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Slovo starosty…
Vážení spoluobčané, milí přátelé,
dovolte, abych vás hned v úvodu vydání
dubnového čísla zpravodaje pozdravil
a popřál pevné zdraví. Již několik týdnů se
Česká republika, resp. celý svět, potýká se
situací,
pandemií
respiračního
onemocnění, jakou většina z nás
nepamatuje. Nebudu zde polemizovat ani
hodnotit, zda jsou přijatá opatření vlády
příliš restriktivní, kdy dojde k jejich
uvolňování, ani zda pro nás dělají vše, co
je v jejich silách, to ať hodnotí odborná
veřejnost. Já bych se rád na několika
následujících řádcích věnoval událostem
na našem území, v naší obci.
Vyhlášením nouzového stavu pro nás
nastala úplně nová situace a každým dnem
jsme se museli vypořádávat s novými
a novými nařízeními vlády, která postupně
začala zavádět preventivní opatření
z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti
s
prokázáním
výskytu
koronaviru
(označovaný jako SARS CoV-2). Z medií
bylo patrné, že nebude v silách státu
vybavit všechny obyvatele ochrannými
prostředky
a
na
sociálních
sítích
a internetu začínaly kolovat informace, jak
nahradit jednorázové ochranné prostředky
horních
cest
dýchacích
látkovými
rouškami. 17. března jsme zveřejnili výzvu,
že hledáme dobrovolníky na šití látkových
roušek pro naše obyvatele, během dvou
dnů se přihlásilo na 15 dobrovolnic
a dobrovolníků, kteří začali pro naše

obyvatele vyrábět látkové roušky. Část
dobrovolníků vyráběla a stále vyrábí
roušky doma a někteří, převážně
zaměstnanci
školy,
šijí
roušky
v improvizované šicí dílně, kterou jsme
vytvořili ze školní jídelny. Za pomoci
dobrovolných hasičů, zaměstnanců obce
a dalších dobrovolníků byly roušky
vyprány,
vyžehleny
a
rozdávány
obyvatelům. Z nakoupeného i darovaného
materiálu se do dnešního dne povedlo
vyrobit kolem dvou tisíc kusů. Jelikož
vyrobené množství dalece překročilo
potřeby obyvatel obce, nabídli jsme
vyrobené roušky Nemocnici s poliklinikou
v České Lípě a dalším zařízením sociálních
služeb na Novoborsku. Všem, kteří se
na výrobě látkových roušek jakkoliv
podíleli a stále podílejí, patří obrovský dík
a
neskonalé
uznání.
S
největší
pravděpodobností bychom bez této
nezištné a dobrovolné práce a pomoci
nebyli schopni potřeby našich obyvatel
uspokojit!
V několika posledních týdnech, díky
aktivitě pana senátora Jiřího Voseckého
a pracovníkům dobrovolného svazku obcí
Novoborsko jsme obdrželi desinfekční
prostředek na ruce ANTI-COVID, který
bezplatně
distribuujeme
mezi
naše
občany. V této aktivitě budeme pokračovat
a
průběžně
budete
informování
o termínech a způsobech výdeje.
Tím se dostávám k další velice důležité
záležitosti, a tím je informování obyvatel
obce. Jako hlavní a nejdůležitější

prostředek pro předávání informací
využíváme službu HLÁŠENÍ ROZHLASU.
Uživatelé si mohou zvolit několik způsobů,
jak informace odebírat. Odebírání zpráv
prostřednictvím e-mailu je nejspolehlivější
a námi preferovaný způsob. Zprávu
dostanete v plném znění a můžete si navíc
stáhnout případné přílohy, navíc je
rozesílání e-mailů v rámci systému
bezplatné. Dalším způsobem je odebírání
zpráv prostřednictvím aplikace s názvem
HLÁŠENÍ ROZHLASU do chytrého
telefonu, která je dostupná na Obchod
Play a App Store. Veškeré informace jsou
též
dostupné
na
Facebooku
a
internetových stránkách obce. Poslední
možností, zejména pro ty, kteří nemají
přístup
k
internetu,
je
odebírání
zpráv
prostřednictvím SMS. Tato služba je pro
obec zpoplatněná, avšak obyvatelům ji
nabízíme
bezplatně.
Apeluji
proto
na všechny, kteří zprávy prostřednictvím
HLÁŠENÍ ROZHLASU neodebírají, aby
tak ve svém zájmu učinili. Zároveň prosím
všechny, kteří službu využívají, aby o ní
řekli i svým příbuzným, přátelům
a známým. Registrační list najdete
na konci vydání tohoto zpravodaje.
Vyplněný
formulář
můžete
vhodit
do schránky na OÚ a správce systému p.
Černý Vás zaregistruje. Při potížích
s registrací do systému se můžete obrátit
na správce systému, místostarostu obce,
pana
Ing.
Josefa
Černého
(mistostarosta@kunraticeucvikova.eu,
nebo tel. 603 776 113), který Vám rád
pomůže, případně registraci do systému
provede za Vás.
Další službou, kterou pro naše obyvatele
v současné době zajišťujeme, je rozvoz
nákupů a vyzvedávání léků. Služba je
primárně nabízena nejvíce ohroženým
skupinám obyvatel, tedy seniorům, lidem
se zdravotními potížemi a všem, kteří si
z nejrůznějších důvodů nemohou obstarat

tyto záležitosti sami.
V omezené míře byly zavedeny úřední
hodiny obecního úřadu, které je možné
využít k vyřízení neodkladných záležitostí.
Předem prosím tyto záležitosti konzultujte
telefonicky a s ohledem na zdraví vás
i pracovníků úřadu. Platby poplatků
provádějte přednostně bezhotovostním
převodem na účet obce nebo vyčkejte
s jejich zaplacením po skončení nouzového
stavu a mimořádných opatření. Poplatky,
které nebyly v roce 2020 zaplaceny včas,
nebudou navyšovány. Nemusíte se bát
žádných sankcí.
Život v obci se nezastavil, pouze
zpomalil. Pokračujeme v započatých
projektech a nové připravujeme k realizaci
po skončení mimořádných opatření.
Největší
nápor
a
masivní
nárůst
nemocných se díky vládním opatřením
podařilo zbrzdit, ale ještě zdaleka nemáme
vyhráno a čeká nás ještě dlouhá cesta, než
se život zase vrátí "k normálu", na který
jsme byli zvyklí před vypuknutím
pandemie. Českolipský okres je jeden
z nejméně zasažených nemocí COVID-19.
Važme si toho a snažme se tento stav
udržet co nejdéle.
Na závěr mi dovolte popřát všem mnoho
sil, zdraví a naděje a také vyjádřit upřímné
poděkování všem, kteří pomáhají. Všem
dobrovolníkům,
zaměstnancům,
dobrovolným hasičům, lidem, kteří se
starají o své blízké, sousedy přátele
a vlastně všem, kteří jsou ohleduplní,
situaci neberou na lehkou váhu a nařízení
a opatření vlády dodržují a respektují.
Jsme v tom všichni společně a já jsem
hrdý, že mohu být starostou právě
v Kunraticích u Cvikova, kde žije tolik
dobrých a ochotných lidí.
Váš starosta.
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Myslivecká zábava 2020
přesněji
v pátek
17.
ledna
byla
předposlední akcí v Kunraticích u Cvikova
před vyhlášením nouzového stavu.
Jak už je několik let dobrým zvykem
Mysliveckého sdružení Kunratice – Lindava
i letos jsme se sešli v poměrně hojném
počtu na sálu KD v Kunraticích u Cvikova.

