Skřivanský zpravodaj
Vážení spoluobčané,
právě čtete Skřivanský zpravodaj, který Vás bude pravidelně informovat o dění v obci.
Od ustavujícího zasedání, na kterém byla zvolena starostkou obce Karolína Hálová, Dis,
uplynulo šest týdnů. V této době se konala již dvě veřejná zasedání ZO, na nichž bylo řešeno
velké množství žádostí a věcí týkajících se chodu obce.
Mezi již vyřešené body ZO můžeme zařadit:
1. Schválena nová vyhláška ohledně likvidace komunálních odpadů. Děti do tří let věku
jsou od poplatku osvobozeny. Pro ostatní obyvatele zůstává poplatek za odpady ve
stejné výši jako v roce 2014 – 450,- Kč a bude vybírán v únoru 2015.
2. Na úpravu přechodu pro chodce před základní školou byla podána žádost o stavební
povolení a bude následovat podání žádosti o poskytnutí dotace od Státního fondu
dopravní infrastruktury.
3. Byl schválen návrh rozpočtu na rok 2015 včetně žádostí spolků o finanční příspěvky.
Občané se s ním mohou seznámit na úřední desce nebo webových stránkách obce
www.skrivany.cz a připomínky mohou občané uplatnit buď písemně do 9.1.2015 do
11.00 hod nebo ústně na příštím veřejném zasedání Zastupitelstva obce, které bude
oznámeno způsobem obvyklým.
4. F. COLAS Hradec Králové provedla opravu vozovky v ulici Nová.
5. Poprvé jsme společně rozsvítili skřivanský vánoční stromeček a zazpívali si koledy.
6. Informace pro zájemce o dřevo v obecním lese: Díly budou přidělovány výborem pro
lesní hospodářství, zájemci budou telefonicky informováni (kácení dle počasí).
7. Starostka obce se od 1.1.2015 stává zvláštním příjemcem příspěvku na péči o pana
Ludvíka Doležala, práci asistenta sociální péče zajišťuje pan Jiří Vantura ze Sloupna.
V novém roce 2015 nás čeká:
1. Tříkrálová sbírka se uskuteční v úterý 6. ledna 2015. Vaše domácnosti navštíví
místní dobrovolníci s dětmi ze základní školy. Předem děkujeme za Vaši pomoc lidem
v nouzi.
2. V lednu se uskuteční zápis dětí do 1. třídy ZŠ Skřivany
3. Nové nakládání s bioodpadem a kovy
4. Příprava opravy Sloupenské ulice
5. Bourání budovy čp. 40 na křižovatce (býv. „JADOSS“)
6. Stavební úpravy v ZŠ a MŠ

Obecní úřad ve Skřivanech přeje všem spoluobčanům krásné vánoční svátky
vyplněné spoustou nezapomenutelných zážitků a splnění všech
tajných přání v novém roce 2015.

