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Obèasník obèanù a pøátel Sosnové

INFO OÚ
DÙLEžITÉ

V

SOSNOVÉ...

DO POSLANECKÉ

SNÌMOVNY PARLAMENTU
UPOZORNÌNÍ

Pøi vstupu do budovy Obecního úøadu v Sosnové
budete muset použít zvonek a vyèkat na otevøení
dveøí. Toto opatøení bylo naistalováno z dùvodu pohybu
nepøizpùsobivých osob po celé budovì. Bohužel došlo
k velmi nepøíjemné situaci, kdy starostka zùstala
v budovì sama a byla obtìžována bezdomovkyní, která
požadovala jídlo a také peníze.
Dìkujeme za pochopení.

VÁžENÍ

VÝSLEDKY VOLEB

SPOLUOBÈANÉ,

èlovìk má doma spousty vìcí, které nevyužívá, a pøitom
by je s radostí využili jiní.
Pokud mùžete, podpoøte Farní charitu v Èeské Lípì, kde
mùžete odevzdat zimní ošacení pro muže i ženy,
pøikrývky, ruèníky, povleèení, nádobí, hygienické potøeby
a urèitì je toho hodnì, co by lidé v nouzi mohli ještì
potøebovat.
Více informací na www.fchcl.cz
Dìkuji všem
Jindøiška Halasníková

INFORMACE

SPORTOVNÍ KOMISE

Sportovní kluby a družstva, které poøádají pod záštitou
obce Sosnová sportovní turnaje a jiná podobná klání
a požadují od obce finanèní pøispìní zašlou nejpozdìji
do 15.12. 2017 informace k uvedeným akcím s požadovanou èástkou na email: honzak.st@seznam.cz,
nebo písemnì na adresu Sosnová èp. 44, aby uvedený
požadavek mohl být pod záštitou sportovní komise obce
Sosnová pøedložen jako návrh akcí na rok 2018.

ÈESKÉ

REPUBLIKY
KONANÉ VE DNECH
OKRSKU È.

20.10. - 21.10. 2017

1 SOSNOVÁ

strana

hlasy

ANO 2011
110
Starostové a nezávislí
46
ODS
45
Èeská pirátská strana
41
Svoboda a pøímá demokracie - Tomio Okamura (SPD)
30
ÈSSD
22
KSÈM
23
TOP 09
23
Strana svobodných obèanù
7
KDU - ÈSL
9
Strana zelených
4
Realisté
4
Obèanská demokratická aliance
2
ROZUMNÍ - stop migraci a diktátu EU - peníze
obèanùm
1
Referendum o Evropské unii
1

Èeská strana národnì sociální
1
Poèet osob zapsaných do stálého výpisu seznamu
volièù
584
Poèet volièù, kteøí se k hlasování dostavili
370
Procento úèasti
63,35 %

Za sportovní komisi Stanìk J. - tel. 603140828
Další informace mùžete získat na http://www.volby.cz

VOLNÉ

PRACOVNÍ MÍSTO

Obecní úøad Sosnová nabízí volné pracovní místo jedná se o údržbu veøejné zelenì a prostranství v obci.
Pracovní doba je max. 4 hodiny dennì dle potøeby OÚ
a klimatických podmínek.
Bližší informace na OÚ v Sosnové nebo na telefonu :
487 520 874 nebo 775 253 992. Nástup možný ihned.
Vhodné jako pøivýdìlek i pro obèany v dùchodovém
vìku.