Ano, mnozí z nás si domů odnesli
významné „trofeje“ v podobě různých
lesních opeřenců a jiných důležitých
předmětů až po hlavní výhru divočáka.
Věřím, že jste se všichni skvěle bavili
a děkuji pořadatelům za skvělou práci.
Ing. Josef Černý

Dětský karneval
se konal v sobotu magického data 22. 02.
2020. Ani se již nepamatuji, kdy jsme
na tomto karnevalu byli poprvé.

Pravidelným hostem večera je skupina
Garance, která se postarala o skvělou
zábavu a pomohla nám zkrátit čas
k vykoupení a následnému vyzvednutí
tomboly.

To byla také poslední společenská akce
před zavedením zmíněných opatření
spojených s pandemií koronaviru.

Je fajn vidět, jak nám děti odrůstají a ti,
kteří ještě před několika lety byli sami
na karnevalu účastníky, nyní přivádějí své
vlastní děti.
zdroj:
https://m.facebook.com/photo.php?fbid=2706455172766899&id=202265183185923&set=pcb.2706455576100192&source=49&refid=13&ref=page_internal&_ft_=mf_story_key.2706455576100192%3Atop_level_post_id.270645557610
0192%3Atl_objid.2706455576100192%3Acontent_owner_id_new.202265183185923%3Athrowback_story_fbid.2706455576100192%3Apage_id.202265183185923%3Aphoto_attachments_list.%5B2706455172766899%2C270645521610
0228%2C2706455276100222%2C2706455336100216%5D%3Astory_location.4%3Astory_attachment_style.album%3Atds_flgs.3%3Apage_insights.%7B%22202265183185923%22%3A%7B%22page_id%22%3A202265183185923%2C
%22actor_id%22%3A202265183185923%2C%22dm%22%3A%7B%22isShare%22%3A0%2C%22originalPostOwnerID%22%3A0%7D%2C%22psn%22%3A%22EntStatusCreationStory%22%2C%22post_context%22%3A%7B%22obje
ct_fbtype%22%3A266%2C%22publish_time%22%3A1579337600%2C%22story_name%22%3A%22EntStatusCreationStory%22%2C%22story_fbid%22% 3A%5B2706455576100192%5D%7D%2C%22role%22%3A1%2C%22sl%22%3
A4%2C%22targets%22%3A%5B%7B%22actor_id%22%3A202265183185923%2C%22page_id%22%3A202265183185923%2C%22post_id%22%3A2706455576100192%2C%22role%22%3A1%2C%22share_id%22%3A0%7D%5D%7
D%7D%3Athid.202265183185923&__tn__=%2B%3D

Jistě neušlo vaší
organizátorky
této
přesahující
katastr
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pozornosti, že
oblíbené
akce
Kunratic,
paní

Mlázovská, paní Růžičková a jejich tým,
věnují přípravě velké úsilí a času.

spojenými s pandemií koronaviru COVID19, která zažíváme poprvé v životě.
Jsou to pro nás nové věci, které vyžadují
mnoho
zodpovědnosti,
disciplíny
a tolerance. Asi mi dáte za pravdu, že to
také vyžaduje i obrovské úsilí rodičů
zvládat své povinnosti a zároveň zajistit
tolik potřebnou výuku a disciplínu našich
dětí vůči školním povinnostem.

Koneckonců
to
je
vždy
vidět
na spokojenosti našich nejmenších, kteří
se nejen odreagují a vydají něco ze své
nekonečné energie, ale odnesou si domů
mnoho cen a dobrůtek. A určitě se mnou
budete souhlasit, že když jsou spokojené
naše děti, vnoučata, pravnoučata, tak
jsme spokojení my rodiče, babičky
a prababičky.

Dovolte mi touto cestou poděkovat
všem, kteří se nabídli a nezištnou pomocí
se zapojili do společné akce šití
a distribuce roušek. Nabídli svůj materiál,
své prostředky a svůj um k tomu, aby
vytvořili tolik potřebné, a v té době
nedostupné, ústní roušky.

Velké díky organizátorům za pečlivou
přípravu a skvělou náladu a pohodu, která
provází nejen tuto dětskou akci.
Ing. Josef Černý

Přílohy LK
s ohledem na situaci kolem pandemie
Covid 19 nevyšly.

SPOLU TO ZVLÁDNEME!
Nemá smysl opakovat to, co neustále
slyšíme kolem sebe ohledně opatření

Za pomoci starosty Bc. Michala Iwanejka
a ředitele naší školy Mgr. Zdenka Dvořáka
byla zprovozněna provizorní šicí dílna ve
škole k výrobě roušek. Na nich se podíleli
zaměstnanci školy, zaměstnanci OÚ, hasiči
a mnohé dobrovolnice a dobrovolníci.
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Děkujeme všem dobrovolnicím, které
obětovali svůj čas a prostředky ve svých
domovech a také výrazným podílem
přispěly ke zvýšené produkci roušek, které
posloužily našim obyvatelům a zároveň
mohly
být
darovány
českolipské
nemocnici.
Máte můj hluboký obdiv, a ještě jednou
VELKÉ DÍKY VŠEM! SPOLU TO OPRAVDU
ZVLÁDNEME!
Ing. Josef Černý

označený každý pes. Štěňata musí být
označena mikročipem nejpozději v době
prvního očkování proti vzteklině (tedy
nejpozději v půl roce věku).
Mikročipem nemusí být označeni psi,
kteří mají jasně čitelné tetování provedené
před 3. 7. 2011. Za psa bez označení bude
od roku 2020 hrozit správní řízení
s uložením až 20tisícové pokuty, protože
na psa bude pohlíženo, jako kdyby neměl
platné očkování proti vzteklině.
Zdroj: SVS ČR

