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ZPRAVODAJ 4/2021
Zasedání zastupitelstva
Zveme všechny občany na čtrnácté zasedání zastupitelstva obce,
které se koná v pondělí 13. prosince 2021 v 18 hodin v budově obecního
úřadu.
Program: 1. Schválení smluv
2. Schválení rozpočtového opatření č. 3/2021
3. Schválení OZV 1/2021
4. Schválení Strategického plánu obce
5. Různé
Odpadové hospodářství – změna zákona a místních poplatků
Z důvodu přijetí nového zákona (Zákon č. 541/2020 Sb.), již není možné
provozovat systém poplatků za odkládání komunálního odpadu v současném
režimu tj. úhrada na základě smlouvy. Obec podle zákona zavádí místní
poplatek za odkládání směsného komunálního odpadu z jednotlivé nemovité
věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, která se
nachází na území obce dle kapacity. Poplatníkem tohoto místního poplatku
je fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště nebo vlastník nemovité
věci, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba.
Při přípravě nového systému odpadového hospodářství jsme se snažili o
zachování motivace k třídění odpadu, možnosti zvolení frekvence svozů
(modrá, zelená známka) a obdobnou výši nákladů za svoz (1800,-;1300,- Kč),
tak jak je to v současném režimu.
S platností nového systému a přijetím Obecně závazné vyhlášky 1/2021
o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci vzniká
povinnost vyplnění formuláře - ohlášení poplatkové povinnosti a zvolení
frekvence svozů. Formulář je přílohou tohoto Zpravodaje a musí být odevzdán
na obecním úřadě do 30. ledna 2022, kde si zároveň vyzvednete příslušnou
známku na popelnice. Úhrada místního poplatku je až v následujícím roce tj.
do 31. března 2023 (do 30. 6. 2023 při zvolení dvou splátek). Obecně závazná
vyhláška a vzor vyplněného formuláře jsou dostupné na internetových
stránkách obce v odkaze Odpady 2022. Občanům pobírajícím starobní
důchod, kteří bydlí v nemovitosti sami, bude zvýšení nákladů kompenzováno
v roce 2023 příspěvkem ve výši 300,- Kč. Obecní úřad vám bude v případě
potřeby s vyplněním nápomocen.
Frekvence odvozu odpadu
Výše poplatku / rok
1 x za 14 dní (modrá známka)
1 859 Kč
1 x za 28 dní (zelená známka)
929,50 Kč
7 x za rok (duben – říjen)
500,50 Kč
vhodné pro rekreační objekty

Energolinka Moravskoslezského kraje: 800 720 210
Za účelem pomoci lidem, kteří se ocitli v situaci, kdy jim dosavadní
dodavatel energií ukončil dodávky energií, zřídil Moravskoslezský kraj
bezplatnou energolinku. Energolinka pomůže lidem s orientací v oblasti
problematiky dodavatelů poslední instance a uzavření nových smluv. Linka
je v provozu každý všední den od 8 do 16 hodin.
Informace pro občany týkající se koronaviru
• Obec Kaňovice nabízí nemocným a lidem v karanténě pomoc při zajištění
základních potřeb
• V kanceláři obecního úřadu vám pomůžeme vytisknout certifikát o
vakcinaci. Stažení je možné také ze stránek https://ocko.uzis.cz/
• V případě potřeby pomoci s registrací na očkování se obraťte na kancelář
obecního úřadu nebo na bezplatnou linku 1221. Registrace probíhá na
https://crs.uzis.cz nebo telefonním čísle 1221.
• Bezplatná Linka seniorů: 800 200 007
• Linka důvěry Karviná: 777 499 650, 596 318 080
• Linka důvěry Ostrava: 737 267 939, 596 618 908
Placená inzerce:

