Žďárský zpravodaj
č.7/2011
Obecní úřad Žďár nad Metují
– úřední hodiny

Chcete zdravější ovzduší ve svém okolí? Nepalte
odpad, třiďte ho!

Pondělí 8 – 11 a 13 – 17 hod
Středa 8 – 11 a 13 – 17 hod

Pokud vám není jedno, co dýcháte vy či vaše děti, nepalte
domácí odpad. K tomu, aby bylo ve vašem okolí ovzduší
zdravější, stačí odpad vytřídit do k tomu určených kontejnerů.
Díky třídění odpadu se nejen zlepšuje životní prostředí, ale také
se zpět do oběhu dostávají důležité suroviny.
Většina obyvatel Královéhradeckého kraje odpad třídí, přesto se i
nyní objevují případy, kdy domácnosti odpad pálí.
Při spalování odpadu doma se uvolňuje do ovzduší velké množství
zdraví škodlivých látek. Například při spalování PET lahví uniká do
ovzduší toxický oxid uhelnatý a karcinogenní látky přispívající ke
vzniku rakoviny.
„Není přitom nic jednoduššího než odpad vytřídit a odnést ho do
příslušných kontejnerů.
Plasty patří do žlutého kontejneru. Před vhozením by se měly
sešlápnout či zmačkat, aby zabíraly méně místa. Pro nebezpečný
odpad či vysloužilé domácí spotřebiče a ostatní odpad jsou určené
sběrné dvory.
Více informací k projektu společnosti EKO-KOM, a.s. který je
realizován ve spolupráci s Královéhradeckým krajem, je možné
najít na internetových stránkách www.cistykraj.cz. Se správným
tříděním odpadu vám může pomoci web www.jaktridit.cz.

Kontakty: tlf.č. 491 541 142
e-mail: obec.zdarnm@tiscali.cz

www.zdarnadmetuji.cz
SBĚRNÝ DVŮR
Provozní doba od listopadu
pouze
v sobotu v době 9 – 11 hod.
Poděkování
Děkujeme tímto občanům, kteří
dodržují obecně závaznou vyhlášku,
ctí dobré občanské soužití a tudíž
nepoužívají hlučné stroje, sekačky,
motorové pily apod. ve dnech
pracovního klidu (neděle a svátky),
všem, kteří nepálí domácí odpad a
neznečišťují tak ovzduší ostatním a
především těm, kteří využívají
sběrný
dvůr
pouze
v jeho
stanovenou provozní dobu (viz.
výše).

Setkání s Mikulášem
Proběhne dne 2.12.2011 od 17 hodin
na sále místního pohostinství. Po
ukončení nadílky (cca 18 hod.) bude
slavnostně rozsvícen vánoční strom
na návsi.

Inzerce
Nabízím doučování němčiny dětí i
dospělých - začátečníci, pokročilí
(příprava na maturitu, vysoká škola,
kancelářská NJ). Cena dohodou.
Kontakt: Monika Pohnerová-Voigt,
tel. 775/281409. Po dohodě zajistím
hodiny konverzace NJ s rodilým
mluvčím. Žďár nad Metují a okolí.

UPOZORNĚNÍ
Ke konci roku 2011 dochází k podstatným změnám ve vydávání
občanských průkazů. V souvislosti s přechodem na nové typy OP
od roku 2012 lze požádat o stávající typ na Městském úřadě
v Polici nad Metují pouze do 30.11.2011. Přímo na Městském
úřadě v Náchodě bude možné podat žádost o tento OP nejpozději
do 14.12.2011. Od nového roku lze o OP žádat pouze na MěÚ
s rozšířenou působností dle trvalého pobytu žadatele, tj. pro nás
v Náchodě (vedle polikliniky). Dosavadní OP zůstávají v platnosti
po dobu v nich uvedenou.

POZVÁNKA
Děti ze ZŠ Žďár nad Metují všechny srdečně zvou na VÁNOČNÍ
VÝSTAVU A DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ve všedních dnech
od 23.11.do 30.11.2011 vždy od 8 do 15 ti hodin v budově školy.
K zakoupení budou svícny, adventní věnce, přáníčka,…..
V tuto dobu bude možnost si prohlédnout nově vzniklou třídu
v podkroví budovy.

Připravuje se

Informace o dani z nemovitosti pro rok 2012

Dne 3.12.2011 Československá
diskorokotéka – D. J. Šuplátko od 20
hodin na sále místního pohostinství.