HLEDÁME ŠÉFREDAKTORA
KUNRATICKÉHO
ZPRAVODAJE
– bližší info na OÚ

Zdroj: Lars Leetaru

OHLÁŠENÍ VZNIKU
POPLATKOVÉ POVINNOSTI
STÁVAJÍCÍCH I NOVÝCH PSŮ
je možné provést formulářem z webových
stránek
emailem,
nebo
vyplněním
formuláře z přílohy tohoto čísla a vhodit
do schránky na OÚ.
Čipování pro psy je od 1. 1. 2020
povinné
Od 1. ledna 2020 je povinné očkování
psa proti vzteklině platné pouze v případě,
že je pes označený mikročipem. Od tohoto
data by měl být na území České republiky
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TRADIČNÍ MÁJOVÁ
SLAVNOST OBCE KUNRATICE
U CVIKOVA SPOJENÁ
S VÝROČÍM OTEVŘENÍ
SKLÁŘSKÉ HUTĚ PAČINEK
GLASS
byla naplánována na sobotu 9. května
2020. S ohledem na stávající nouzový stav
jsme nuceni v tomto termínu akci zrušit.
Existuje stále možnost, že bychom
konání obecní slavnosti s výročím sklářské
hutě Jiřího Pačinka posunuli do letních
měsíců na sobotu 22. srpna 2020.
Program je naplánován a nyní záleží, jak
se situace kolem omezujících opatření
bude vyvíjet. O tom vás budeme včas
informovat.

chtěli náš kostel zpřístupnit i v jiném
období než o Vánocích. Na podnět
uměleckého manažera sklárny pana
Davida Sobotky jsme společně připravili
koncept Křišťálového chrámu, který měl
být otevřený veřejnosti právě v době
Májové slavnosti obce a výročí sklářské
hutě. S ohledem na vzniklou situaci to sice
na Májovou slavnost nebude, ale máme
plán „B“, o tom později.

Zaměstnanci
sklárny
začali
tvrdě
pracovat na tom, aby se naše vize
uskutečnila.
Rád
Vám
představím
prostřednictvím pana Davida Sobotky,

Jistě neušlo Vaší pozornosti, že se už 14
dnů něco děje v „našem“ kostelu Povýšení
sv. Kříže.

Po vzájemné dohodě s panem farářem
Rudolfem Repkou, sklářským mistrem
Jiřím Pačinkem a OÚ v Kunraticích jsme

jak
se
náš
kostel
změnil
k „nepoznání“. Nevěřili byste, kolik se
stihne udělat práce, když se sejde skvělá
parta lidí, vezme do ruky smetáky,
lopatky, vysavače, hadry s vodou a vycídí
každý kout. Stálo to desítky hodin práce
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ale výsledek stojí za to, vnitřek kostelu
nyní „sálá čistotou“. To musíte zkrátka
vidět!
Nyní se podívejme, co se už udělalo
a jak činnosti na „proměně“ kostelu
probíhají.

Zpráva z 8. dubna na FB sklárny
a OÚ: „Unikátní a minimálně evropsky
ojedinělý projekt s názvem KŘIŠŤÁLOVÝ
CHRÁM, se kterým přichází Sklárna
Pačinek Glass, obec Kunratice u Cvikova
a Římskokatolická farnost Cvikov, a který

dá kunratickému kostelu Povýšení svatého
Kříže nové poslání, funkci a podobu,
začíná nabírat konkrétních rysů. Dnes byla
zahájena první etapa úklidu všech prostor,
na kterém pracují skláři Jaroslav Kubásek
a Jiří Pačinek mladší. V dalších dnech bude

úklid pokračovat a nastane postupná
instalace skleněných objektů a svítidel
z provenience Pačinek Glass, které vytvoří
stálou galerijní expozici této sklářské
značky. Ta svým návštěvníkům tak od
letošního května nabídne nejen prohlídku
hutě,
brusírny,
prodejní
vzorkovny
a Skleněné zahrady, ale nyní i Křišťálového
chrámu...“
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Zpráva ze 17. dubna na FB sklárny
a OÚ: „KŘIŠŤÁLOVÝ CHRÁM v Kunraticích
u Cvikova začíná pomalu, ale jistě zářit...
Úklidové a čistící práce probíhají již

vystavěli, se v něm nyní pohybujeme
a díky úklidu máme možnost dotýkat se
a obdivovat jejich umění - krásné schody,
vyřezávaná zábradlí, okna, překrásné
varhany, sochy, obrazy a další umělecké
skvosty. Skleněné objekty Jiřího Pačinka se

druhým
týdnem.
Jana
Kunáková
s Jaroslavem Kubáskem vyčistili původní
ověsový lustr, zatímco Petr Pačinek
s Petrem Hamanem zavěsili na centrální
tak brzy s historií setkají a propojí skrze
dvě staletí... Nabízíme několik pohledů
na budoucí instalaci a vizuální zážitek.“
Zdroj: FB stránky sklárny Pačinek Glass
a OÚ Kunratice u Cvikova
Díky za skvěle odvedenou práci týmu
sklárny pod vedením Davida Sobotky.

místo v hlavní lodi křišťálový lustr Jiřího
Pačinka. S velkou pokorou a úctou
k řemeslníkům, kteří před bezmála 200
lety kostel Povýšení svatého Kříže

Nyní tedy k plánu „B“. Pokud to situace
dovolí, tak bychom rádi veřejnosti ukázali
zvelebený a uklizený kostel na „NOC
KOSTELŮ“ V PÁTEK 12. ČERVNA 2020
a dále ve druhé polovině srpna
na odložené slavnosti obce s výročím
sklářské hutě. Doufáme, že se nám to
podaří. O tom Vás samozřejmě budeme
včas informovat.
Ing. Josef Černý
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Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,
vzhledem k aktuální situaci s COVID-19 proběhne zápis do mateřské školy pouze formálně, tzn. bez
osobní přítomnosti dětí.
Zápis proběhne v době od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020.
Co musí zákonný zástupce předložit?
1. Čitelně vyplněnou a řádně podepsanou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělání.
2. Kopii rodného listu.
3. Prohlášení o řádném očkování dítěte a kopii očkovacího průkazu.
Jak můžete dokumenty doručit?
1. Osobně – vyplněné a podepsané dokumenty předáte řediteli školy v uvedeném termínu po
předchozí telefonické domluvě (telefonní číslo 739 451 328).
2. Poštou – vyplněné a podepsané dokumenty (včetně kopie rodného listu) v uvedeném termínu
zašlete doporučeně na adresu školy Základní škola a Mateřská škola Kunratice u Cvikova, č. p.
255, PSČ 471 55, na obálku napište ZÁPIS DO MŠ.
3. E-mailem s následným podpisem ve škole – vyplněné (nepodepsané) dokumenty (včetně
kopie rodného listu, prohlášení o očkování a kopii očkovacího průkazu) pošlete v elektronické
podobě na e-mail zs.kunratice@tiscali.cz, vytištěné dokumenty přijdete ve lhůtě 5 dnů podepsat
do školy, přesný termín schůzky si telefonicky domluvíte.
4. E-mailem s uznávaným elektronický podpisem – vyplněné a podepsané dokumenty (včetně
skenu rodného listu, skenu prohlášení o očkování a skenu očkovacího průkazu) pošlete na
uvedený e-mail.
5. Do datové schránky – vyplněné a podepsané dokumenty (včetně skenu rodného listu, skenu
prohlášení o očkování a skenu očkovacího průkazu) pošlete do datové schránky ifgmetm.
Další postup
V průběhu června obdržíte rozhodnutí o přijetí.
Pokud máte jakýkoliv dotaz, neváhejte mě kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.

