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* Obdrželi jsme poděkování odDiakonie Broumov za pořádání sběru ošacení. Diakonie
v loňské roce poskytla tuny ošacení na humanitární pomoc, hračky byly předány do dětských
domovů. Dále díky sbírkám Diakonie poskytuje azylové ubytování a drobné pracovní
příležitosti lidem na okraji společnosti. I já vám za spolupráci na sbírkách ošacení děkuji a
věřím, že v nich budeme pokračovat dál. Až dostaneme od Diakonie termín (předpokládám
na jaře), sbírku opět vyhlásíme.
* Zveme naše spoluobčany na druhé kolo prezidentských voleb, které se bude konat
v pátek 25.1.od 14:00 do 22:00 a sobotu 26.1. od 8:00 do 14:00na obecním úřadě. Volební
lístky obdržíte na místě. Zároveň děkujeme všem, kteří se dostavili v prvním kole voleb a
projevili zájem na výběru našeho prezidenta. Také děkujeme volební komisi, která průběh a
organizaci voleb vykonává svědomitě a na jedničku.
* Využíváme situace konání voleb a na sobotu 26.1. od 9:00 do 12:00 pro vás připravujeme
Den otevřených dveří v budově školy. Budete mít možnost si prohlédnout co se pořídilo
z dotace od Ministerstva životního prostředí - zateplení budovy ze zadní strany, tepelná
čerpadla, strojovnu, místnosti ve škole, tělocvičnu, a také zbrusu nové interaktivní tabule
v obou třídách, které si škola pořídila z dotace pro školy.
* Cenazaodváděnísplaškovýchvod (kanalizaci) pro rok 2013 se nemění, zůstávástejnájako
v minulémroce, tzn. 1.800,-Kčvčetně DPH naosobuužívajícíkanalizaci, 3.000,-zaobejkt s
číslempopisným, kdenenínikdohlášen k trvalémupobytu, ale nemovitostužívásezónně.
*
Občanskésdruženíspotřebitů
TEST
nabízíobčanůmbezplatněporadenství
v
oblastispotřebitelskéhoprávapřestelefon 299 149 009 (běžný tel. tarif) čipřes internet
nawww.stest.cz/spotrebitelska-poradna. Obrátit se můžete pro radu o bezpečnostivýrobku,
kvalityvýrobku, řešeníreklamací, odstupováníodsmluv, atd.
* Upozornění k dani z nemovitostí pro rok 2013 – do koncelednajsouobčané,
jejichžpozemků se dotklypozemkovéúpravy (zatím se netýkákatastruNedomic),
nebodošlokezměněvlastníka, výměry, počtunadzemníchpodlaží, označeníčivyužitípozemku,
atd. povinnipodatřádnénebodílčídaňovépřiznání (ten, u kohonebylyžádnézměny
unemovitostí, daňovépřiznánínepodává).
Všempoplatníkůmbudezaslánasloženka v prvnípoloviněkvětna.Daň do částky 5.000,-Kč je
splatnádo 31.5. Částkanad 5 tis Kč je splatnáve 2 splátkách – do 31.5. a 30.11. 2013. Pro
výpočetdaně:
kód
KÚ
Nedomice
717100,
cenapozemků
7,20Kč/m2,
koeficientdlepočtuobyvatel = 1, místníkoeficientynavyšujícícenupozemkůnejsouzavedeny.
* Obec Nedomice hledá kronikáře. Nejlépe člověka ze vsi, se zájmem o dění v obci. Dobrá
známka z českého jazyka není podmínkou, s tím dokážeme pomoci  Bližší informace
podáme na Obecním úřadě.

