Informace z Obecního úřadu
2.2.2015
* Sdružení „Ovčáry pro všechny“ zve děti a jejich přátele na Maškarní karneval, který se
uskuteční v sobotu 7.2.2015 od 14:00 v Ovčárech na hřišti. Na děti čeká zábava – tanec,
soutěže, tvoření …
* V sobotu 7.2.2015 proběhne Vítání občánků, a protože se loni narodilo rekordních 12
dětí, bude se vítat v prostorách mateřské školky.
* Upozornění k dani z nemovitých věcí pro rok 2015 - ve všech katastrálních územích
došlo vyhláškou MZE ke změnám průměrných cen půdy. V případě zemědělských pozemků,
tj. druh pozemku A (orná půda, chmelnice, vinice, zahrada a ovocný sad) nebo druh
pozemku B (trvalý travní porost) dojde v důsledku toho ke změně základu daně a změně
poslední známé daňové povinnosti. Nedošlo-li v předchozím zdaňovacím období k žádné
jiné změně (prodej/koupě/dar/směna/rozdělení …), poplatníci nemají povinnost podávat
daňové přiznání. V měsíci květnu bude poplatníkům – fyzickým osobám zaslána složenka
s uvedením správné výše daně.
* Kanalizace – provozovatel ČOV a řadů spol. Stavokomplet oznámila, že v některých
našich obcích nesouhlasí množství fakturované odpadní vody a vody skutečně naměřené na
odtoku z obcí. Z tohoto důvodu bude provádět kontroly tzv. černých odběrů. Kdo jste již
napojen na kanalizaci, ale ještě jste neodevzdali podepsanou smlouvu, neprodleně tak prosím
učiňte. Ověřován bude i počet osob, které se v napojené nemovitosti dlouhodobě zdržují.
* Věčné téma – odpady. Říká vám něco rok 2024? V tomto roce již nebude možné (téměř)
ukládat směsný komunální odpad na skládkách. Středočeský kraj se zamýšlí nad
vybudováním spalovny v Horních Počáplích. Času mnoho není. Pro každého z nás to bude
znamenat začít třídit domovní odpad na všechny možné recyklovatelné komodity a do
popelnice vhodit jen opravdu nezrecyklovatelnou věc. Poplatky za skládkování narostou, za
spalovnu ještě dnes nejsou jasné. Od letošního roku máme za povinnost třídit bioodpad
(alespoň rostlinného původu) a kovy. To znamená, že tento druh odpadu nepatří do
popelnice. Obec ještě nemá finální řešení. Bioodpad svážíme na pozemek za rybník, máme
smlouvu na jeho odvoz na kompostárnu v Košátkách. Dále dodáme zájemcům kompostéry.
Na kovy nejspíše budou uspořádány „železné neděle“.
* Na veřejné schůzi byla projednána možnost svozu nápojových kartonů (tetrapaků). Je
nutné zjistit váš zájem o třídění této komodity a náklady na svoz. Dejte nám vědět, prosím,
pokud jste přesvědčeni, že se do třídění tetrapaků zapojíte (na úřadě, emailem, telefonem,
SMS …). Dále bylo projednáno zřízení dalšího „hnízda“ kontejnerů pro tříděné odpady.
Z řad občanů nebyla vyjádřena potřeba další místo zřizovat. Pokud jste opačného názoru,
opět nám dejte prosím vědět, včetně toho, kde byste si druhé hnízdo představovali.
Protože se nám kontejnery na plast plní rychleji než v minulosti, byl objednán týdenní svoz.
PET lahve prosím odvíčkujte a sešlápněte! Je stále mnoho lahví plných vzduchu.
* Víčka z plastových lahví a papír můžete odevzdávat i ve škole, pomůžete jí. Škola si tyto
komodity prodává. Děkujeme 