Zdenek Dvořák
ředitel školy

Zápis dětí k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,
vzhledem k aktuální situaci s COVID-19 proběhne zápis do 1. třídy
pouze formálně, tzn. bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
Zápis proběhne v době od 1. 4 2020 do 30. 4. 2020.
Co musí zákonný zástupce předložit?
1. Čitelně vyplněnou a řádně podepsanou Žádost o přijetí k základnímu vzdělání, a to i v případě,
že byl Vašemu dítěti vloni povolen odklad.
2. Čitelně vyplněný a řádně vyplněný Dotazník pro rodiče žáka.
3. Kopii rodného listu.
Všechny
dokumenty
jsou
dostupné
na
internetových
stránkách
www.zsamskunratice.estranky.cz nebo je možné jejich vyzvednutí přímo ve škole.

školy

Jak můžete dokumenty doručit?
1. Osobně – vyplněné a podepsané dokumenty předáte řediteli školy v uvedeném termínu po
předchozí telefonické domluvě (telefonní číslo 739 451 328).
2. Poštou – vyplněné a podepsané dokumenty (včetně kopie rodného listu) v uvedeném termínu
zašlete doporučeně na adresu školy Základní škola a Mateřská škola Kunratice u Cvikova, č. p.
255, PSČ 471 55, na obálku napište ZÁPIS.
3. E-mailem s následným podpisem ve škole – vyplněné (nepodepsané) dokumenty (včetně
kopie rodného listu) pošlete v elektronické podobě na e-mail zs.kunratice@tiscali.cz, vytištěné
dokumenty přijdete ve lhůtě 5 dnů podepsat do školy, přesný termín schůzky si telefonicky
domluvíte.
4. E-mailem s uznávaným elektronický podpisem – vyplněné a podepsané dokumenty (včetně
skenu rodného listu) pošlete na uvedený e-mail.
5. Do datové schránky – vyplněné a podepsané dokumenty (včetně skenu rodného listu) pošlete
do datové schránky ifgmetm.
6. Další možností je přihlásit dítě v aplikaci Zápisy Online.

Další postup
Na základě podané a zaregistrované žádosti Vám bude přiděleno registrační číslo, které sdělíme emailem nebo telefonicky. Pod tímto číslem bude na internetových stránkách školy a na hlavních dveřích
budovy školy v průběhu května zveřejněno rozhodnutí o přijetí, popř. rozhodnutí o odkladu školní
docházky.
V případě, že žádáte o odklad školní docházky, musíte k žádosti o odklad také předložit doporučení
příslušného poradenského zařízení, odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Pokud máte jakýkoliv dotaz, neváhejte mě kontaktovat telefonicky (telefonní číslo 739 451 328) nebo
prostřednictvím e-mailu (zs.kunratice@tiscali.cz).

Zdenek Dvořák
ředitel školy

Obec Kunratice u Cvikova
471 55 Kunratice u Cvikova 145
tel.724550704
IČO: 00524301
kralova.ou@seznam.cz
www.kunraticeucvikova.eu

Ohlášení vzniku poplatkové povinnosti
k místnímu poplatků ze psů
Poplatník- držitel psa: ………………………………………………….…….
Bydliště (sídlo) ……………………………………………………………
Datum narození/IČO: ………………………………
Jméno psa

Naroz.psa plemeno

pohlaví

barva

Zvl.znamení

Č. čipu

V Kunraticích u Cvikova dne:
Podpis: ……………….
Místní poplatek ze psů je upraven OZV č. 2/2019 obce Kunratice u Cvikova v souladu se
zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění.
Některé důležité body vyhlášky: Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců, držitel psa
je povinen ohlásit správci poplatku vznik a zánik poplatkové povinnosti do 30ti dnů, sazba za
psa 100Kč, za každého dalšího psa 150 Kč, splatnost poplatku 31.3.příslušného kalendářního
roku
Prohlašuji, že údaje, které jsem v tomto tiskopise uvedl/a, jsou úplné a pravdivé a jakoukoliv
změnu jsem povinen oznámit správci místního poplatku do 30 dnů ode dne, kdy změna
nastala.
Tiskopis bude použit pouze pro potřebu pracovníků agendy daní a poplatků k zanesení údajů do
počítače. S uvedenými údaji bude nakládáno dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Obec Kunratice u Cvikova
471 55 Kunratice u Cvikova 145
tel.724550704
IČO: 00524301
kralova.ou@seznam.cz
www.kunraticeucvikova.eu

Odhlášení psa – zánik poplatkové povinnosti
Poplatník- držitel psa: ………………………………………………….…….
Bydliště (sídlo) ……………………………………………………………
RČ: ………………………………
Odhlašuji mnou drženého psa z důvodu:
a) utracení /úhyn psa/, potvrzení lékaře ano – ne
b) ztráta psa
c) změna držitele psa /adresa/
d) jiný důvod:
Žádám o vrácení poplatku za období ………………….Kč…………………
Poplatek se vrací pokud je částka vyšší než 100 Kč dle zákona 280/2009 Sb. § 155

V hotovosti nebo na účet č……………………..
V Kunraticích u Cvikova dne:
Podpis: ……………….

