duben 2016

Obèasník obèanù a pøátel Sosnové

POZVÁNKA NA ZO
Všichni obèané jsou srdeènì
zváni na jednání zastupitelstva
obce,které se koná v pondìlí
25. 4. 2016 od 18:00 hodin
v zasedací místnosti OÚ
v Sosnové.
Program jednání:
1. Úèetní závìrka obce za rok 2015
2. Závìreèný úèet obce za rok 2015
3. Rozpoètové opatøení è. 1/2016
4. Výsledky ankety “Zahradní kompostéry!
5. Urèený zastupitel k jednání se stavebním úøadem (ÚP)
6. Info z obce

pøíspìvkù na sportovní èinnost.
Úèelem pravidel je stanovit jasný a jednoznaèný postup pøi podpoøe sportovních
aktivit z rozpoètu obce Sosnová.

PØÍJEMCI

PODPORY

-Mládež do 21 let

POUžITÍ
- Buøty zdarma pro dìti a dospìlé, kteøí pøij-

dou v èarodìjnickém pøevleku!

PROGRAM PODPORY SPORTU
V SOSNOVÉ 2016
PRAVIDLA
PRO
POSKYTOVÁNÍ
PODPORY
SPORTOVNÍCH AKTIVIT MLÁDEŽE V SOSNOVÉ ROK 2016
Obec Sosnová vydává na základì rozhodnutí RO, usnesení èíslo 18/2016/A, ze dne 14.3.2016 v souladu
s právními pøedpisy Pravidla pro poskytování finanèních

PROSTØEDKÙ

Finanèní dar lze použít na :
Sportovní vybavení, sportovní obleèení, startovné, èlenské pøíspìvky
Finanèní dar nelze použít na:
Cestovní náklady, stravování a obèerstvení na
sportovních akcích

ŽÁDOSTI

O PØÍSPÌVEK

Žádosti o pøíspìvky pro mládež do 21 let se podávají
vždy na daný kalendáøní rok nejpozdìji do 15. 4. 2016
osobnì nebo poštou na podatelnu obce Sosnová.
TERMÍN PRODLOUžEN DO 12. 5. 2016.
K žádostem pøiloží žadatel pøedepsaný formuláø èestpokraèování na str. 2
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pokraèování ze str. 1
ného prohlášení, odùvodnìní výše požadované èástky
a pøílohy.
Žádající osoba nesmí být dlužníkem obce, nebo jeho
zøízených èi založených organizací, nesmí dlužit za
pøíspìvky na sociální zabezpeèení, zdravotní pojištìní
a musí mít splnìnou povinnost zaplacení daní.
Formuláø èestného prohlášení, který je nutný pøiložit
k žádosti o poskytnutí pøíspìvku na sportovní èinnost, je
k dispozici spolu s žádostí na internetových stránkách
obce www.sosnova.org, nebo na obecním úøadì podatelna.

VYÚÈTOVÁNÍ
Pøíspìvek bude poskytnut až po pøedložení úèetních
dokladù. Následnì bude provedeno proplacení do
15-i pracovních dnù na úèet žadatele.

ZÁVÌREÈNÁ

USTANOVENÍ

Na jednotlivou žádost bude vyèlenìno max. 6 tisíc Kè.
Celkový objem vyèlenìných prostøedkù z rozpoètu obce
èiní 40 tisíc Kè. O pøidìlení pøíspìvku v jednotlivých pøípadech rozhoduje Rada obce Sosnová na základì
návrhu Sportovní komise, která jednotlivé žádosti
posoudí a vyhodnotí dle finanèní nároènosti jednotlivých
sportù. Na základì tohoto vyhodnocení bude rozdìlena
finanèní èástka, stanovená rozpoètem obce na daný rok.
Na poskytnutí pøíspìvku není právní nárok.
Žadatelé odpovídají za pravdivost poskytnutých údajù.
Pøíjemce se zavazuje k propagaci obce Sosnová na
sportovních akcích. Poskytovatel není povinen odùvodnit
nevyhovìní žádosti.
info OÚ v Sosnové

SVOZ
SVOZ

NEBEZPEÈNÉHO ODPADU
bude v sobotu 7. 5. 2016
od 10:00 - 10:30 hod. - stanovištì u høištì
od 10.30 - 11:00 stanovištì u bytovek (viadukt)
Do nebezpeèného odpadu patøí:
barvy, laky, rozpouštìdla, motorové oleje, obaly od tìchto látek, pneumatiky, filtry, olovìné akumulátory, lednièky
apod. Tento odpad v žádném pøípadì nepatøí do kontejnerù na velkoobjemný odpad!

