Informace z Obecního úřadu
6.1.2014
* V novém roce 2014 přejeme všem našim sousedům a spoluobčanům vše nejlepší, hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti. Pokud v obci nebude vše dle vašich představ, přijďte nám to říci
na úřad 
* ZŠ a MŠ Nedomice oznamuje, že od 1.1.2014 je stravování možné pro každého, bez
omezení počtu odebraných obědů, či nutného přihlášení k trvalému odběru jídel. Cena za
jeden oběd činí 47,- Kč, jídelníček je zveřejněn na nástěnce před školou a na webových
stránkách obce/školy (http://www.nedomice.cz/skola_jidelna.htm). V případě zájmu o oběd prosím
kontaktujte Lenku Buškovou alespoň s jednodenním předstihem, a to na tel. 315 696 298,
mob. 736 629 483, nebo osobně.
* Nové známky na svoz komunálního odpadu jsou již v prodeji na Obecním úřadě. Od
13.1. do konce února bude obecní úřad otevřen také v pondělí od 19:00 do 20:00. Cena za
svoz odpadu je stejná jako loni, tedy 600,- Kč/osoba do 80-ti let, 300,- Kč nad 80 let.
Poplatek je splatný do 28.2.2014, spolu s poplatkem za psy. Cena je 100,- Kč za každého
psa nad 6 měsíců, známka zdarma. Platba možná i převodem na účet 243 281 900/0300.
* Vodárny Kladno – Mělník, a.s., oznamují změnu cen vodného a stočného pro rok 2014.
Dochází ke zvýšení ceny vodného na 51,87 Kč za m3 pitné vody vč. DPH.
* Upozorňujeme občany, že pokud v souvislosti s dokončenou digitální mapou katastru obce
došlo ke změně výměry nebo čísla jejich pozemku, pak je nutno na tyto změny podatDaňové
přiznání k dani z nemovitostí pro rok 2014 – řádné nebo dílčí. 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 tyto přiznat v daňovém přiznání a daň z nemovitých věcí uhradit podle stavu k 1.
lednu 2014.Daňové přiznání jsou povinni podat do konce ledna každoročně i všichni
další vlastníci nemovitých věcí, u kterých došlo oproti posledně podanému daňovému
přiznání ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně (např. změna vlastníka
nemovitých věcí, výměry, počtu nadzemních podlaží, označení nebo využití).
Daňové přiznání je třeba podat na územní pracoviště Finančního úřadu pro Středočeský kraj
v termínu nejpozději do 31. ledna 2014.V případě nejasností se informujte na Finančním
úřadu pro Středočeský kraj, Územním pracovišti v Neratovicích buď osobně v úřední dny pondělí a středa od 8,00 do 17,00 hod., nebo na telef. číslech 315639860, 315639862 a
315639865.
Pro výpočet daně je cena za m2 pozemku 7,20,- Kč, koeficient dle počtu obyv. = 1.
* Helena Andělová ze Dřís nabízí dětem ve věku od 1 do 3 let možnost si zacvičit, zazpívat,
naučit se básničky, … s dětmi stejně starými, v tělocvičně ZŠ Dřísy, každé pondělí od 9:00
do 10:00, za 30,- Kč, v doprovodu svých rodičů či prarodičů. Více info na
helena.andelova@gmail.comnebo 724 855 420.