Prohlašuji, že údaje, které jsem v tomto tiskopise uvedl/a, jsou úplné a pravdivé.
Tiskopis bude použit pouze pro potřebu pracovníků agendy daní a poplatků k zanesení údajů
do počítače. S uvedenými údaji bude nakládáno dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování
osobních údajů

Usnesení č. 16 z jednání ZO Kunratice u Cvikova
ze dne 06. 02. 2020 v zasedací místnosti KD v Kunraticích u Cvikova
Zastupitelstvo obce schvaluje, volí, jmenuje a přijímá tato usnesení:
1.

ověřovatele zápisu z jednání ZO č. 16 paní Martinu Vlčkovou a pana Františka
Pevného.
Pro: 9
Proti: Zdržel se: -

2. doplnění programu jednání ZO č. 16 o uvedené body 1 - 6.
Pro: 9
Proti: Zdržel se: 3. program jednání ZO č. 16 včetně jeho doplnění.
Pro: 9
Proti: -

Zdržel se: -

obce
ve výši 12 000 Kč na pořádání akce pro děti „Dětský karneval
2020“ a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Pro: 9
Proti: Zdržel se: -

4. dotaci

z rozpočtu

5. dotaci z rozpočtu obce
ve výši 10 000 Kč na činnost
dětského šachového kroužku při ZŠ Kunratice u Cvikova v roce 2020 a pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy
Pro: 8
Proti: Zdržel se: 1 (Vlčk.)
6. dotaci z rozpočtu obce pro SK Kunratice u Cvikova, z. s., IČ 62237098
ve výši 60 000 Kč na činnost sportovního spolku v roce
2020 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy za podmínky, že spolek umožní
zpřístupnění fotbalového hřiště v termínu konání Májové slavnosti. V případě
nedodržení podmínky bude spolkem vrácena dotace ve výši 50 %.
Pro: 9
Proti: Zdržel se: 7. na základě doporučení hodnotící komise, rozhodnutí o výběru dodavatele stavby
„Cyklostezka podél silnice I/13 (E442) v úseku Kunratice u Cvikova – Drnovec
(Liberecký kraj)“, společnosti RRR spol. s r.o., IČ 25410946, se sídlem 17. listopadu
5349, 430 04 Chomutov, za celkovou částku 11.388.770,13 Kč bez DPH
(13.780.411,85 Kč s DPH) a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo za
předpokladu, že nebude ve stanovené lhůtě proti rozhodnutí o výběru dodavatele
podána námitka podle ustanovení § 242 odst. 2 ZZVZ.
Pro: 9
Proti: Zdržel se: 8. uzavření smlouvy o dílo se společností IBR Consulting, spol. s r. o., IČ 25023446, se
sídlem Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9 na výkon technického dozoru investora a
BOZP pro stavbu: „Cyklostezka podél silnice I/13 (E442) v úseku Kunratice
u Cvikova – Drnovec (Liberecký kraj)“, dle cenové nabídky ze dne 31. 1. 2020 za
celkovou částku 395.670,00 Kč vč. DPH a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy
o dílo.
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Pro: 9

Proti: -

Zdržel se: -

9. dokončení rekonstrukce místnosti archivu v budově ZŠ a MŠ Kunratice
u Cvikova firmou Karel Šup – Realizace staveb, Rumburských hrdinů 860, 473 01
Nový Bor, dle cenové nabídky ze dne 7. 11. 2019, za celkovou částku 44.532,00 Kč
vč. DPH a pověřuje starostu obce zajištěním prací.
Pro: 8
Proti: Zdržel se: 1 (Špak)
10. předložené rozpočtové opatření č. 1/2020 bez výhrad.
Pro: 9
Proti: -

Zdržel se: -

11. vyčlenění částky 150.000 Kč v rozpočtu na rok 2022 na pořádání oslav 150 let SDH
v Kunraticích u Cvikova.
Pro: 8
Proti: 1 (Petrů)
Zdržel se: 12. ukončení pronájmu nádob na BIO odpad se společností Compag. Tyto pronajaté
nádoby obec odkoupí a následně nabídne k odkoupení současným držitelům
za částku 181,50 vč. DPH.
Pro: 9
Proti: Zdržel se: 13. podání žádosti o dotaci z Libereckého kraje, Programu 1.1 Podpora jednotek požární
ochrany na obnovu osobních ochranných prostředků a pořízení věcných prostředků
požární ochrany a schvaluje vyčlenění finančních prostředků na vlastní podíl.
Pro: 9
Proti: Zdržel se: 14. připojení obce Kunratice u Cvikova ke kampani „Vlajka pro Tibet 2020“ a to
vyvěšením tibetské vlajky dne 10. března 2020 na budově obecního úřadu č. p. 145.
Pro: 9
Proti: Zdržel se: 15. vypracování Ověřovací studie revitalizace návsi a centra obce Kunratice
u Cvikova Ing. Tomášem Hrubešem, IČ 74328930, se sídlem Bojasova 1250, 182 00
Praha 8, dle cenové nabídky ze dne 3. 2. 2020 za celkovou částku 40 000 Kč a
pověřuje starostu obce zajištěním prací.
Pro: 9
Proti: Zdržel se: 16. záměr prodeje nově vzniklých pozemků dle GP č. 754-60/2019:
- Pozemku p. č. 297/5 o výměře 53 m2, který se nově oddělil z pozemku p. č. 297/3,
- pozemku p. č. 303/4 o výměře 3 m2, který vznikl sloučením dílu „a“ o výměře 3 m2
z pozemku p. č. 303/1 a dílu „b“ o výměře 0,39 m2 z pozemku p. č. 2965/2,
- pozemku p. č. 303/6 o výměře 1 m2, který se nově oddělil z pozemku p. č. 303/2,
- pozemku p. č. 324/3 o výměře 4 m2, který se nově oddělil z pozemku p. č. 324/2,
- pozemku p. č. 2913/9 o výměře 41 m2, který se nově oddělil z pozemku p. č.
2913/5,
vše v k. ú. Kunratice u Cvikova za částku 60 Kč/m2.
Pro: 9
Proti: Zdržel se: -
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Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1. nákup nového/staršího skákacího hradu od společnosti Požární bezpečnost
s. r. o., Královský vršek 42, 586 01 Jihlava za částku 158.000 / 61.000 Kč vč DPH
a pověřuje starostu obce zajištěním nákupu.
Pro: 2 (Iw., Vlčk.) Proti: 7
Zdržel se: -

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. zprávu o plnění usnesení z jednání ZO č. 15 / 2020.
2. informace o výdajích za měsíc leden.
3. zprávu za rok 2019 o činnosti obce Kunratice u Cvikova v oblasti poskytování
informací dle §18 z. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.
4. odstoupení
ke dni 6. 2. 2020.