SVOZ

VELKOOBJEMNÉHO ODPADU

- kontejnery - v nedìli

Do kontejnerù v žádném pøípadì nepatøí:
stavební sut’, pneumatiky, chemikálie, bioodpad.
Žádám obèany o dodržování tohoto naøízení.
Toto opatøení je vyvoláno neúmìrnì vysokými náklady
na likvidaci odpadu pøi kontejnerovém svozu.
Pøipomínám, že na uložení tohoto druhu odpadu je
obèanùm k dispozici sbìrný dvùr, který obèané mohou
využívat celoroènì.
J. Halasníková
starostka obce

OBECNÍHO ÚØADU...

SDÌLENÍ
PANÍ STAROSTKO

A ZASTUPITELSTVO OBCE

SOS-

NOVÁ,
rád jsem si vždy pøeèetl místní zpravodaj Sosnováèek,
ale bohužel v poslední dobì mi to znepøíjemòují
pøipomínky pana Kladníèka a jeho sebechvála
(nejzkušenìjší, služebnì nejstarší zastupitel a podobnì).
Velmi rád bych aby se Sosnováèek vrátil k pùvodnímu
obsahu a informacím o životì v obci,dalších plánech
a zámìrech našich zastupitelù atd. Myslím si, že pochval
za dobré dílo není nikdy dost a vìtšina si radìji pøeète
o nich než o strastech jednoho "ukøivdìného " jedince.
Dìkuji Václav Benda
na žádost p. Bendy ke zveøejnìní v Sosnováèku
J. Halasníková

8. 5. 2016

Kontejnery budou pøistaveny:
v dobì od 8:00 hod. - 17.00 hod. na tìchto stanovištích:
náves, høištì, bytovky è.p. 85 a 86, viadukt, Lesná,
Ramš, parkovištì u telefonní budky.

INFO
VÁžENÁ

ODPADU

OBÈANÙM

Dùraznì žádáme všechny majitele psù, aby si po svém
miláèkovi uklízeli exkrementy na veøejných prostranstvích.
Zamìstnanci OÚ Sosnová
ne vždy stihnou nadìlení
uklidit vèas a hrozí, že si
nìkdo odnese nehezký
doplnìk na svém obutí
domù.
V lokalitì u dìtského høištì
je tento nešvar velmi nepøíjemný, protože ohrožuje hru
malých dìtí.
Vzhledem k tomu, že volnì
pobíhající psi se v obci
témìø nevyskytují, prosím
majitele venèících psù, aby
využili sáèky k tomu urèené.
Dìkuji
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U S N E S E N Í È. 16/2016 Z ØÁDNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
30. 3. 2016 OD 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ

KONANÉHO DNE

16/A ZO schvaluje program jednání.
16/B ZO schvaluje smlouvu o dílo se zpracovatem územního plánu Sosnová firmou Atelier TAU zastoupenou Ing. arch.
Olgou Tausingerovou za celkovou cenu 220 tisíc Kè.
16/C ZO schvaluje firmu Ploty Šanda jako zhotovitele díla Oplocení u dìtského høištì za cenu 29.891,- Kè vè. DPH
16/D ZO schvaluje firmu Ploty Šanda jako zhotovitele díla Oprava oplocení høištì s umìlým povrchem za cenu
186.222,- vè. DPH.
16/E ZO schvaluje firmu Ekoline jako zhotovitele díla Odvìtrávání vestibulu + WC v KD Sosnová za cenu 79.650,- Kè
vè. DPH.

INFO

OBECNÍHO ÚØADU...

OTEVÍRACÍ DOBA SBÌRNÉHO
DVORA 2016
LETNÍ PROVOZ 1.4. - 31.10.
Pondìlí 07:00 - 19:00
Úterý 07:00 - 19:00
Støeda 07:00 - 19:00
Ètvrtek 07:00 - 19:00
Pátek 07:00 - 19:00
Sobota 07:00 - 19:00
Nedìle zavøeno

DÙLEžITÁ

ÈÍSLA

a SBÌRNÉ NÁDOBY NA NEBEZPEÈNÝ ODPAD staré baterie, záøivky a žárovky.

