Informace z Obecního úřadu
1.2.2017
* Zastupitelstvo obce zve své spoluobčany na veřejné zasedání, které proběhne v pondělí
6.2. od 19:00 ve Venkovské cukrárně. Hlavním bodem programu bude výběr projektanta na
rekonstrukci místních komunikací. Dalšími body bude schválení projektanta na vypracování
územní studie na úpravu návsi u křížku a zadání projektu na regeneraci veřejné zeleně (podél
cest na stráň) k úpravám dle podmínek současných dotačních titulů. Na přání přítomných
můžeme podat informace o změnách při přijímání žáků do MŠ, apod. Znovu apelujeme na
účast na veřejných zasedáních, spousta dotací je vázaná na účast veřejnosti, a to my máme
problém splnit a prokázat. Vaše zapojení do chodu a rozhodování obce je potřebné.
Děkujeme za pochopení.
* Zdravotní středisko Všetaty, MUDr. Hrdličková, oznamuje, že v týdnu od 13.2. do 17.2.
je zavřeno. Zastupuje zdravotní středisko Chrást - 315 696 002, kromě úterka, kdy zastupuje
zdravotní středisko ve Lhotě.
* V týdnu jarních prázdnin, od 13 - 17.2., bude mít na obecním úřadě úřední hodiny jen paní
Liďáková, a to v úterý a středu od 8:00 – 16:00 hod.
* Na přání sousedů můžeme toto hlášení zasílat emailem. Máte-li zájem, zašlete vaši
emailovou adresu na obec@nedomice.cz, přidáme vás do seznamu.
* Svoz tříděného odpadu – papíru – i pro letošní rok jsme podepsali smlouvu na svoz papíru
s firmou Tilia, která za svezené množství platí odměnu naší škole. Podařilo se nám domluvit
se s obcí Ovčáry, aby se k nám přidali. Naší škole tedy půjdou peníze za odvoz papíru nejen
z Nedomic, ale i z Ovčár. Velice vám za vaše úsilí děkujeme a prosíme, abyste i nadále
věnovali pozornost třídění. Např. sběrový papír je použitelný pouze v čistém a suchém stavu,
proto dohlížejme, aby víka kontejnerů byla zavřená, aby papír nestál na zemi, apod.
* Informace k dani z nemovitých věcí pro rok 2017 - daňové přiznání jsou povinni podat
do 31. ledna každoročně všichni poplatníci, u nichž došlo oproti posledně podanému
daňovému přiznání ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně (např. změna
vlastníka nemovitých věcí, změna výměry, počtu nadzemních podlaží, označení nebo využití
nemovitých věcí). Za pozdní podání daňového přiznání bude ukládána pokuta ve smyslu §
250 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.
Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnou datovou schránku, musí podat
daňové přiznání elektronicky - datovou zprávou, ideálně prostřednictvím aplikace
Elektronická podání pro Finanční správu, dostupné na www.daneelektronicky.cz.
Daň z nemovitých věcí je splatná do 31. května běžného roku, pokud nepřesáhne částku
5000,- Kč. Pokud přesáhne částku 5 000 Kč, je splatná ve dvou stejných splátkách, a to
nejpozději do 31. května a do 30. listopadu běžného roku, u poplatníků provozujících
zemědělskou výrobu pak do 31. srpna a do 30. listopadu běžného roku.
Pro rok 2017 nedošlo u obcí v působnosti Územního pracoviště v Neratovicích ke změnám
cen, sazeb a koeficientů. (v k.ú. Nedomice je cena pozemků pro účely daně 8,23 Kč/m²,
koeficient dle počtu obyvatel = 1)

