Číslo 1-2021

Ročník XVI.

ZPRÁVY A INFORMACE
ZE

SUKORAD
Vydává Obec Sukorady

NA ROK 2021 byly stanoveny poplatky:
Stočné
Komunální odpad
Za psa

... 300,-Kč/osobu (rekr.obj.)
... 650,-Kč/osobu (rekr.obj.)
... 50,-Kč/psa

Poplatky je nutné uhradit u trvale bydlících osob do 30.3.2021 a u rekreantů
do 30.6.2021.
Poplatky je možné zaslat na běžný účet obce vedený u Komerční banky
č. 26425541/0100 s variabilním symbolem čísla popisného.

Sčítání 2021 začíná o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. V první fázi má každý
možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu
nebo v mobilní aplikaci.
Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit
a odevzdat listinný sčítací formulář. Jeho distribuci mají na starosti sčítací
komisaři a síť kontaktních míst. Tuto část Sčítání 2021 zajišťuje z velké části
Česká pošta, s. p. Distribuce a sběr listinných formulářů budou pravděpodobně
probíhat ve složité epidemické situaci.
Činnost sčítacích komisařů i kontaktních míst bude v součinnosti ČSÚ a České
pošty upravena tak, aby došlo k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi
sčítacími komisaři a obyvatelstvem za dodržení aktuálních hygienických
opatření.

Sdělení Základní školy v Dobré Vodě
Informace k zápisu do 1. ročníku základní školy Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně
obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k
organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 .
Zápisy budou probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Pro příjem žádostí
o přijetí k povinné školní docházce do Základní školy a Mateřské školy, Dobrá
Voda u Hořic je stanoveno období od 1. 4. - 30. 4. 2021.
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Proběhne pouze formální část zápisu, motivační část se neuskuteční. Pokud to
bude možné, bude po ukončení mimořádných opatření uspořádáno setkání se
zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím
programem, učiteli a prostory školy (motivační část). Nebude však součástí
zápisu.
Zápis proběhne pouze distančně předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte
(včetně dokumentace ze školského poradenského zařízení) škole.
Podání žádosti Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu
vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické
podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy - ID datové schránky: ubtz7g
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý
email!),
3. poštou,
4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem
dítěte bude příjem žádostí organizován tak, aby nedošlo k vyšší
koncentraci a pohybu osob v prostorách školy
Žádost o přijetí k povinné školní docházce je zveřejněna ke stažení na www
stránkách školy v sekci Dokumenty - Ke stažení.
Jakým jiným způsobem mohou lidé v hmotné nouzi získat respirátory:
- Lze žádat finanční podporu na jejich nákup v rámci MOP COVID-19 na
Úřadu práce ČR (500 Kč na osobu na měsíc) https://www.mpsv.cz//nemate-dostatek-penez-na-nakup-respiratoru-muzete-pozadat-nauraduprace-o-mop-covid-19
Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc spojená s COVID-19 lze vyplnit
online a její vyplnění je jednoduché.
Zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-mimoradnou-okamzitoupomoc-vazna-mimoradnaudalost-spojena-s-covid-19
Vyplnit: jiný účel: Nákup respirátorů
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Sdělení ČEZ Distribuce
Od 1. 1. 2021 ČEZ Distribuce již nebude vylepovat papírová oznámení a
přechází na elektronický způsob informování. Každý zákazník si může sjednat
zasílání upozornění na plánované odstávky ke svému odběrnému místu emailem nebo SMS zdarma na www.cezdistribuce.cz/sluzba.
Zpráva Policie České republiky o bezpečnostní situaci v obci za rok 2020
V působnosti OÚ Sukorady bylo za rok 2020 policisty z obvodního oddělení
Hořice prošetřováno pět přestupků. Jeden přestupek proti občanskému soužití,
dále dva přestupky proti majetku, kdy jeden byl odložen pro nezjištěná pachatele
a druhý byl postoupen na příslušný správní orgán.
Na úseku bezpečnosti silničního provozu byly zjištěny dva přestupky – jeden
byl oznámen příslušnému správnímu orgánu a druhý byl vyřešen na místě
v příkazním řízení.
V působnosti obce Sukorady byl v roce 2020 prošetřován jeden trestný čin, věc
byla vyřešena ve zkráceném přípravném řízení.
V porovnání s rokem 2019 došlo k nárůstu počtu trestných činů o jeden a stejně
tak i k nárůstu počtu přestupků o čtyři.
Omezení veřejné dopravy od pondělí 8.března 2021
Vlaky a autobusy přešly od pondělí 8.března na prázdninový režim. V důsledku
vládních nařízení přistoupil Kraj k dočasnému omezení dopravy na svém území.
Redukce dopravy se dotkne všedních dnů i víkendů. Více informací na
www.dopravakhk.cz
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