OÚ v Sosnové
487 520 874
Starosta obce
724 179 753
Místostarosta
606 460 442
Info linka SÈVK
840 111 111
Info linka ÈEZ
840 840 840
Havárie SÈVK
840 111 111
Poruchy ÈEZ
840 850 860
Policie ÈR Èeská Lípa 974 471 760

Z KNIHOVNY...

DNE 6.6. A 13.6. 2016

NEBUDE

OTEVØENA KNIHOVNA

NOVÉ

- Jen pøipomínáme, že na OÚ jsou stále k dispozici
ORANžOVÉ PYTLE NA OBALY TETRA PACK

TENISOVÝ

INFO

KNIHY

Zídek Petr - Hana Benešová: neobyèejný pøíbìh
Foltin Karel - Èesko - otázky a odpovìdi
Jeffries Sabrina - Zvraty osudu. Vévodovi muži 4
Matoušek Vladimír - Nostalgie policejního rady
Irving John - Imaginární pøítelkynì
James E. L. - Grey
Mazáè Antonín - Køest ohnìm
Faltová Blanka - Fronta na lásku
Roberts Nora - Posvìcené zlo
Harasimová - Pouta z pavuèin
Mayle Peter - O lanýžích, šampaòském a jiných
požitcích
Frýbová Zdena - Noc jako stvoøená pro nevìru
Becková Karolína - Láska mluví francouzsky
Donovan Rebecca - Sotva dýchám - trilogie Dech
Kubelka Susanna - Druhé jaro Mimi Tulipánové
p. Bendová

KROUžEK

Trénink bude rozdìlen na mladší a starší žáky, dvakrát
týdnì - bude upøesnìno dle možností úèastníkù.

INFORMAÈNÍ SCHÙZKA PROBÌHNE
27.4. 2016 OD 16.00 HOD.,

NA KURTU DNE

kde budou sdìleny bližší informace.
Trenér Michal Krejèí
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OHLÉDNUTÍ

ZA...

...LESNÍ

...JAZZOVOU FARMOU A BIG BANDEM CL NA APRÍLA V SOSNOVÉ

"Velmi pøíjemný veèer." Tak znìla vìtšinou odpovìï
návštìvníkù na otázku, zda si veèer užili. Živost muziky
studentù ZUŠ z Èeské Lípy byla nakažlivá. Je tìžké pøi
jejich vystoupení sedìt v klidu. Big Band CL veèer
prohøál tóny lahodného swingu, jazzu i dravostí rocku.
Posluchaèi potleskem nešetøili. Jazz zaznìl v Sosnové
v tomto podání poprvé, ale rozhodnì to nebyl marný kulturní veèer.
D. Staòková

foto v tomto èísle D. Staòková

STOPOVANOU

Poèasí nám letos moc nepøálo. V nedìli po obìdì se ale
trochu umoudøilo. Aè nebylo zrovna teplo a obèas
poprchávalo, pøišla dvacítka dìtí. Oproti loòskému roku,
kdy dorazilo pøes šedesát dìtí, to byla troška, ale nezdálo se, že by si zhruba hodinovou Stopovanou dìti neužily.

Na trase lesem je èekaly poznávací soutìže na téma les,
zvíøata, rostliny, tøídìní odpadu, jak se má èlovìk v lese
chovat. Kromì vìdomostních úkolù nechybìly i fyzicky
nároènìjší záležitosti. Lano mezi stromy dìti zdolávaly
s nadšením a jazýèky vystrèené pøi soustøedìném míøení
šiškou na koš jim
pomáhaly k úspìchu.
Umìní klièkovat s koleèkem i zruènost pøi
práci se døevem mile
pøekvapovalo a pobavilo.
Nechybìla ani napínavá
cesta terénem, kdy se
dìti orientovaly podle
fáborkù. Žádné se neztratilo a v cíli se hrdì
prokázalo všemi tøemi
obrázky, které mìlo pøi
svém putování lesem
nalézt. Prostì šikulky.

