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shrnutí roku 2021

Vážení spoluobčané,
dovolte, abychom tímto vydáním navázali na Zpravodaj obce Přelíc z roku 2021. Stejně jako v minulém roce najdete
v tomto čísle shrnutí letošního roku a nejdůležitější informace na rok následující.
Zároveň bychom Vám chtěli popřát úspěšný vstup do roku 2022, pevné zdraví, rodinnou pohodu a mnoho společných
setkání.

Přelícká čarodějnice

Ukliďme Přelíc

Dětské sportovní hry

V dubnu se konal již 2. ročník
soutěže o nejlepší čarodějnici.
Vzhledem k velké snaze všech
zúčastněných komise ocenila
všechny přihlášené, a to poukazem
na točenou zmrzlinu. Všem
přihlášeným děkujeme a budeme
se těšit na další ročníky.

Dne 8. 5. 2021 se dobrovolníci
zúčastnili úklidu obce a blízkého okolí,
a tím navázali na celorepublikovou akci
Ukliďme Česko. Během úklidu
dobrovolníci sebrali desítky pytlů
odpadu, mnoho pneumatik, starý
koberec a WC.

5. 6. 2021 obec uspořádala sportovní
akci pro děti. Během klání se děti
zúčastnily 11 disciplín a na konci je
čekala odměna v podobě diplomu,
medaile a dětského šampusu.
Na dětském hřišti děti čekal skákací
hrad, cukrová vata, diskotéka a
drobné občerstvení.

.

Putovní kino
Ve dnech 25. 6. a 3. 9. proběhlo
promítání filmů Špunti na vodě a
Ježek Sonic. K dispozici bylo
občerstvení ve formě párků
v rohlíku, klobás a alkoholických i
nealkoholických nápojů.

Volby
do
Poslanecké
sněmovny Parlamentu České
republiky
Ve dnech 8. a 9. 10. se konaly volby do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
V naší obci se voleb zúčastnilo přes 62
% voličů.

Vítání občánků
Dne 2. 10. 2021 proběhlo vítání
občánků. Paní starostka s radostí
přivítala 2 nové spoluobčánky
Terezku a Bonifáce. Každé z dětí
dostalo legendární automobil Tatra
a pamětní list.

Dýňování
28. 10. obec uspořádala akci pro
rodiče a děti, kde si každé dítě
mohlo vydlabat vlastní dýni a poté
se s ní v připraveném fotokoutku
vyfotit. Po vydlabání následoval
lampionový průvod centrem obce.

Setkání v čase adventním
Dne 27. 11. se mělo uskutečnit
setkání
v čase
adventním
s vystoupením
dětí
z obce,
občerstvením a závěrem této akce
mělo být rozsvícení vánočního
stromečku.
Bohužel
vlivem
koronavirových opatření jsme byli
nuceni tuto akci zrušit. Rozsvěcení
vánoční výzdoby tak proběhlo bez
účasti občanů.

Nový chodník a
autobusová zastávka
směrem na Kvíc
V návaznosti na rekonstrukci
silnice 23639 směrem na Kvíc
v roce 2020 obec uskutečnila
výstavbu
nového
chodníku.
Součástí
výstavby
nového
chodníku bylo i osazení nové
autobusové zastávky.

Harmonogram svozu BIO
odpadu pro rok 2022

Sběr nebezpečného
odpadu 2022
Ve dnech 14. 5. a 12. 11. bude ke
kulturnímu domu Přelíc přistaven
kontejner na sběr nebezpečného
odpadu.
Kontejner
bude
k dispozici od 9:40 do 10:10.

Přistavení
velkoobjemového
kontejneru v roce 2022
Ve dnech 28.5. a 18.9. bude ke
bývalému
kulturnímu
domu
přistaven
velkoobjemový
kontejner.
Kontejner
bude
k dispozici od 9:00 do 12:00.

Konkrétní termíny svozu BIO odpadu
budou zveřejněny v průběhu ledna
2022 na úřední desce a na webových
stránkách obce. Ceny zůstávají
stejné jako v roce 2021 – 140 l za 500
Kč a 240 l za 700 Kč

Vodné a stočné v roce
2022
•
•

Stočné 49 Kč vč. DPH za m3
Vodné 70,16 Kč vč. DPH za m3

Nákup pozemků
Obec usiluje o koupi pozemků č.
553/22
a
553/21
v bývalé
zahrádkářské kolonii.

Poplatek za psa
V letošním roce činí poplatek za
psa 100 Kč za jednoho psa a 150 Kč
za každého dalšího psa.

Projekt na rok 2022
Obec má připravený projekt na
výstavbu chodníku, autobusové
zastávky směr Ledce a přechodu
v lokalitě u hasičské zbrojnice.

Poplatky za svoz komunálního odpadu v roce 2022
V roce 2022 dojde ke změně plateb za svoz komunálního odpadu, a to vlivem změny obecně závazné vyhlášky obce
Přelíc č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
V roce 2022 bude poplatek 800 Kč za každou osobu přihlášenou k trvalému pobytu v obci. Nemovitost, kde není
trvale přihlášená žádná osoba bude poplatek 800,- a v ceně bude 10x vývoz nádoby 120 l ročně
Vývoz komunálního odpadu bude probíhat dle následujícího systému:
• 1 až 2 osoby trvale přihlášené v nemovitosti – svoz nádoby 120 l – 1x za 14 dnů
• 3 až 5 osob trvale přihlášených v nemovitosti – svoz nádoby 120 l – 1x týdně
• 6 a více osob trvale přihlášených v nemovitosti – svoz nádoby 2x 120 l – 1x týdně
Poplatky je možné uhradit na pokladně obce nebo převodem na BÚ č. 11727141/0100. VS: číslo popisné
Poplatky je možné platit od 10. 1. a je nutné je uhradit do 31. 1. 2022

