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Ze zastupitelstva
Tento rok se zatím zastupitelstvo sešlo jednou. V minulém roce na svém 18. zasedání schválilo
výběr firmy pro realizaci nového územního plánu, schválilo opětovné uzavření smlouvy s psím
útulkem Bouchalka, schválilo uzavření dodatku se svozovou firmou na likvidaci komunálního a
BIO odpadu a v souladu s dodatkem navýšení cen za prodej známek za komunální odpad.
Zároveň bylo schváleno prominutí nájmu nájemci pohostinství a bistra v souvislosti s pandemií
COVID.
V tomto roce byl schválen střednědobý výhled rozpočtu obce, směna části pozemku školky za
přilehlou komunikaci, a schválilo přijetí dotace na modernizaci světel VO. Dále schválilo
prodloužení lhůty prominutí nájmu nájemci pohostinství a bistra v souvislosti s pandemií COVID
po dobu zákazu provozování dle vládního nařízení.
Veškerá usnesení obce jsou zveřejněna na úřední desce obce. Každý občan obce má možnost
se seznámit se zápisem osobně na OU v době úředních hodin.
Obecní úřad děkuje občanům za dodržování vládních nařízení, která jsou rovněž zveřejňována
na webových stránkách obce.
Termíny zasedání zastupitelstva obce v roce 2021
Zejména vzhledem k stálému šíření nemoci COVID jsou zasedání zastupitelstva omezena na
minimální počet, stanovený zákonem. Dle platného zákona o obcích je povinnost se sejít
minimálně 1 x za 3 měsíce. Termíny ZO jsou proto nyní plánovány vždy dle potřeby a zákonné
povinnosti. Termín a program je vždy 1 týden před zasedáním zveřejněn.
Investice v r.2021
V roce 2020 jsme zrealizovali doplnění veřejného osvětlení o solární lampu u cesty k lesu
Obrázek. V roce 2021 vzhledem k požadavkům a plánovaným výdajům na kanalizaci žádné větší
investice z obecní kasy neplánujeme.
Obci byla po úspěšné žádosti přidělena dotace na modernizaci VO a v průběhu léta by tak měla
proběhnout výměna stávajících svítidel za LED osvětlení. V případě úspěšnosti získání dotace
na úpravu suterénu MŠ by pak o prázdninách mohla proběhnout úprava sklepa MŠ na relaxační
místnost a keramickou dílnu. Průběžně plánujeme nejnutnější opravy místní komunikace po zimě
a opravu některých kanálů.
Kanalizace
V průběhu roku 2020 byla zpracována první část projektové dokumentace – dokumentace pro
územní řízení a po zejména majetkovém vypořádání pozemků v trase kanalizace z obce k ČOV
do Třebichovic, byl zahájen inženýring pro získání územního rozhodnutí. V souběhu je
zpracovávána dokumentace pro stavební řízení.
Poplatky za psy
Dle obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích je povinnost majitelů psů zaplatit poplatek za
psa do 31.května.
(První pes 150,-Kč/každý další 200,-Kč, sleva pro důchodce – 70 Kč,-/100Kč,-). V souvislosti
s touto vyhláškou je také spojena oznamovací povinnost. Znění vyhlášky naleznete na
www.hrdliv.cz v sekci obecní vyhlášky.
www.hrdliv.cz

ou@hrdliv.cz
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Dodržování čistoty!
Stále žádáme o dodržování čistoty při venčení psů, a to nejen v rámci obce ale i na přilehlých
polních a lesních cestách, které jsou zejména v současné době hojně využívány.
To samé platí i pro majitele koní, kdy se rovněž často povaluje koňský trus na komunikaci. Pokud
takovýto případ vidíte, upozorněte jezdce a případně oznamte na OU (nejlépe fotografie nebo
kontakt na majitele), abychom mohli dále řešit.
Děkujeme za pochopení

Odpady
Od pátku 16.4.2021 do neděle 18.4.2021 budou v obci na obvyklých místech přistaveny
kontejnery na velkoobjemový odpad.
V NEDĚLI 18.4.2021 bude od 8 – 12 hod přistaven kontejner u obecního úřadu na nebezpečný
odpad.

Nebezpečný odpad bude přijímán jen v omezeném množství.

Do
kontejneru na nebezpečný odpad je zakázáno ukládat pneumatiky a vše, co
obsahuje azbest.

Odpady vhazujte až do přistavených kontejnerů a nenechávejte
volně na místě!!! Děkujeme
POZOR: Od měsíce května začíná letní systém svozu popelnic, to znamená zelená známka
stejně jako žlutá pouze každý lichý týden do konce září.
Železný šrot
Žádáme vás o skladování šrotu doma. Železný šrot od vás odeberou zástupci Sokola Hrdlív
v sobotu 17.4.2021. Prosíme o vyndání šrotu na ulici před dům v sobotu ráno do 8 hod.
Sokolové budou od 8:00 hod. šrot odebírat. Podpořte tak místní organizaci fotbalistů. Děkujeme
Od 8.4.2021 pro občany zajištěn svoz biologického odpadu.
Pro občany obce je stanoven konečný poplatek za sezonní svoz a popelnici:
140 l – 200 Kč,-/sezona
240l – 400 Kč,-/sezona
Platbu za bioodpad nutno uhradit včas, cena se nemění. Svoz opět prodloužen do listopadu.
Termíny svozů – duben – listopad, každé sudý čtvrtek. Kalendář je možné stáhnout na
stránkách obce, nebo k dispozici po vyžádání na OU.
Kultura v obci
Již přes rok díky celosvětové situaci s onemocněním COVID není možné uskutečnit žádnou
z každoročních akcí. Bohužel do dnešního dne není jasné, kdy bude možné opět společenské
akce pořádat.
Proto naše tradiční akce jako je Pálení čarodějnic, Májová zábava, Den úsměvů a další podobné
akce letos neplánujeme.
V případě, že by bylo možné nějakou akci uskutečnit, budeme se rozhodovat v danou chvíli a o
konání akce budete informováni z www stránek obce.
V rámci možností a rozptýlení bylo možné projít tematické stezky v obci, které jsme zakoupili a
S. Sedmíková pro vás připravila. Pokud bude mít ohlasy, můžeme pokračovat. Informace jsou k
dispozici na nástěnce pod hospodou a facebooku.

ZÁPIS DO MŠ HRDLÍV
Zápis do MŠ Hrdlív 2021/2022 proběhne 2.5.-16.5.2021
Na stránkách MŠ (https://mshrdliv.skolkyslansko.cz/) si můžete stáhnout
dokumenty k přijetí dítěte do MŠ.
Slánské listy-na OÚ možné vyzvednout vždy nové vydání Slánských listů (vždy 1.čtvrtek v měsíci).
www.hrdliv.cz

ou@hrdliv.cz
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