Letošní pøechod na standardní

ZIMNÍ ÈAS

bude 29. øíjna 2017

(ze soboty na nedìli) z 3:00 hodiny se
posune èas na 2:00 hodinu. Tuto noc se
prostì vyspíme o 1 hodinu déle:)
D. Staòková
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NOVINKA V
ROK 2018

PLACENÍ ODPADÙ PRO

Vzhledem k tomu, že souèástí øíjnového Sosnováèku je
i text novì schválené vyhlášky, která se týká navýšení
koeficientu poplatku danì z nemovitosti, dovolte mi pár
slov.
Nový koeficient neznamená, že každý majitel nemovitosti
bude muset navštívit Finanèní úøad a podávat nové
daòové pøiznání. Finanèní úøad vyhlášku obdržel s tøímìsíèním pøedstihem a obèané obdrží pøepoèítaný pøedpis na uhrazení poplatku danì z nemovitosti zaèátkem
roku 2018.
Jako kompenzaci navýšení poplatku z nemovitosti
navrhla starostka obce zrušení poplatku 350,- Kè za
osobu za svoz komunálního odpadu, což tedy znamená,
že od ledna 2018 se poplatek od obèanù nebude
vybírat.
Tento návrh byl podpoøen celým zastupitelstvem.
J. Halasníková

Obecnì závazná vyhláška è. 1/2017
o stanovení místního koeficientu pro
výpoèet danì z nemovitých vìcí a o zrušení
Obecnì závazné vyhlášky è. 3/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních
odpadù
Zastupitelstvo obce Sosnová se na svém zasedání dne
25.09. 2017 usnesením è. 29/2017/F usneslo vydat na
základì ustanovení § 12 zákona è. 338/1992 Sb., o dani
z nemovitých vìcí, ve znìní pozdìjších pøedpisù (dále
jen "zákon o dani z nemovitých vìcí") a v souladu
s ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona è. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zøízení), ve znìní pozdìjších pøedpisù, tuto obecnì závaznou vyhlášku:
Èl. 1
Místní koeficient
Na území obce Sosnová se stanovuje místní koeficient,
kterým se násobí daò poplatníka za jednotlivé druhy
pozemkù, zdanitelných staveb nebo zdanitelných jednotek, popøípadì jejich souhrny, s výjimkou pozemkù
uvedených v § 5 odst. 1 zákona o dani z nemovitých vìcí
ve výši 2.
ÈI. 2
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se Obecnì závazná vyhláška è. 3/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažïování, sbìru,
pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních
odpadù, ze dne 28. listopadu 2016.
Èl. 3
Úèinnost
Tato obecnì závazná vyhláška nabývá úèinnosti dnem
1. ledna 2018.
Zastupitelstvo obce Sosnová
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ZÁSADY PRO POVOLENÍ SJEZDÙ NA
ÚÈELOVÉ KOMUNIKACE
V MAJETKU OBCE

SOSNOVÁ

Èl. 1
Pøedmìt úpravy
Tyto zásady:
1. stanovují technické a procesní podmínky pro zøízení
sjezdù na úèelové komunikace v majetku obce Sosnová
2. upravují správu tìchto sjezdù
Èl. 2
Povinnosti žadatele
1. Vlastník nemovitosti si v rámci územního øízení nebo
pro samostatné povolení zøízení èi úpravu sjezdu požádá
na Obecním úøadì Sosnová o vydání souhlasu vlastníka
pozemku se zøízením èi rozšíøením sjezdu na úèelovou
komunikaci v majetku obce z jeho pozemku, a to:
a) pøímým napojením
b) napojením pøes další pozemek v majetku obce.
2. Vlastník pøipojované nemovitosti k žádosti doloží pro
pøípad:
a) pøímého napojení
- zjednodušený nákres pøipojení ( sjezdu) vè. rozmìrù
b) napojením pøes další pozemek
- vyjádøení vlastníka pozemku, pøes který vede sjezd
Èl. 3
Technické podmínky pro výstavbu èi úpravu sjezdù
Požadavky na výstavbu sjezdu na pozemní komunikaci:
a) stavba bude odpovídat pøíslušným ÈSN a souvisejícím
právním pøedpisùm, vè. vyhlášky 369/2001 Sb.
b) stavba bude provedena z rozebíratelných materiálù
tak, aby umožòovala budoucí opravu nebo nové uložení
inženýrských sítí
c) budou provedeny chránièky stávajících inženýrských
sítí pod budovaným sjezdem
d) v pøípadì poškození inženýrských sítí umístìných pod
budovaným èi upravovaným sjezdem zodpovídá vlastník
pøipojované nemovitosti, pro kterou se sjezd zøizuje za
jejich opravu, kterou provede na své náklady.
Èl. 4
Vlastnictví, správa a údržba
1) Správu a údržbu sjezdu provádí vlastník pøilehlé
nemovitosti, pro kterou byl sjezd zøízen.
Èl. 5
Schvalovací proces
Ke zøízení sjezdù na pozemcích obce vydá na konci
schvalovacího procesu Obecní úøad Sosnová rozhodné
stanovisko (souhlas nebo nesouhlas) na základì projednání v radì obce pøípadnì v zastupitelstvu obce.
Schváleno radou obce dne 12.9. 2017 usnesením
è. 35/2017/B.