Strategický plán rozvoje obce
Děkujeme všem občanům za vyplnění dotazníků ke Strategickému
plánu. Většina z vás je s životem v naší obci spokojena, ale přesto se
objevovaly návrhy na zlepšení či změnu. Připomínky a podněty jsme společně
s realizační firmou vyhodnotili a zapracovali do Návrhu Strategického plánu
obce, který je nyní uveřejněn k poslednímu připomínkování na internetových
stránkách obce a v kanceláři OÚ. Strategický plán vzniká v rámci projektu
"Komunikační nástroje, strategické dokumenty a pasporty pro potřebu DSO
Region Slezská brána a jeho obcí".
Vaše připomínky můžete zaslat emailem na adresu obec.kanovice@iol.cz do
10. prosince 2021. Nejdůležitější projekty jsou:
• Výstavba chodníku podél silnice III/4734 procházející obcí
• Udržování společenských a kulturních akcí
• Podporovat realizaci domovních čistíren odpadních vod
Dar obci Mikulčice
Obec Kaňovice poskytla finanční dar obci Mikulčice postiženou
tornádem na konci června 2021 ve výši 10 000,- Kč. Obec Mikulčice vyjádřila
poděkování za projevenou solidaritu a prostředky využije na likvidaci škod po
tornádu a na opravu obecního majetku.
Volby 2021
Volební účast ve volbách do Poslanecké sněmovny byla 74,12 % a patřila
tradičně k nejvyšším v kraji. Nejúspěšnější politické subjekty v zisku hlasů
byly ANO 2011 a SPOLU, které získaly shodně 26,45 % (50 hlasů).
O Dni regionu konaném v září 2021 budeme informovat v příštím Zpravodaji.
Na videoreportáž se můžete podívat na stránkách www.slezskábrana.tv
Placená inzerce:

.

Drakiáda 2021
V neděli
3.
října
odpoledne ozdobily oblohu
nad naší obcí desítky
pestrobarevných
draků,
konal se další ročník
Kaňovické drakiády. Počasí
bylo nádherné, doslova „na
draka“, takže účast byla
rekordní. Pokusit se vyhrát některou z kategorií přišlo více než 50 dětí. Draci
vytrvalci byli tentokrát téměř všichni. Drakem „letcem“ se pochlubila malinká
Amálka Šimková. Doma vyrobenými krasavci ohromili sourozenci Srovnalovi
a také Adámek a Bertík Bělíkovi. Titul nepopulárního „Vozemboucha“ porota
udělila Ondrovi Dobiášovi. Po ocenění draků pokračovala zábava už
tradičním zatloukáním hřebíků. Do soutěže se zapojili snad všichni účastníci,
včetně organizátorů. Boje byly napínavé, urputné i veselé, proběhlo i několik
partnerských klání. Nakonec se na 1. místě umístili Martin (kategorie do 7let),
Radovan (kategorie do 15let), Lenka V. (ženy) a absolutně nejrychlejším byl
Petr s časem 7,5 s. Pak už následovalo opékání párků a volná zábava. Věříme,
že si toto krásné podzimní odpoledne všichni náramně užili.
Mikulášská nadílka 5. prosince
V neděli 5. prosince potěší Mikuláš všechny
hodné kaňovické děti (do 15let) svou tradiční
nadílkou. Tak jako v loňském roce se na vás
přijdeme kouknout alespoň pod okno, ke dveřím
nebo aspoň k brance a přineseme nadílku všem
hodným dětem osobně.
Vesnicí budeme procházet v neděli 5. prosince od 16:30 do 19:30 a
zazvoníme u branky nebo vstupních dveří.
Moc se na všechny těšíme! Mikuláš, čert a andílek.
Vánoční koncert
Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci se tradiční Vánoční
koncert s posezením v letošním roce neuskuteční.
Prožijte poslední adventní neděli v kruhu svých blízkých a užijte si
vánoční atmosféru.
Poplatky za psy můžete zaplatit v kanceláři OÚ od 3. ledna 2022
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