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1. Změna místní příslušnosti k Okresní správě sociálního zabezpečení Hodonín
Od 1. 1. 2007 nastala změna v místní příslušnosti k Okresní správě sociálního
zabezpečení. Od tohoto data budou občané i podnikatelé vyřizovat veškeré
záležitosti spadající do kompetencí tohoto úřadu na pracovišti v Hodoníně.
Jedná se o agendu týkající se vyřizování důchodů a dále důchodového a
nemocenského pojištění zaměstnanců.
Kontaktní adresa: Okresní správa sociálního zabezpečení
Národní třída 38
695 01 Hodonín
Kontaktní telefon: 518 395 111
Doporučujeme před samotnou návštěvou telefonickou domluvu, případně poštovní
styk.
2. Výměna občanských průkazů
Upozorňujeme občany, že dle Vyhlášky č. 513/2006 Sb. spadá obec Mouchnice od
1. 1. 2007 pod okres Hodonín. Z tohoto důvodu je každý občan obce Mouchnice
povinen provést výměnu občanského průkazu. Lhůta pro výměnu je stanovena do
30. 4. 2007. Tato výměna je bezplatná.
Aby občané měli s touto záležitostí co nejméně starostí, obecní úřad zajistil pro
občany, nemající fotografii na nový občanský průkaz, na den 26. 2. 2007 v době od
15 do 17 hod přítomnost fotografa, který na místě zhotoví potřebné fotografie.
V tento den v době od 14 do 17 hod bude přítomna i matrikářka, která bude přijímat
žádosti o vydání občanského průkazu. Občané, kteří již fotografii mají, mohou již
žádosti podávat průběžně – na OÚ Nemotice, nebo MÚ Kyjov. Formuláře žádosti
jsou k dispozici na OÚ Mouchnice.
Další možnost podání žádosti o výměnu občanského průkazu na OÚ v Mouchnicích
bude v měsíci březnu 2007 – termín včas oznámíme.
3. Poplatky za likvidaci a svoz odpadu v roce 2007
Na základě schválené obecně závazné vyhlášky obce Mouchnice o svozu a likvidaci
odpadu je stanoven poplatek na rok 2007 v této výši:
Občan nad 15 let trvale bydlící v obci Mouchnice-------------------------------------400 K č
Občan do 15 let trvale bydlící v obci Mouchnice -------------------------------------200 Kč
Majitel nemovitosti v obci Mouchnice,který nemá trvalé bydliště v obci -------400,-Kč
Poplatky jsou splatné do 28. 2. 2007 a budou se vybírat vždy v pondělí a ve středu
v úředních hodinách 8 -11 a 14 – 17 na obecním úřadě.
4. Pozvánka na akci „Posezení u zabíjačkového kotle“
Zastupitelstvo obce Vás srdečně zve dne 3. 2. 2007 od 16 hod na „Posezení u
zabíjačkového kotle“, které se bude konat ve Společenském domě.
K zakoupení bude občerstvení a zabíjačkové produkty. Připravena je i tombola.
Přijďte strávit příjemný podvečer ve společnosti svých spoluobčanů.
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