VÍTÁNÍ

OBÈÁNKÙ V

SOSNOVÉ

V sobotu 11.11. 2017 v 10:30 pøivítá paní
starostka v zasedací místnosti obecního úøadu
nové obèánky.

U S N E S E N Í È. 29/2017
Z ØÁDNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KONANÉHO DNE

25.9. 2017

OD

18:00

HOD. V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

OÚ

29/A ZO schvaluje program jednání.
29/B ZO povìøuje starostku obce k podpisu smlouvy o smlouvì budoucí o zøízení vìcného bøemene služebnosti
k p.p.è. 227, k.ú. Sosnová u Èeské Lípy pro Liberecký kraj.
29/C ZO povìøuje starostku obce k podpisu smlouvy o smlouvì budoucí o zøízení vìcného bøemene služebnosti
k p.p.è. 580/1, k.ú. Sosnová u Èeské Lípy pro p. Mareše.
29/D ZO povìøuje starostku k podpisu smlouvy o smlouvì budoucí o zøízení vìcného bøemene služebnosti k p.p.è. 566
pro ÈEZ Distribuce.
29/E ZO schvaluje rozpoètové opatøení è. 4/2017.
29/F ZO schvaluje OZV è.1/2017 o stanovení místního koeficientu pro výpoèet danì z nemovitých vìcí a o zrušení
Obecnì závazné vyhlášky è. 3/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní
využívání a odstraòování komunálních odpadù.
29/G ZO schvaluje zámìr odprodeje èásti pozemku p.è. 140/2 (cca 160 m2), k.ú. Sosnová u Èeské Lípy.
29/H ZO schvaluje stanovení ceny pøi prodeji obecních pozemkù individuálním posouzením.
29/I ZO schvaluje prodej pozemku p.è. 219/2 k.ú. Sosnová u Èeské Lípy manželùm Charvátovým za cenu 60,- Kè/1m2
+ náklady spojené s pøevodem pozemku ( geometrický plán + návrh na vklad).

POZVÁNKA NA ZO...

OHLÉDNUTÍ

Pozvánka na øádné zasedání zastupitelstva obce
konané 30.øíjna 2017 od 18.00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úøadu v Sosnové

25. KULTURNÍ
RADÙZA

ZA...
VEÈER V

SOSNOVÉ

Program:
1. Odprodej èásti p.p.è. 576/1, k.ú. Sosnová u Èeské
Lípy - schválení zámìru
2. Pøísedící Okresního soudu Èeská Lípa
3. OZV è.3/2010, o místním poplatku ze psù
4. Hospodaøení obce I - IX/2017
5. Vánoèní výzdoba v obci
6. Info z obce
Úèast všech èlenù ZO je nutná !!!
Srdeènì jsou zváni i obèané, kteøí mají zájem o projednávaný program.