z funkce šéfredaktora Kunratického zpravodaje

………………………………………
Bc. Michal Iwanejko
Starosta obce
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Usnesení č. 17 z jednání ZO Kunratice u Cvikova
ze dne 05. 03. 2020 v zasedací místnosti KD v Kunraticích u Cvikova
Zastupitelstvo obce schvaluje, volí, jmenuje a přijímá tato usnesení:
1.

ověřovatele zápisu z jednání ZO č. 17 paní Lenku Šafrovou a paní Pavlínu
Kulíkovou..
Pro: 9
Proti: Zdržel se: -

2. doplnění programu jednání ZO č. 17 o uvedené body 1 - 4.
Pro: 9
Proti: Zdržel se: 3. program jednání ZO č. 17 včetně jeho doplnění.
Pro: 9
Proti: -

Zdržel se: -

4. dotaci z rozpočtu obce pro KOLONIÁL KUNRATICE, zastoupený
na provoz služby Pošta PARTNER v Kunraticích u Cvikova pro rok
2020 ve výši 48 000 Kč a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy
Pro: 9
Proti: Zdržel se: 5. dotaci z rozpočtu obce pro zájmový spolek Triatlon Kunratice u Cvikova, zastoupený
předsedou
ve výši 40 000 Kč na pořádání závodu Českého
poháru v terénním triatlonu XTERRA Dachsman Kunratice u Cvikova 27. 06. 2020
a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Pro: 9
Proti: Zdržel se: 6. prodloužení nájemní smlouvy
na byt
v č. p. 411
o jeden rok, tedy od 1. 8. 2020 do 31. 7. 2021 a pověřuje starostu obce podpisem
dodatku k nájemní smlouvě.
Pro: 9
Proti: Zdržel se: 7. zřízení bezúplatné pozemkové služebnosti stezky a cesty k pozemkům ve vlastnictví
obce Kunratice u Cvikova p. č.
v katastrálním území Kunratice u
Cvikova ve prospěch
trvale bytem Kunratice u Cvikova
za účelem
přístupu k pozemku p. č.
a nemovitosti č. p.
na st. p. č.
a pověřuje starostu
obce podpisem smlouvy a vložením do katastru nemovitostí
Pro: 9
Proti: Zdržel se: 8. prodej nově vzniklých pozemků dle geometrického plánu č. 754-60/2019. Jedná
se o pozemky v k. ú. Kunratice u Cvikova:
p. č. 297/5 o výměře 53 m2, který se nově oddělil z pozemku p. č. 297/3,
p. č. 303/4 o výměře 3 m2, který vznikl sloučením dílu „a“ o výměře 3 m2 z pozemku
p. č. 303/1 a dílu „b“ o výměře 0,39 m2 z pozemku p. č. 2965/2,
p. č. 303/6 o výměře 1 m2, který se nově oddělil z pozemku p. č. 303/2,
p. č. 324/3 o výměře 4 m2, který se nově oddělil z pozemku p. č. 324/2,
p. č. 2913/9 o výměře 41 m2, který se nově oddělil z pozemku p. č. 2913/5,
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za částku 60 Kč/m2, tedy celkem 102 m2 za celkovou částku 6120 Kč a pověřuje
starostu obce podpisem kupní smlouvy a návrhem na vklad do katastru nemovitostí.
Nabyvatelem pozemků bude Liberecký kraj se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec,
IČ 70891508, zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem. ZO dále souhlasí s vynětím
odprodávaných pozemků ze zemědělského půdního fondu.
Pro: 9
Proti: Zdržel se: 9. seznam výjezdové jednotky SDH Kunratice u Cvikova pro rok 2020 v předloženém
znění.
Pro: 9
Proti: Zdržel se: 10. navýšení pokladní hotovosti obecního úřadu ze současných 100 tis. Kč na 150 tis. Kč.
Pro: 9
Proti: Zdržel se: 11. nabídku pana Ing. Jiřího Rutkovského na zajištění technické pomoci při realizaci
stavby „Cyklostezka podél silnice I/13 (E 442) v úseku Kunratice u Cvikova –
Drnovec“ za celkovou částku 130 000 Kč, není plátce DPH a pověřuje starostu obce
zajištěním prací.
Pro: 9
Proti: Zdržel se: 12. podání
žádosti
o
dotaci
z
Ministerstva
financí
v
roce
2020
z podprogramu 298D2230 – Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální
infrastruktury na nákup nemovitosti č. p. 46.
Pro: 7
Proti: 2 (Petrů, Pevný)
Zdržel se: -

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1. účast obce Kunratice u Cvikova v elektronické dražbě pozemků p. č. st. 146
o výměře 195 m2, jehož součástí je i stavba č. p. 46 určena k bydlení a vedlejší stavba
(garáž – dílna), p. p. č. 2922/7 o výměře 42 m2, konané dne 26. 3. 2020 od 9:00 hodin,
prostřednictvím E-aukčního portálu www.eaukce.cz, s vyvolávací cenou 1.000.000 Kč
a schvaluje nabytí nemovitostí do vlastnictví příklepem s tím, že maximální podání je
stanoveno na cenu zjištěnou (obvyklou) tedy 1.400.000,0 Kč a pověřuje starostu obce
jednáním v této věci, jakožto i složením kauce ve výši 100.000 Kč ve prospěch
České pošty, s. p.
Pro: 5
Proti: 4 (Kul., Petrů, Pevn., Urb.)
Zdržel se: -

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. zprávu o plnění usnesení z jednání ZO č. 16 / 2020.
2. informace o výdajích za měsíc únor.
3. návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2022 – 2024.
4. informace o odkoupení nádob na bioodpad.
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5. nezájem o funkci šéfredaktora Kunratického zpravodaje a dále hledá případného
zájemce.

Zastupitelstvo obce revokuje a zároveň schvaluje:
1. usnesení v bodu 12 ze zasedání ZO č. 16 ze dne 06. 02. 2020 kdy schválilo odprodej
nádob na BIO odpad občanům obce za částku 181,50 Kč vč. DPH a schvaluje převod
těchto nádob na BIO odpad občanům bezplatně.
Pro: 9

Proti: -

………………………………………
Bc. Michal Iwanejko
Starosta obce

Vyvěšeno: 12. 3. 2020
Sejmuto:
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Zdržel se: -

PLATBY POPLATKŮ, NÁJMŮ A PACHTOVNÉHO
Bezhotovostní platby.
Pokud máte možnost zaplatit ze svého účtu, prosíme upřednostněte tuto možnost platby
převodem na účet vedený u FIO banky, č. ú. 2800713243/2010.