PØIPRAVUJEME...
V

SOBOTU

28. 5. 2016

KÁCENÍ MÁJE (KDYž

VYDRžÍ)

V

NEDÌLI

5. 6. 2016 DÌTSKÝ

DEN

Vydavatel Obec Sosnová, è. p. 35, 47002, IÈ: 00673374
Grafická úprava Daniela Staòková
Neprodejné, urèeno výhradnì pro vnitøní potøebu,
260 výtiskù, distribuce OÚ Sosnová
Registrace: MK ÈR E 22036
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Odmìna z pohádkového hrnce a opeèený buøtík jim
pohladil dušièku
i bøíška.
Moc dìkuji všem,
kteøí nám se Stopovanou pomáhali, byli jste výborní:)
za kulturní komisi
Daniela Staòková

pokraèování ze str. 4

ODVOLÁNÍ

ÈLENA RADY

V usnesení z jednání zastupitelstva ze dne 16.12.2015 si obèané pøeètou, že zastupitelstvo odvolalo z rady pana
Ing. Kladníèka. Mnozí si jistì položí otázku? Nìco provedl, nebo naopak v radì obce špatnì pracoval? Nedozví se to
ani ze zápisu z jednání zastupitelstva, protože tam žádný vìcný a pochopitelný dùvod pro odvolání není. Návrh na
odvolání èlena rady do programu jednání navrhl Ing. Charvát. Dalo by se tedy pøedpokládat, že jasnì a srozumitelnì
vysvìtlí dùvody k tomuto kroku. Žádný písemný materiál èlenové zastupitelstva pøedem neobdrželi. Jeho jediná
odpovìï byla, že se na tom zastupitelé domluvili. Je to trochu málo k tak vážnému kroku a navíc je tento postup mimo
zákonné jednání. Podle zákona o obcích i jednacího øádu, se musí každý bod programu, ke kterému se má pøijat usnesení, projednat pøímo na jednání. To už také proto, že jednání zastupitelstva jsou veøejná a k projednávaným bodùm
se mají právo vyjádøit i pøítomní obèané. Korunu tomu nasadila paní starostka Halasníková, když prohlásila, že volala
na ministerstvo a tam ji øekli, že odvolání èlena rady se nemusí zdùvodòovat. Toto již silnì pøipomíná dobu minulého
režimu, kdy také mocní rozhodovali a nikomu nic nevysvìtlovali. Ztotožní- li se nìkdo s takovýmto názorem, potom si
myslím, že to je projev jakési morální nevyspìlosti. Stejnì zbabìle se vyjádøil k práci v radì Ing. Kladníèka pan místostarosta Janovský. Nemùže jeho práci hodnotit, nebo• se s ním potkával na radì jen jednou mìsíènì, ale zapomnìl dodat po dobu pìti let. Jaká je tady opravdová pøíèina? Je to prosté. Ing.Kladníèek trval na tom, že se jednání
zastupitelstva musí øídit zákonem o obcích a platnou vnitøní legislativou. Pøi projednávání investièních zámìrù na rok
2016 bylo zcela zøejmé, že øada èlenù zastupitelstva vùbec nezná zpùsob výkonu správy obce v samostatné pùsobnosti a kompetence jednotlivých orgánù obce. Rada obce je výkonným orgánem obce, pøipravuje návrhy pro jednání zastupitelstva a zabezpeèuje hospodaøení obce podle schváleného rozpoètu. Má tedy zákonem o obcích dané
úkoly a také zodpovìdnost. Je naprosto nesmyslná otázka, kterou vyslovil MVDr. Russ, kdo má vìtší moc, jestli rada
obce nebo zastupitelstvo. Zastupitelstvo je nejvyšším orgánem obce a své kompetence má vyjmenované zákonem.
Stejnì tak èlenové zastupitelstva mají svá práva, ale i povinnosti. Pøedsedající jednání zastupitelstva by toto mìl být
schopen pøítomným èlenùm vysvìtlit. Bohužel to se nestalo a návrh investic na rok 2016 probíhal zcela chaoticky.
Na investice má obec na rok 2016 rozpoètovanou èástku 1 823 000Kè. Rada obce, tak jak ji zákon o obcích ukládá,
pøipravila pro jednání zastupitelstva návrhy investic v rozsahu plánované èástky s rezervou 123tis. Kè. Tento návrh
všichni èlenové rady odsouhlasili a mìli by se snažit ho obhájit. Èlenové zastupitelstva mìli možnost v termínu do
18.11.2015 pøedložit své návrhy, ve lhùtì pøed jednáním rady. V termínu pøed jednáním rady pøedložil materiál
s názvem Železnièní zastávka Sosnová pan MVDr. Russ. Materiál byl spíše strategickým zámìrem, pøestože mìl
oznaèení " Návrh investièního zámìru pro roky 2016 až 2018". Rada obce k tomuto materiálu nepøijala žádné usnesení, v zápise konstatovala, že by mìla být uspoøádána anketa mezi obèany, kteøí by vyjádøili svùj názor na tento zcela
urèitì ne levný projekt. Jakousi podivnou podpisovou akcí zastupitelù chtìl pan Russ mimo jednání na zastupitelstvu
tento svùj návrh schválit. Získal tøináct podpisù zastupitelù a domníval se, že zámìr je schválený. Je nepochopitelné,
že dlouholetý zastupitel neví, že každý a zejména tak nákladný zámìr se musí projednat na veøejném zasedání zastupitelstva a potom se o nìm hlasuje. S údivem musím konstatovat, že podpisy pøipojili starostka i místostarosta, kteøí
by mìli zákon o obcích znát. Jak jsem mìl možnost do podkladù s výše zmiòovaným názvem nahlédnout teprve

