Hlášení MR ze dne 04. května 2020
*****
Informujeme občany, že místní poplatek za psa byl splatný 15. února 2020 ve výši 150,- Kč.
Místní poplatek za komunální odpad byl splatný do 30.04.2020 ve výši 552,- Kč za osobu a rok.
Úhrada stočného na rok 2020 byla schválena ve výši 30,85 Kč/m3, což činí 1.080,- Kč za osobu a
rok a její splatnost je 30.06.2020.
Upřednostněte prosím placení poplatků bezhotovostním platebním stykem na účet obce. Na
pokladně obecního úřadu plaťte pouze v případě, že nemůžete zaslat platbu z účtu, a to v úřední dny
pondělí a středa od 7:00 hod do 12:00 hod a od 12:30 hod do 17:00 hod.
Bližší informace najdete na webových stránkách obce v sekci Pro občany – Poplatky a info.
*****
Zápis do mateřské školy Bělkovice-Lašťany pro školní rok 2020/2021
Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou dle školského zákona v termínu od 2. května 2020 do
16. května 2020 a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.
Doklady k zápisu:
•
•
•
•

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ( naleznete na www.skolabelkovice.cz v
sekci „pro rodiče“ – „ke stažení“).Kdo nemá možnost tisku, budou žádosti k dispozici v
boxu u budovy MŠ od 4. 5. 2020 do 14. 5. 2020 v čase 9:00 – 12:00 hod.
Rodný list (kopie)
Občanský průkaz (kopie)
Doložení řádného očkování dítěte formou čestného prohlášení a kopií očkovacího průkazu

Přihlášky můžete mimo jiné vhazovat do poštovní schránky u budovy mateřské školy.
Pro příjem žádostí osobním podáním v MŠ stanovuji termín 14. 5. 2020 od 14:00 do 16:00 hod.
*****
Informujeme občany, že otevírací doba České pošty v Bělkovicích-Lašťanech se od dnešního dne
vrací do běžného režimu.
To znamená že v pondělí a ve čtvrtek bude otevřeno odpoledne od 13:00 hod do 17:00 hod a
v Út, St a Pá bude otevřeno dopoledne od 8:00 hod do 12:00 hod .
*****
Drůbežárna Prace bude v úterý 5. května 2020 ve 12:45 hodin u sokolovny prodávat:
mladé kuřice a chovné kohouty, roční slepice, brojlerová kuřata, káčata, housata a husokačeny a
krůty, krmivo pro drůbež a králíky, vitamínové doplňky a dále pak bude vykupovat králičí kožky –
cena 5 Kč/ks.

*****
Dnes slaví narozeniny
paní Jaruška Zemanová.
Jubilantce přejeme hodně štěstí,
zdraví a osobní spokojenosti.