1. odpady je možno uhradit jednorázově ve výši 600,- Kč na osobu a rok
nebo ve dvou stejných splátkách, rekreanti 600,-Kč za nemovitost.
Splatnost poplatku je do 30.9 příslušného roku, Pokud nebude platba připsána na
účet obce do 31.12. příslušného roku, bude neuhrazený poplatek navýšen dle Obecně
závazné vyhlášky 1/2016 o 50 %, další navýšení neuhrazeného poplatku bude po 31.3.
o 100 %.
2. poplatek za jednoho psa činí 100 za rok a za každého dalšího 150,-Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3. příslušného roku, poté bude neuhrazený poplatek
navýšen dle Obecně závazné vyhlášky 2/2011 o 50 %.
3. bytové nájemné – dle smlouvy, splatnost do 20. dne příslušného měsíce
4. pachtovné /pozemky/– dle smlouvy uzavřené s OU
5. roční poplatek z hrobního místa je 100 Kč.
Do variabilního symbolu zadejte:

1 pokud jde o odpady
2 pes
3 bytové nájemné
4 pachtové /pronájem pozemku/
5 hrobové místo

za toto číslo vepište 00000 a nakonec číslo popisné vašeho trvalého pobytu nebo rekreanti
nemovitost za kterou hradí poplatek.
Pokud platíte poplatek za více druhů poplatku, VS bude vypadat např. takto: 12500000čp.
Do poznámky je vhodné napsat jméno a příjmení za koho je poplatek hrazen.

Králová Marie, účetní OÚ

OUKUR3ZJJ5XW

Obecní úřad Kunratice u Cvikova
Obec Kunratice u Cvikova
Kunratice u Cvikova 145 , 471 55 Kunratice u Cvikova

Váš dopis s čj.:
Ze dne:
Číslo jednací:
OUKU-119/2020
Spisová značka:
Vyřizuje:
Bc. Michal Iwanejko
Tel:
487 751 729
E-mail:
oukunratice@mybox.cz
Datová schránka: hy5btgu
Datum:
25.03.2020
OZNÁMENÍ
Obecní úřad Kunratice u Cvikova, jako správce místních poplatků dle zákona č. 565/1990 Sb., o
místních poplatcích, informuje občany obce Kunratice u Cvikova, že nebude navyšovat poplatky
po lhůtě splatnosti v roce 2020 dle ustanovení § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích. Jedná se
o poplatky za držení psa/psů, splatné do 31. března 2020, poplatky za svoz komunálních odpadů,
splatné do 30. září 2020, resp. 31. prosince 2020.
Obec Kunratice u Cvikova dále oznamuje, že nebude navyšovat ani jinak sankcionovat včas
nezaplacené nájmy, pachtovné a další platby vyplývající z uzavřených smluv.
Platby poplatků a nájmů můžete provést bankovním převodem na účet obce nebo vyčkejte se
zaplacením po skončení mimořádných opatření.

S pozdravem

Bc. Michal Iwanejko
Starosta

Telefon:487 751 729
Fax:

Url: www.kunraticeucvikova.eu
Bankovní spojení: ČS

E-mail:oukunratice@mybox.cz
č.ú.: 903264349/0800

DS: hy5btgu
IČO: 00524301

OUKUEN5ROW3P

Obec Kunratice u Cvikova
Obecní úřad Kunratice u Cvikova
Kunratice u Cvikova 145 , 471 55 Kunratice u Cvikova

Váš dopis s čj.:
Ze dne:
Číslo jednací:
OUKU-149/2020
Spisová značka:
Vyřizuje:
Bc. Michal Iwanejko
Tel:
487 751 729
E-mail:
oukunratice@mybox.cz
Datová schránka: hy5btgu
Datum:
17.04.2020

Starosta obce Kunratice u Cvikova v souvislosti s vydáním mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví

ROZHODUJE
o zrušení mimořádného opatření ze dne 24. 3. 2020 o dočasném omezení úředních hodin Obecního úřadu
Kunratice u Cvikova pro veřejnost a zavádí rozsah úředních hodin v plném rozsahu:

PONDĚLÍ
STŘEDA

7:30 – 11:30, 12:30 – 16:30
7:30 – 11:30, 12:30 – 16:30

Toto rozhodnutí je účinné od 20.04.2020

Osobní návštěvu doporučujeme pouze v nevyhnutelných případech a je možné ji předem telefonicky nebo
jinak konzultovat.
Veškerá podání k obecnímu úřadu/obci je možné činit též prostřednictvím datové schránky hy5btgu,
e-mailem na

starosta@kunraticeucvikova.eu, nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

Pro telefonní či emailový kontakt jsou veřejnosti k dispozici tyto kontaktní údaje:
starosta obce: +420 724 550 703, e-mail: starosta@kunraticeucvikova.eu

Děkujeme za pochopení

Bc. Michal Iwanejko
Starosta

Telefon:487 751 729
Fax:

Url: www.kunraticeucvikova.eu
Bankovní spojení: ČS

E-mail:oukunratice@mybox.cz
č.ú.: 903264349/0800

DS: hy5btgu
IČO: 00524301

OUKUKX2MEDXV

Obec Kunratice u Cvikova
Kunratice u Cvikova 145 , 471 55 Kunratice u Cvikova

Vyřizuje:
Bc. Michal Iwanejko
Tel:
487 751 729
E-mail:
starosta@kunraticeucvikova.eu
Datová schránka: hy5btgu
Datum:
17.03.2020

ZAJIŠTĚNÍ POMOCI PŘI ZVLÁDÁNÍ ZÁKLADNÍCH ŽIVOTNÍCH
POTŘEB, VČETNĚ NÁKUPŮ POTRAVIN OSOBÁM STARŠÍM,
OSAMĚLÝM A CHRONICKY NEMOCNÝM
Pro obyvatele, kteří nemají jinou možnost, jak si zajistit základní životní
potřeby, nabízí obec Kunratice u Cvikova pomoc:
ZAJISTÍME nákup potravin, drogerie, krmení pro domácí zvířata (v omezeném
sortimentu dle přílohy na druhé straně)
VYZVEDNEME Vaše léky (bude řešeno individuálně)
POKUD NEMÁTE MOŽNOST TYTO VĚCI ŘEŠIT, MY VÁM S TÍM POMŮŽEME
Služba je zajištěna v době od pondělí do pátku, od 8:00 do 16:00
objednávky přijímáme na email: starosta@kunraticeucvikova.eu nebo na
telefonním čísle 724 550 703
zboží bude v den objednávky připraveno a následující den doručeno
Tato služba je v rámci nouzového režimu ČR poskytována obcí Kunratice u Cvikova
bez úplaty
Vláda České republiky doporučuje osobám starším 70 let nevycházet po dobu
trvání nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického
zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče;

Telefon:487 751 729
Fax:

