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1.

OZNÁMENÍ OÚ

1.1.

Poplatek za svoz odpadu a poplatek ze psů

Poplatek za svoz komunálního odpadu pro letošní rok zůstává stejný, to
znamená 600,- Kč na osobu za rok. Poplatek je splatný buď jednorázově nebo
pololetně do konce měsíce února. Poplatek ze psů zůstává ve výši 100,-Kč.
1.2.

Informace z evidence obyvatel a statistika

Za období 2013 a 2014 byly následující změny v evidenci obyvatel:
V roce 2013 se přihlásilo k trvalému pobytu celkem 25 občanů, odhlásilo se
18. Narodilo se 5 dětí, zemřeli 2 občané. 8 občanů změnilo trvalý pobyt na
území obce, tj. z čísla popisného do jiného čísla popisného. Trvalý pobyt v čp.
56 – Obecní úřad Chodouň – ohlašovna, má celkem 27 osob.
Stav k 31. 12. 2013 byl 606 obyvatel.
V roce 2014 se přihlásilo 22 občanů, odhlásilo 23. Na území obce změnilo
trvalý pobyt 12 občanů. Ve sledovaném období se narodily 4 děti, zemřelo 7
občanů. Trvalý pobyt v čp. 56 – ohlašovna OÚ má 28 osob. Stav
k 31. 12. 2014 je 602 obyvatel.
Obecní úřad přiděluje na základě výzvy Městského úřadu Zdice, odbor
správní, čísla popisná k novostavbám. K 31. 12. 2014 je v obci poslední
přidělené číslo 258. Dále se na území obce nachází 6 objektů, které ještě
nebyly zkolaudovány.
1.3. Nový lesní hospodář
Obec uzavřela od 1. 1. 2015 novou smlouvu s lesním hospodářem, kterým je
pan Martin Roušal. Občané, kteří budou mít zájem o samovýrobu nebo
odkoupení dřeva, budou jednat přímo s ním. Jakákoliv jiná těžba dřeva
v obecních lesích bez vědomí lesního hospodáře je nepovolená a přísně
zakázaná. Kontaktní telefon na p. Roušala – 602 605 612.

1.4. Kanalizační přípojky
Připomínáme občanům, kteří se dosud nepřipojili na nově zřízenou
splaškovou kanalizaci, aby toto připojení urychleně provedli. I nepřipojeným
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nemovitostem bude v roce 2015 účtována správcem kanalizace – VAK Beroun
paušální platba stočného.
1.5.

Cena vodného a stočného – rok 2015

vodné
stočné
Celkem

2.

bez DPH Kč/m3
45,40
33,60
79,00

včetně DPH Kč/m3
52,21
38,64
90,85

Společenská rubrika
2.1.

Životní jubilea
Prošek Pavel
Vajdišová Dana
Plecitý Pavel
Drahokoupilová Miroslava
Mašlíková Hana
Mašlík Josef
Kryštofová Helena
Křivanec Jiří
Kryštof Jaroslav
Hříbal František
Bradáč Josef
Hradecká Olga
Hříbalová Jindřiška
Čampulková Božena
Všem přejeme pevné zdraví a hodně štěstí do dalších let!
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3.

Události v naší obci – kulturní a společenské dění

7.2. Hasičský ples
Hraje skupina ES Akord 3, bohatá tombola.
21.2. XIV. Obecní ples
Hraje skupina GAMA.
Bohatá tombola, předtančení, překvapení.
27.2. Divadelní představení
Zdičtí divadelníci uvedou v pátek 27.2.2015 večer od 20,00 hodin divadelní
hru Fr. R. Čecha „Dívčí válka“ v sále Obecního domu v Chodouni.
28.2. Masopust
od 14,30 – průvod masek obcí s kapelou B.Paura – poté zabíjačkové hody na
návsi.
14.3. Večer vyprávění a zpívání
od 19,00 – známá muzikálová zpěvačka Hanka Křížková,
předprodej vstupenek – Smíšenka na návsi.
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28.3. Maškarní karneval
Hraje duo Robert a Jana.
29.3. Dětské maškarní diskotačení
neděle od 14,30 s Barborkou a jejími kamarády.
Na duben připravuje místní divadelní soubor reprízu komedie
„Na správné adrese“.

Dále připravujeme:
v sobotu 9.5. Obecní slavnosti spojené se srazem rodáků
U příležitosti 50. výročí otevření kulturního domu a 70. výročí konce 2. sv.
války připravujeme celodenní program – dopoledne slavnostní zahájení,
přivítání rodáků a hostů. Prohlídka výstavky z historie obce, spolků, školy
apod., občerstvení – oběd, odpoledne – pestrý kulturní program na otevřeném
pódiu za obecním domem,(dechovka Dvanáctka Plzeň, Cimbálovka, dětský
folklórní soubor Notičky, skupina TŘEHUSK , imitátor Petr Jablonský, dětské
atrakce aj.).
Podrobný program najdete v příštím vydání Obecního zpravodaje.

4.

ZÁVĚR

Distribuce „Zpráviček“:

jedno číslo do každého obydleného domu v obci,
popř. k vyzvednutí na OÚ
e-mailová adresa: ou.chodoun@quick.cz
Webové stránky naší obce jsou umístěny na internetu
na adrese: www.chodoun.cz.

Děkujeme, že jste nám tímto věnovali čas, a dovolujeme si Vás požádat,
zachovejte nám přízeň.
Vaše zastupitelstvo!!!
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