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* Obec Nedomice hledá zájemce na příležitostné a sezónní úklidové práce v obci (sekání
trávy, zametání listí, odklízení sněhu, údržba veřejného osvětlení, apod.), zaměstnání formou
Smlouvy o provedení práce, možno i více zájemců. Pokud nebude zájem v obci, příležitost
bude nabídnuta uchazečům o zaměstnání registrovaným na Úřadu práce.
* Přijměte pozvání na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat v pondělí
30.1.2012 od 19:00 v zasedací místosti Obecního úřadu. Hlavním bodem programu bude
schválení výsledků inventarizace za rok 2011, dále projednání dalších žádostí o změnu
územního plánu, a další.
* Na základě množících se stížností občanů vyzýváme všechny majitele psů aby zamezili
jejich volnému pobíhání po obci a domovy svých mazlíčků řádně zabezpečili před únikem.
Dbejte prosím na jejich bezpečnost a bezpečnost svých sousedů.
* Upozornění k dani z nemovitostí pro rok 2012 – daňové přiznání jsou povinni podat do
konce ledna každoročně všichni vlastníci nemovitostí, u kterých došlo oproti posledně
podanému daňovému přiznání ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně (např.
změna vlastníka nemovitostí, výměry, počtu nadzemních podlaží, označení nebo využití).
Pro rok 2012 vznikl nový předmět daně z pozemků, který je nutno též uvést v přiznání k dani
z nemovitostí. Jedná se o zpevněné plochy pozemků užívané k podnikatelské činnosti nebo
v souvislosti s ní
V roce 2011 došlo k vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu přepracováním na
digitální nebo digitalizovanou mapu v následujících katastrálních územích: Byškovice,
Čakovičky, Chrást u Tišic, Jiřice u Kostelce nad Labem, Kojetice u Prahy, Korycany, Kozly
u Tišic, Rudeč a Tišice. Občané, jejichž pozemků se dotkly pozemkové úpravy nebo byly na
nich dokončené digitální mapy, mají povinnost podat na tyto změny řádné nebo dílčí daňové
přiznání k dani z nemovitostí pro rok 2012. V tomto daňovém přiznání budou uvedena
nová parcelní čísla a výměry pozemků, které byly dříve vedeny ve zjednodušené
evidenci a většinou pronajaty zemědělským podnikům, které za ně platily daň z nemovitostí.
Po provedených pozemkových úpravách mají vlastníci pozemků povinnost nemovitosti
přiznat v daňovém přiznání a daň z nemovitostí uhradit podle stavu k 1. lednu 2012.
V první polovině měsíce května bude Všem poplatníkům zaslána složenka s uvedením
správné výše daně. Daňové složenky byly zrušeny, používat se budou složenky typu A.