TERMÍNY ZASEDÁNÍ

RADY OBCE

-

ROK

2017

13. listopad, 4. prosinec

BÌHOUN 2017
Sportovního ducha dne 14.10. 2017 v dopoledních hodinách podpoøilo pár závodníkù, mezi kterými byly 4 dìti,
5 žen a 3 muži. Trat’ o vzdálenosti 3 a 6,5 km byla
oznaèena èervenobílými fáborky. Èlenitá trat’, vedoucí
krásnou pøírodou blízkého okolí naší obce, potìšila
každého závodníka. Dostat se mezi první závodníky
nebylo tak jednoduché, nebot’ èas prvních z nich nebyl
tak špatný. Na 3 km trati vyhrála Pavla Brychová a Daniel
Antl, na 6,5 km trati vyhrála Hana Jeøábková, za muže
Martin Hnízdil.
Dìkuji všem zúèastnìným.
J. Stanìk

Dìkuji touto cestou obci Sosnová za krásný zážitek.
Øíjnový koncert Radùzy nikoho nezklamal, alespoò nikoho, s kým jsem mluvila. Výborná muzika, krásné a chytré
texty, do posledního místa zaplnìný sál, pøíjemná
obsluha. Celou atmosféru podtrhl preciznì provedený
zvuk a svìtelné efekty.
Co více dodat, snad jen to, že se tìším na další Kulturní
veèer v Sosnové.
Daniela Staòková

Na OÚ Sosnová jsou
stále k dispozici vstupenky na muzikál

Èas rùží.

Zájezd
autobusem ze Sosnové je pøipraven na
pátek 3. 11. 2017.
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Milé dìti, pøijïte si vydlabat dýni, vyrobit dýòového
strašáka nebo podzimní dekoraci, zahrát si bramborové soutìže.
V NEDÌLI 29.10. 2017 OD 15:00 HOD.

NA SÁLE KD V SOSNOVÉ Nezapomeòte
“pøibalit” tøeba i maminku, tetu, èi babièku :) Jestli
máte doma pøipravené pøírodniny (tøeba i volné
dýnì) urèené pro zdobení, rozhodnì budeme za nì
rádi :)
Za kulturní komisi
D. Staòková

OHLÉDNUTÍ

ZA...
Sportovní komise obce Sosnová Vás zve na

JEDNOHO VEÈERA...
...V LESE V SOSNOVÉ
14.øíjna probìhla v podveèerních hodinách, dle mého
názoru , velmi zdaøilá akce pod názvem Lesní stopovaná.
Na høišti se sešlo více než 30 dìtí, které pøed samotnou
stopovanou hýøily sebevìdomím a jistotou, že je dozajista nemùže nic vydìsit. Trasa dìti a rodièe zavedla do
lesa, pouze svit baterek a èelovek jim ukazoval cestu.
Nebojácnost byla záhy provìøena lesními strašidly
a zatoulanou zvìøí. Cesta nebyla jednoduchá, vedla èlenitým terénem. Všichni zúèastnìní se s tím poprali opravdu zdatnì a se ctí, i když pár slzièek ukáplo. Nikdo se
neztratil. Na všechny èekala na konci odmìna
v podobì netopýra.
Pavla Brychová

II. ROÈNÍK SOSNOVSKÉHO TURNAJE
V BOWLINGU
V sobotu 25. 11. 2017 od 18:00 do 22:00 hod. v Hotelu
Olympia, ulice Bulharská, Èeská Lípa.
Je zde zamluveno 5 drah, kdy na jednu dráhu se mùže
zapsat až 8 hráèù. Zájemci se mohou závaznì nahlásit
na tel. èísle 603 140 828 - p. Stanìk. Obec Sosnová
zajišt’uje pouze hrací dráhy bowlingu. Cestu na místo
a konzumaci si každý hradí sám.
Stanìk Jan

PØIPRAVUJEME
Øíjen:
Bramboryáda, dýòohrátky 29.10.
Listopad:
Zájezd na muzikál Èas rùží 3.11.
Podzimní tvoøení 4.11.
Svatomartinská zábava 11.11.

DRAKYÁDA 12.11.
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
Strana 4

OD

15:00 H.

Bowling 25.11.
Prosinec:
Rozsvícení Vánoèního stromu 2.12.
Mikulášská 3.12. od 15:00
kulturní a sportovní komise

