Informace z Obecního úřadu
7.3.2017
* Podávání daňových přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2016 – rozšířené
úřední hodiny na FÚ v Neratovicích budou od 27. března 2017 do 31. března 2017, pondělí –
pátek 8.00 hodin - 17.00 hodin, v pondělí 3. dubna 2017 budou úřední hodiny od 8.00 hodin
do 18.00 hodin.
Pracovníci finančního úřadu budou přítomni také na Městském úřadě v Kostelci nad Labem
dne 15. 3. 2017 v době od 12.00 hodin do 17.00 hodin. Obdržíte od nich daňové formuláře,
daňovou složenku pro placení daně, můžete platně podat daňové přiznání a případně i získat
pomoc při vyplnění daňového přiznání.
Daňové přiznání lze nejsnadněji vyplnit a podat elektronicky prostřednictvím aplikace
Elektronická podání pro finanční správu na Daňovém portálu na www.daneelektronicky.cz.
Tiskopisy daňového přiznání včetně všech jeho příloh, pokyny k vyplnění tiskopisů a další
info naleznete na www.financnisprava.cz.
* Společnost Stavokomplet připomíná těm připojeným na veřejnou kanalizaci, kteří mají
své nemovitosti napojené výhradně na veřejný vodovod (ne na studnu nebo kombinaci), aby
oznámili aktuální stavy vodoměrů paní Řípové na tel. 326 906 087, linka 43, nebo email
ripova@stavokomplet.cz - pro pololetní fakturaci. V září si vodoměry odečítá Stavokomplet
pochůzkami sám.
* Elektra Hakl Dřísy oznamuje, že tento týden doprodává veškeré zboží s 50% slevou.
* Spolek Copánek zve děti školou povinné a starší na disco odpoledne, které se uskuteční
tuto sobotu 11.3. od 15:00 v sále hospody na hřišti v Ovčárech. K tanci bude pouštět hudbu
Martin Hromas, jako host vystoupí taneční skupina Studio4you z Kostelce nad Labem. O
něco sladkého či slaného na zub tímto prosíme naše pekařky, jestli by nám pro děti věnovaly
pár kousků.
Od 21:00 bude disco pokračovat pro dospělé, bavit se budeme hudbou 80 a 90-tých let,
převážně z produkce ČR a SK. Vstupné dobrovolné.
Zveme tímto všechny sousedy a známé, přijďte se s námi pobavit a poveselit.
* Vážení sousedé, v rámci projektu STOP LHOSTEJNOSTI byla v naší obci umístěna
popelnice na sběr použitých kuchyňských rostlinných olejů. Je černá a opatřená velkou
zelenou etiketou, stojí za vraty obecního úřadu. Oleje z Vašich domácností do ní můžete
vhazovat v uzavřených PET lahvích (2l max). V žádném případě nevhazujte motorové oleje.
Tím, že kuchyňské oleje nebudete vlévat do odpadu, se vyhnete možnému ucpání
odpadových trubek Vašich domácností, dále tím nebudete snižovat účinnost obecní
kanalizace a v neposlední řadě přispějete i k ochraně životního prostředí. Děkujeme Vám, že
se zapojíte do tohoto projektu 
* Upozorňujeme sousedy, aby dbali zvýšené ostražitosti. V posledních dnech byly na
obecní úřad oznámeny neúspěšné pokusy o vniknutí do prostor ZŠ, MŠ a kůlny a jedna
úspěšná krádež stavebního materiálu ze zahrady majitele, který zde trvale nebydlí.

