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LUŽNÁ 

·	Pozvánka na 9.zasedání ZO Lužná konané dne 19.prosince 2007 v 17.00 hod. v zasedací místnosti KD Lužná. 

Program:   1) Zahájení volba komisí 
2)Kontrola usnesení z minulé schůze  
3)	Rozpočtové opatření na rok 2007 
4)	Rozpočtové provizorium na rok 2008 
5)	Záměr prodeje části parcely č. 3288/1 
6)	Záměr odkoupení parcely č. 2748/2 
7)	Jmenování inventární komise 
8)	Různé 
9)	Diskuze 
10)	Usnesení a závěr 

Všichni občané jsou srdečně zváni. 

• Vánoční koncert 

Dne 21.prosince 2007 v 18,00 hod. bude v Kulturním domě v Lužné uspořádán "Vánoční koncert". 
V programu vystoupí hudební skupina "Gympleři" a jejich hosté. 

Informace OÚ 

- V době od 27.12.2007 do 1.1.2008 nebude v provozu MŠ a kuchyň veřejného·stravování. 
- Na OÚ budou úřední hodiny: ČT - 27.12.8.00 - 11.30 hod. / 12.30 -(7.00 hod., 

PÁ - 28.12. a PO - 31.12.8.00 - 11.30/12.30 - 13.30 hod., jen neodkladné záležitosti vyřídí starosta (tel. 724 148 677) nebo místo starosta (te1.603 549 090). 
- Dále prosíme řidiče, aby v období, kdy budou vydatnější sněhové přeháňky neodstavovali auta na místních komunikacích a na místech, kde by to znesnadňovalo průjezd traktorů při zimní údržběl 

Od 1.4.2008 opět žetonový systém označení popelnic 

V rámci Sdružení obcí Hornolidečska proběhlo v měsíci říjnu výběrové řízení na nového dodavatele likvidace domovního odpadu. Z pěti přihlášených firem byla jako vítěz soutěže vybrána firma Joga Luhačovice s.r.o.Změna nastává v tom, že všech 12 obcí SOH se dohodlo, že se chce vrátit k bývalému systému označování vývozu popelnic, žetonovým systémem. Tento systém koncem devadesátých let již v obci fungoval. Na třídění separovaného odpadu t.j.barevné sklo, bílé sklo, plasty a nápojové kartony a černé pytle pro chataře a chalupáře 
se nic nemění. 
11)	
Do konce března 2008 musí občané zaplatit na obecním úřadě poplatek za likvidaci komunálního odpadu a následně obdrží žetony na I.pol., které budou zdarma. 
Od 1. dubna 2008 pokud nebude na popelnici v den svozu zavěšen žeton svozová firma tuto nevyprázdní. 
Dále chceme upozornit chataře a chalupáře, ale také občany, že svozová firma odveze jen ty barevné pytle, které si vyzvednou na obecním úřadě t.j. černé na zbytkový odpad, zelené na sklo bílé na sklo bílé, modré na papír a oranžové na nápojové kartony t.j.mléko a džusy. Prosíme, aby jste tyto pravidla třídění dle OZV dodržovali.: 
Z důvodů lepší manipulace prosí svozová firma občany bydlící u hlavní silnice I tř. 1/57, (pod Vašičků), aby v den svozu nachystali popelnice co nejblíže krajnice silnice. 
Vodovody a kanalizace  Vsetín a.s. 
Oznamuje všem svým odběratelům vody, že od l.ledna 2008 mění cenu jednoho m3 
z 28,60 na 31,17 Kč vč.DPH. 
Odběratelé maj í možnost nahlásit stavy svých vodoměrů k 31.12.2007 - tel. 571 484030,571 484072,571 484026 
- e-mail: obchodni@vakvs.cz, web (www.vakvs.cz) 
- osobně na zákaznickém centru ve Vsetíně, Jasenická 1106, 
nejpozději do IS.ledna 2008. 
Pokud tuto možnost odběratel nevyužije, bude spotřeba stanovena jako v minulých letech technickým propočtem. 
• Agrospol Lužná s.r.o. 
Oznamuje všem oprávněným osobám, že vyplácení podílů firmy se uskuteční ve dnech: od 3.12. do 7.12.2007 vždy od 11.00 do 16.00 hod 
Vyplácet se bude v kanceláři společnosti Agrospol Lužná s.r.o. Kontakty: tel. 571 424 844 paní Martinková 
tel. 603 549 090 pan Papšík 
   Na výměnu řidičáků už moc času není 
Už jen pouhý měsíc mají občané na splnění své zákonné povinnosti, a to požádat o výměnu řidičských průkazů, jimž 31. prosince 2007 končí platnost. Vsetínská radnice proto opětovně upozorňuje řidiče, aby nečekali na poslední chvíli a zároveň aby počítali s delšími čekacími lhůtami . 
nejaktuálnějších informací nepožádalo o výměnu řidičských průkazů ještě asi tři tisíce řidičů vlastnících doklad o způsobilosti, jemuž ke konci roku končí platnost. Pokud tak tito neučiní ani do konce roku, hrozí jim za porušení zákona až třicetitisícová . 
Do problémů se však mohou dostat i řidiči, kteří o výměnu požádají od 11. do 31. prosince. "Svou povinnost sice splní, ale na počátku příštího roku nebudou smět stejně usednout za volant auta či řidítka motocyklu. Zákonná lhůta na vyřízení jejich žádosti je totiž 20 dní takže nový doklad státní tiskárna cenin s největší pravděpodobností do konce roku nevyrobí a na ten starý již od počátku ledna řídit nesmí, uvedla vedoucí odboru správních agend radnice Valerie Ondřejová. 
Řidičské  průkazy vydané do konce roku 1993 si lidé mohou vyměňovat každé pondělí a středu od 8 do 17 hodin a každé úterý od 8 do 13.30 hod. Pracovníci na evidenci řidičů jsou občanům k dispozici po telefonické domluvě i ve čtvrtek a v pátek, kdy jinak zpracovávají přijaté žádosti. 
 Pro výměnu je nutná vyplněná žádost, fotografie o rozměru 3,4 x 4,5 cm, platný doklad totožnosti a řidičský průkazu končí platnost. Výměna je zdarma, ovšem při změně jakéhokoliv údaje se platí správní poplatek padesát korun. Nový řidičský průkaz bude vyroben do dvaceti dnů. Během této lhůty má řidič k dispozici původní doklad. 
Zájemce o výměnu řidičských průkazů upozorňujeme na změnu úředních hodin městského úřadu, ke které dojde v posledních dnech letošního roku. 

  Úřední hodiny na Městském úřadě,Svárov : Čt 27.12.2007 8,oo hod-11,30 hod-12,30hod.-17 oo hod.Pát. 28.12.2007
 8,oo-11,30hod-12,30hod-13,30 hod.Po.31.12.2007 8,oo-11,30   -  12,30-13,30 hod.
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