Obecní úřad Janův Důl, 463 52 Osečná
Informace občanům č. 1/2020
1. V pondělí 10.2.2020 od 18:00 hod. proběhne v zasedací místnosti obecního úřadu
veřejné zasedání zastupitelstva obce Janův Důl s následujícím programem: kontrola
usnesení, zprávy předsedů výborů, zpráva starosty, diskuse, rekapitulace usnesení.
Hlavními projednávanými body mj. budou:
• Schválení zprávy o inventarizaci majetku obce k 31.12.2019
• Rozpočtové opatření č. 1/2020
• Uzavření smlouvy – IT práce
• Informace k chodníku, k propustku na cestě do areálu kempu, k výstavbě
domovních čistíren odpadních vod, k dalším dotačním akcím
2. Ve středu 12.2.2020 se od 17.30 hod. v budově Obecního úřadu v Janově Dole uskuteční
Valná hromada spolku Přátelé Janova Dolu. Na valnou hromadu jsou zváni nejen
členové, ale i hosté.
3. V sobotu 22.2.2020 od 15.00 hod. Vás srdečně zveme do společenské místnosti OÚ
v Janově Dole na přátelský turnaj v ping pongu. Bližší informace a předběžné
přihlášky na tel. čísle: 739 050 048 (J. Mašek).
4. Na sobotu 7.3.2020 od 18.00 hod. Přátelé Janova Dolu z.s. ve spolupráci s obcí Janův
Důl chystá posezení k Mezinárodnímu dni žen. K poslechu bude reprodukovaná hudba,
k pohoštění zvěřina i něco sladkého. Srdečně tedy zveme všechny příznivce přátelského
setkání.
5. V pátek 20.3. až neděli 22.3.2020 proběhne odečet vody a výběr vodného.
Upozorňujeme odběratele, aby v případě své nepřítomnosti v termínu odečtu nahlásili
stav vodoměru na obecní úřad.
6. Místní knihovna v Janově Dole – změna provozní doby v roce 2020:
liché týdny pondělí 9-11 hod., pátek 9-11 hod.
sudé týdny pondělí 16-18 hod., pátek 14-16 hod.
7. Změny ve vyhlášce k poplatku z pobytu od roku 2020 - mimo jiné se povinnost platit
poplatek týká všech, kteří ubytovávají, tj. včetně krátkodobého pronájmu do 60 dní. Více
informací naleznete ve vyhlášce, která je zveřejněna na webu obce nebo k nahlédnutí na
obecním úřadě.
8. Nová komodita ve sběru odpadu v obci – použité jedlé oleje a tuky je možné
v uzavřených PET lahvích odevzdávat na obecní úřad.
V Janově Dole 31.1.2020

_______________________
Jiří Kořínek, místostarosta

____________________
Josef Jadrný, starosta