REAKCE NA ÈLÁNEK...

ODVOLÁNÍ

ÈLENA RADY

V posledním Sosnováèku byl v bodì odvolání èlena rady pouze odkaz, kde lze získat informace. Vzhledem k tomu,
že k tomuto bodu byly vzneseny námitky, které dle zákona o obcích musí øešit nejbližší zasedání ZO, tak nebyl zápis
schválen a tedy nemohl být prezentován veøejnì v neschválené podobì.
Zákon o obcích - konkrétnì § 84 odst. 2 písm. m) dává ZO pravomoc volit, ale odvolávat ze svých øad starostu,
místostarostu a další èleny rady obce. To, že tento § nìkomu evokuje dobu minulého režimu, je jeho názor, ale zákon
je takto formulován a platí pro všechny obce i mìsta. Pokud nìkdo sleduje veøejné dìní, ví, že tento § je hojnì využíván
hlavnì ve velkých mìstech. ZO schválilo v øíjnu 2015 vyrovnaný rozpoèet obce na rok 2016. Souèástí výdajù je
i položka, která zahrnuje investièní zámìry na další období. Vždy o této položce rozhodovalo ZO a rada pouze pøipravila návrhy, které byly vždy pøedmìtem jednání a úprav. Ing. Kladníèek píše, že 13 zastupitelù podepsalo jakýsi zámìr
o zøízení vlakové zastávky a všichni se domnívají, že tím byl zámìr schválen i mimo jednání ZO. Píše, že ani starostka ani místostarosta neznají zákon. Tím, že jsme materiál podepsali, jsme pouze souhlasili, aby byl tento dlouhodobý zámìr øešen pøi projednávání investic, ale nechápu, proè podpisy nìkdo považuje za pøijaté usnesení.
Zastupitelé navrhovali i jiné investice než pøipravené radou, ale bylo jim mou osobou vysvìtleno, co nás tzv. " víc pálí"
- jako dosluhující dešt’ová kanalizace èi výmìna støešní krytiny na MŠ. Zároveò jsem pøiznala, že jednám bez usnesení ZO o možnosti propojení Sosnové a Èeské Lípy chodníkem pro pìší. Ze èlánku Ing. Kladníèka ale vyplývá, že to
vysvìtloval on. Naštìstí je k dispozici zvukový záznam. Investice byly naplánovány a rezerva se dokonce navýšila
pokraèování na str. 6
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pokraèování ze str. 5
o 50 tis. Kè. Já osobnì si nejsem vìdoma špatného a neuváženého hospodaøení s obecními financemi. Za dobu mého
pùsobení ve funkci starostky byl rozpoèet vždy vyrovnaný a nikdy neskonèil s deficitním výsledkem. Ostatnì za
zùstatek 11 milionù Kè na obecních úètech se snad obec nemusí stydìt. Také se staèí projít po vsi a je vidìt, co se
zmìnilo - napø. opravené kabiny, rekonstruovaná MŠ i OÚ, dùstojné prostranství mezi veterinární klinikou a hospodou
a je toho hodnì, co se podaøilo ZO vymyslet a následnì uskuteènit. Osobnì si myslím, že nestaèí, když zastupitel
jenom navštìvuje zasedání ZO a myslí si, že jako jediný ovládá zákon o obcích, ale na akce poøádané obcí pøijde mezi
posledními a nikdy nepøiloží ruku k dílu. Souhlasím s tím, že zákony a jednací øády se mají dodržovat, bohužel nevhodné chování èi osoèování druhých osob je vìcí každého jedince, který se neumí jinak vyjádøit. Je velmi smutné,
že zastupitel, který složil slib, si jeho naplòování pøedstavuje psaním stížností, námitek a rùzných osobních stanovisek,
která pouze zdržují ostatní zastupitele od práce.
Jindøiška Halasníková
starostka obce

ODVOLÁNÍ

ÈLENA RADY OBCE ING.

