OBECNÍ ÚŘAD LHOTA
INFORMUJE
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Obec Lhota zve občany na zasedání Zastupitelstva obce Lhota, které se bude konat ve čtvrtek
12.2.2015 od 18,00hod v sále obecního úřadu. Pozvánka s programem je k nahlédnutí na úřední
desce případně na webových stránkách obce www.lhotaulipnika.cz.

II. REPREZENTAČNÍ PLES DSO
MIKROREGIONU LIPENSKO
Mikroregion Lipensko bude v sobotu 7.3.2015 pořádat v kulturním domě ECHO Lipník nad
Bečvou ples mikroregionu. Od 2.2.2015 do 22.2.2015 si budou moci zájemci koupit lístky přímo
v kanceláři obecního úřadu ve Lhotě a to v úředních hodinách. Plakáty budou vyvěšeny následně.

15. REPREZENTAČNÍ PLES MIKROREGIONU
ZÁHOŘÍ-HELŠTÝN
Mikroregion Záhoří - Helštýn bude v sobotu 14.3.2015 pořádat v kulturním domě Pavlovice u
Přerova ples mikroregionu. Zájemci si mohou koupit lístky v kanceláři obecního úřadu V Pavlovicích u
Přerova a to v úředních hodinách. Plakáty budou vyvěšeny následně.

PLATBA POPLATKŮ NA ROK 2015
Poplatky občanů za rok 2015 budou vybírány v kanceláři obecního úřadu od pondělí 2. února
2015 do středy 30. 4. 2015 v úředních hodinách. Jedná se o poplatky :
- za svoz TKO 450,-Kč za osobu a rok
- za odvádění odpadních vod 483,-Kč za osobu a rok
- ze psů 100,-Kč za 1.psa (200,- za 2. a dalšího)
- nájem pozemků dle smlouvy
Všechny uvedené poplatky je možné mimo jiné uhradit převodem na účet obce - č.ú.25226831/0100,
jako variabilní symbol uvést číslo popisné. V případě potřeby je možné si celkovou částku zjistit
telefonicky u paní účetní – tel.č. 581797326.

RYBÁŘSTVÍ TOVAČOV
bude v pátek 6.2.2015 prodávat na tržním místě ( tel. budka) živé ryby a to v době od 9.00 do 9.20
hodin.
Prodávat se bude:
kapr 1tř
- 82,-Kč
amur – 95,-Kč
kapr výběr - 89,-Kč
pstruh-149,-Kč
tolstolobik - 55.-Kč
vše za 1kg

ZELENINA VITAMÍNKA UHERSKÝ BROD
přijímá objednávky na certifikované sadbové brambory z Vysočiny odrůdy:
velmi rané: Impala, Riviera, Collette, Anuschka,Rosara…
rané:
Marabel, Elfe, Belena…
polorané:
Adéla, Dali, Flavia….
pozdní:
Satina, Laura
Prodej začne během února, cena od 10,-Kč/kg, balení-pytel 25 kg
Info na tel: 606575578 vždy od 17 hod