Url: www.kunraticeucvikova.eu
Bankovní spojení: ČS

E-mail:starosta@kunraticeucvikova.eu DS: hy5btgu
č.ú.: 903264349/0800
IČO: 00524301

Nabídka základních potravin v obchodě Koloniál Kunratice u Cvikova
Pečivo – chléb, rohlíky, housky, sladké šátečky, koláčky, mazanec
Uzenina – měkké i suché salámy, párky, klobásy
Knedlíky – houskový, bramborový, ovocný
Mléčné výrobky – jogurty, sýry (plátkové, mazací), pomazánky, másla
Koloniál – těstoviny, mouky, mléko, konzervy, káva, olej, čaj, marmelády
Instantní polévky, nudle, koření
Mražené – zeleniny, polotovary, kuřecí stehna, řízky a játra
Nápoje – minerálky, džusy, limo, ledové čaje, sirup
Ovoce a zelenina – brambory, cibule, jablka, banány, rajčata
Krmivo pro kočky a psy
Cukrovinky – oplatky, sušenky, čokolády, bonbóny
Drogérie – hygienické potřeby, šampóny, prací prášek, aviváž, obinandla, náplast,
jar, saponáty
Denní tisk a časopisy

Telefon:487 751 729
Fax:

Url: www.kunraticeucvikova.eu
Bankovní spojení: ČS

E-mail:starosta@kunraticeucvikova.eu DS: hy5btgu
č.ú.: 903264349/0800
IČO: 00524301

Jak nakládat s odpadem v době
koronavirové pandemie
sD
 omácnosti s nenakaženými

osobami bez nařízených
karanténních opatření:

•	Nakládejte s komunálním odpadem jako obvykle.
•	Třiďte jako obvykle do barevných kontejnerů (pytlů).
•	Směsný komunální odpad odkládejte do černých
kontejnerů (na místa k tomu určená).
•	Jednorázové ochranné pomůcky (roušky/respirátory/rukavice) můžete po použití odkládat do směsného komunálního odpadu. Vždy je ale předtím vložte
do plastového obalu a následně ještě do dalšího
plastového obalu, který pevně zavážete.
•	Nikdy nedávejte zavázané pytle mimo černé kontejnery. Chráníte tak zdraví „popelářů“.
•	Před a po manipulaci s odpady si pokaždé umyjte
pečlivě ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte
dezinfekční gel.
•	Buďte ohleduplní.

sD
 omácnosti s minimálně jednou

sD
 omácnosti s potvrzenou nákazou

• Odpady netřiďte.
•	Veškerý odpad (včetně roušek, respirátorů, rukavic
a kapesníků) od osob v karanténě, u kterých není
prokázáno onemocnění COVID-19, ukládejte do
plastového pytle na odpady.
•	Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku
0,2 mm. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin)
pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem.
•	Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je nutné
takové obaly zdvojit. Plastový pytel proto vložte
ještě do druhého pytle a zavažte.
•	Povrch vnějšího pytle ošetřete dezinfekčním prostředkem a zavázaný pytel až pak dejte do černého
kontejneru na směsný komunální odpad.
•	Nikdy nenechávejte odpad mimo sběrnou nádobu.
Chráníte tak zdraví „popelářů”.
•	Před a po manipulaci s odpadky si pokaždé pečlivě
umyjte ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte
dezinfekční gel.
•	Buďte ohleduplní.

• Odpady netřiďte.
•	Veškerý odpad (včetně roušek, respirátorů, rukavic a kapesníků) od osob s prokázaným onemocněním
COVID-19 ukládejte do plastového pytle na odpady.
•	Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po
naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte
a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem.
•	Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je třeba takové
obaly zdvojit. Plastový pytel proto vložte ještě do druhého
pytle a zavažte.
•	Povrch vnějšího pytle ošetřete dezinfekčním prostředkem
a zavázaný pytel až pak dejte do černého kontejneru na
směsný komunální odpad.
•	Nikdy nenechávejte odpad mimo sběrnou nádobu. Chráníte tak zdraví „popelářů“.
•	Buďte ohleduplní.
•	Před a po manipulaci s odpadky si pokaždé pečlivě umyjte
ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte dezinfekční gel.
• Ukládání odpadu do sběrné nádoby, svoz odpadu
a jeho konečné odstranění by však mělo vycházet z lokálních možností bezpečného odstraňování směsného
komunálního odpadu a minimalizace rizika pro pracovníky, kteří nakládají s odpady, ale i rizika pro ostatní
občany.

osobou v povinné nařízené
karanténě:

nemocí COVID-19:

s Obce v karanténě:

Důležité upozornění:
Pokud jste vytřídili nepotřebný materiál určený na sběrný dvůr, s jeho odnosem či
odvozem vyčkejte až do ukončení nouzového stavu a zákazu volného pohybu osob!

•	V územích nebo obcích, kde byla v důsledku výskytu onemocnění
COVID-19 vyhlášena karanténa, je nutné přijmout opatření na základě
zhodnocení rizik pro pracovníky svozových firem i obyvatel.
•	Specifická opatření pro tyto případy by měl stanovit místně příslušný
úřad po konzultaci s orgánem ochrany veřejného zdraví (OOVZ)
a svozovými firmami.

SVOZ BIOODPADU
V ROCE 2020
První svoz 02.04. 2020
Poslední svoz 29.10.2020
četnost 1x za 14 dnů,
sudé týdny ve čtvrtek

Zdroj: https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https%3A%2F%2Fcerniv.cz%2Fudalost%2Fsvozbioodpadu%2F&psig=AOvVaw1wLXWRHcQ_pQOrNgUC32r2&ust=1573844870655296

„Novinky z naší obce do Vašeho mobilu“

Jak mít přímo v mobilu
novinky z naší obce?
Jednoduše pomocí naší
mobilní aplikace V OBRAZE.

Jaké informace v aplikaci najdete?
● nejaktuálnější zprávy
● pozvánky na akce
● fotografie z dění obce
● dokumenty zveřejněné na úřední desce
● formuláře, například hlášení závad

Jak si aplikaci stáhnout z Google play nebo z App store?
1. Ve vašem telefonu si otevřete aplikaci Google play
nebo App store.
2. Do vyhledávacího okna zadejte název „V OBRAZE“.
3. Klikněte na instalovat.
4. Po nainstalování klikněte na položku otevřít (povolit oznámení).
5. Po otevření přidejte naši obec, lze sledovat i více obcí.
6. Po výběru obce se data z webu automaticky nahrají do aplikace.

Aplikaci si můžete stáhnout také pomocí QR kódu:

www.aplikacevobraze.cz