KLADNÍÈKA

O odvolání Ing. Kladníèka požádal Ing. Michal Charvát v souladu s jednacím øádem na zasedání zastupitelstva obce.
Tento bod byl schválen a doplnìn do programu. O doplnìní programu jednání zastupitelstva mùže totiž požádat každý
zastupitel a to se stalo i v tomto pøípadì. Není potøeba sdìlovat dùvody vedoucí k odvolání, ale v tomto pøípadì si myslím, že bylo jasné, co se zastupitelùm nelíbí na èinnosti Ing. Kladníèka. Na každém zasedání zastupitelstva si
Ing. Kladníèek bral nejèastìji slovo a pouèoval pøítomné, co mùžou a co nesmìjí, citoval èísla a paragrafy zákonù,
bohužel mnohokráte již neplatné, což hlavnì novým zastupitelùm nic neøíkalo. Hodnì èasto poukazoval na to, že rada
obce je víc než zastupitelstvo, to bylo podle mého názoru dùvodem, proè došlo k tomuto odvolání. Dùvodem proè jsem
já osobnì zvedl ruku pro odvolání, bylo vyjádøení Ing. Kladníèka na listopadovém zasedání, že jsme na radì obce nic,
co se týèe investic ohlednì vlakové zastávky, neprobírali a jestliže to ostatní èlenové rady tvrdí, tak lžou. Další ètyøi
èlenové rady jeho tvrzení vyvrátili a potvrdili èlenùm zastupitelstva, že rada toto téma probírala. Jak mùžou nahlížet
ostatní zastupitelé k nìkomu takovému, kdo úmyslnì neøíká pravdu a chová se nadøazenì? Co se týèe mého
"zbabìlého" vyjádøení k èinnosti Ing. Kladníèka v radì obce, tak co jsem øekl je naprostá pravda, setkáváme se pouze
na radì a zastupitelstvu, i když už nìkolik let, nikdy se však Ing. Kladníèek do žádného projektu aktivnì nezapojil.
K investièním zámìrùm mùžu sdìlit jen to, že jak všichni vìdí, jde o nejzásadnìjší schvalovaný bod pro celý rok. Každý
rok je pøi projednávání tohoto bodu velká diskuze a bavíme se zde, co je potøeba a co naopak mùžeme odsunout na
další rok. U podpoøených investic jde témìø vždy o odhadovanou èástku, je pravda co tvrdí ing Kladníèek, že nevíme,
co bude stát ta èi ona akce, to ale bez pøedem zhotoveného projektu resp. položkového rozpoètu nevíme a ani jsme
nevìdìli u žádné z pøedcházejících akcí. Pan Kladníèek není sám, kdo chce hospodárnì nakládat s obecními penìzi,
urèitì to chtìjí všichni zastupitelé a to se nám také daøí, což je vidìt v hospodaøení obce, kdy i pøes provedené investice je na úètech více penìz než pøed pìti lety.
Celá tato záležitost mì mrzí, k Ing. Kladníèkovi jsem vzhlížel jako k èlovìku majícího velké zkušenosti a charizma.
Michal Janovský
místostarosta

UPOZORNÌNÍ OBECNÍHO

ÚØADU

...

NEZAPOMEÒTE - POPLATKY
NA ROK 2016 NUTNO ZAPLATIT
NEJPOZDÌJI DO KONCE BØEZNA

DÙLEžITÁ

ÈÍSLA

- svoz komunálního odpadu (popelnice) 350,- /osobu
- pes 50,- a za každého dalšího 75,-
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OÚ v Sosnové
487 520 874
Starosta obce
724 179 753
Místostarosta
606 460 442
Info linka SÈVK
840 111 111
Info linka ÈEZ
840 840 840
Havárie SÈVK
840 111 111
Poruchy ÈEZ
840 850 860
Policie ÈR Èeská Lípa 974 471 760

TERMÍNY ZASEDÁNÍ 2016
RADY OBCE
15. února
14. bøezna
11. dubna
16. kvìtna
13. èervna
12. záøí
17. øíjna
14. listopadu
5. prosince

ZASTUPITELSTVA
29. února
30. bøezna (støeda)
25. dubna
30. kvìtna
27. èervna
26. záøí
31. øíjna
28. listopadu
19. prosince

