve zdraví začali normálně žít. Ať je rok 2021 ve znamení zdraví, štěstí
a pohody.
Michal Kurka, starosta obce

Občané mohou poplatky zaplatit v hotovosti v kanceláři obecního úřadu. Vzhledem
k současné situaci ale nabízíme také možnost úhrady poplatků na účet obce. Kdo by
měl o tuto možnost úhrady poplatků zájem, ozvěte se nám na e-mail
obec@dolniredice.cz. Poplatky Vám vyčíslíme, domluvíme se na variabilním symbolu,
dodání samolepky a dalším potřebném.
Obecní knihovna Dolní Ředice

Aktuální informace
Úřední hodiny Obecního úřadu Dolní Ředice
Úřední hodiny 23.12., 28.12. a 30.12.2020 jsou zrušeny.
Vzhledem k nařízeným opatřením budou od 4.1.2021 úřední hodiny nadále omezeny,
tj. budou v pondělí a ve středu od 12.00 do 17.00 hodin.

Dle opatření platných od 18.12.2020 se provoz knihoven opět omezuje tak, že se
zakazuje jiný výdej než předem objednaných výpůjček a jejich vracení přes výdejní
okénko nebo bezkontaktně.
V Dolních Ředicích jsme se rozhodli prozatím výdejní okénko nezřizovat. Uvidíme,
jak se situace vyvine v průběhu ledna. Čtenáře budeme o případných změnách
a možnostech půjčování knih informovat prostřednictvím webových stránek obce.

Neodkladnou návštěvu kanceláře obecního úřadu si můžete sjednat v pracovních dnech
v době od 9.00 do 13.00 hodin telefonicky na čísle 603 885 763,
neodkladnou schůzku se starostou na čísle 603 806 893,

V prosinci jsme mohli knihovnu otevřít dvakrát. O vypůjčení knih byl velký zájem,
občas někdo chvíli musel stát i frontu. Ale na všechny čtenáře se dostalo :)

schůzky je možné sjednat také e-mailem: obec@dolniredice.cz.
Na výše uvedených kontaktech také získáte informace o možnostech vyřízení
svých záležitostí bez osobního kontaktu (pokud to lze).

Obecní hostinec U Desatera
Obecní hostinec je od 23.12.2020 do 3.1.2021 uzavřen. Jak to bude s jeho provozem
v následujících dnech, budete informováni.

Provozovna České pošty Dolní Ředice
Provozovna pošty v naší obci má od října novou provozní dobu.
PO 13:00 - 18:00
ÚT 08:00 - 12:00, 13:00 - 14:00
ST 13:00 - 18:00
ČT 08:00 - 12:00, 13:00 - 14:00
PÁ 08:00 - 12:00, 13:00 - 14:00

- probíhá stavba nové
tělocvičny u ZŠ a vybudování
další učebny? Stavba za 35
mil. Kč (z toho 20 mil. Kč
dotace) by měla být hotová do
30.11.2021.

Provozovny služeb
Provozovny služeb jsou otevřeny, je ale nutné se předem objednávat.
Kosmetika – Naděžda Kuncová, tel.: 774 139 337
Pedikúra – Alexandra Kunartová, tel.: 737 122 891
Kadeřnictví – Vladislava Horáková, tel.: 605 541 757
Modeláž nehtů – Michaela Němcová, tel.: 604 968 767
Masáže – Jana Moravcová, tel.: 774 491 091
Ze zasedání zastupitelstva obce
14.12.2020 se v sále obecního hostince při dodržení všech hygienických předpisů
uskutečnilo veřejné zasedání zastupitelstva obce. Bylo na něm projednáno hospodaření
k 30.11.2020, schváleny rozpočty obce a obou škol, plán inventarizace, vyhláška
o místním poplatku za odpady, prodeje pozemků a investice na rok 2021.
Víte, že
- obec dokončila stavbu nového školního hřiště s modernizovaným
sociálním zařízením a sklady? Náklady činily 5,2 mil. Kč., z toho
státní dotace 3,3 mil. Kč.

- obec neustále bojuje s chybami občanů při likvidací odpadů? Občané mají možnost
likvidace tříděných odpadů do pytlů, kontejnerů či na sběrném dvoře. Pytle ale nejsou
vždy plné či zavázané, krabice v kontejnerech nejsou sešlapané, větve jsou naházené
v trávě apod. Prosíme, dodržujte zásady.
- místní myslivci Vás vyzvali k ohleduplnosti vůči přírodě a zvěři? Letáky jste obdrželi
do svých schránek.
- za přispění TJ bude nově nasvětlen kurt na školním hřišti a vylepší se i osvětlení kurtu
u hospody.

- oprava chodníku zvýšila požadovanou bezpečnost chodců?
Náklady činily 6 mil. Kč, z toho dotace 4,6 mil. Kč.

- TJ Sokol iniciovala veřejnou sbírku na „obnovu křížku“? Bude umístěn
u samoobsluhy. Příspěvky můžete posílat na číslo účtu 295404511/0300.

- obec pokračuje na projektové přípravě kanalizace, modernizace
mateřské školy, střeše ZŠ, protipovodňových opatřeních a dalších
chodníků v Dašické, Pardubické a Drahošské ulici.

- členové výboru pro občanské záležitosti každý rok navštěvují před Vánoci občany
starší 80 let s osobním přáním a balíčkem? Letos poprvé se nemohly tyto návštěvy
uskutečnit. Balíček důchodcům „přes plot“ předali pracovníci obce.

- rozpočet obce bude vinou špatných rozhodnutí vlády ochuzen
o mnoho potřebných peněz? I přesto zastupitelstvo obce rozpočet
sestavilo, schválilo a mnoho potřebných investic a oprav se uskuteční.

- i v letošním roce se uskuteční Tříkrálová sbírka? Vzhledem k současné situaci ale
nebudou tři králové chodit dům od domu. V kanceláři obecního úřadu a v samoobsluze
budou během prvního lednového týdne umístěny pokladničky, do nichž budou občané
moci přispět.