K 21.7.2011 došlo v obci Žďár nad Metují k obnově katastrálního
operátu (digitalizaci). Tato změna sebou přinesla i nutnost podat
nová daňová přiznání k dani z nemovitostí na zdaňovací období
roku 2012 pro vlastníky/nájemce pozemků, kde došlo ke změně,
např. výměry, využití, případně byly pozemky ze zjednodušené
evidence zavedeny jako parcely katastru nemovitostí apod. Od roku
2012 se totiž v souladu s § 3 odst.1 zákona č. 338/1992 Sb. o dani
z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů v katastrálním území
Žďár nad Metují stává poplatníkem daně vlastník pozemku
evidovaného v katastru nemovitostí (a to i v případě, že je takový
pozemek pronajat). U pronajatých pozemků, které však zůstaly
evidovány ve zjednodušené evidenci, je poplatníkem daně i nadále
nájemce. Pokud pozemky, evidované ve zjednodušené evidenci,
nejsou pronajaty, je poplatníkem daně vlastník pozemku.
V případě, že došlo ke změně z výše uvedených důvodů u více jak
jednoho pozemku ve vlastnictví téhož majitele, doporučuje správce
daně z důvodu zjednodušení vyplnění daňového přiznání k dani
z nemovitostí na rok 2012 poplatníkům podat úplné řádné daňové
přiznání dle stavu k 1.1.2012 (pro řádné vyplnění daňového
přiznání je nezbytné mít k dispozici aktuální výpis z katastru
nemovitostí), při změně pouze u jednoho pozemku postačí podat
dílčí daňové přiznání na tuto změnu.
Daňové přiznání, případně dílčí daňové přiznání, je nutno podat
Finančnímu úřadu v Náchodě nejpozději do 31. ledna 2012.
Zároveň si dovolujeme upozornit na zákonnou změnu výše sazby
daně z nemovitostí pro rok 2012 u zpevněných ploch sloužících
k podnikatelské činnosti nebo využívaných v souvislosti
s podnikatelskou činností. Sazba daně se mění z 0,20 Kč na 1,- Kč
u zpevněných ploch sloužících zemědělské prvovýrobě a lesnímu a
vodnímu hospodářství a na 5,- Kč u zpevněných ploch sloužících
průmyslové výrobě, stavebnictví, dopravě a ostatní podnikatelské
činnosti. Přestože se jedná o zákonnou změnu sazby daně, je každý
vlastník takového pozemku povinen podat v termínu do 31.1.2012
daňové přiznání a zde si uplatnit tuto změnu sazby daně.
I nadále zůstává v platnosti povinnost podat daňové přiznání k dani
z nemovitostí při jakékoliv jiné změně ve vlastnictví nemovitostí,
ke které došlo v průběhu roku 2011 (prodej, koupě, darování,
dědění atp.) a to v zákonném termínu (tzn. do 31.1.2012). Finanční
úřad v Náchodě upozorňuje, že nové tiskopisy daňového přiznání
k dani z nemovitostí na rok 2012 budou k dispozici až koncem
prosince 2011, kdy budou celorepublikově distribuovány.

Zveme širokou veřejnost
na předvánoční posezení v sobotu
10. 12. 2011 od 16 hodin na sál
místního pohostinství. V rámci
odpoledne vystoupí pěvecký sbor
Stěnavan z Broumova a k poslechu i
tanci zahraje na harmoniku Marie
Ryšavá z Pěkova.
Zajištěno malé občerstvení.

SDH Žďár nad Metují připravuje
tradiční
HASIČSKÝ PLES
v sobotu 7.1.2012.
Ples se uskuteční od 20 hodin na sále
místního pohostinství.
K tanci bude hrát skupina Elka, jako
doprovodný
program
vystoupí
taneční škola Bonifác ze Rtyně
v Podkrkonoší. Zajištěna bohatá
tombola.

ZUMBA
TJ Sokol a Obec Žďár nad Metují
pořádají
CVIČENÍ ZUMBY
s lektorkou Pavlínou Noskovou.
Kurz obsahuje 10 cvičebních hodin a
bude probíhat od ledna do března
2012 pouze při dostatečném počtu
zájemců vždy ve středu od 20
hodin
na
sále
místního
pohostinství.Cena kurzu 400,- Kč
pro účastníky za Žďáru nad Metují,
pro ostatní 500,- Kč.Přihlášky
přijímáme v kanceláři OÚ, úhrada
poplatku do 31.12.2011.

Nabídka
Nabízíme k prodeji stolní kalendář
na rok 2012 s názvem „PUTOVÁNÍ
ČASEM NA POLICKU RUKOU
JOSEFA VOŘÍŠKA“.Kalendář je
možno zakoupit v kanceláří OÚ a
v prodejně potravin na návsi za cenu
75 Kč/ks.

Na rok 2012 nedochází ke změně poplatníků daně:
-u stávajících vlastníků pozemků, které byly evidovány v podobě
parcel katastru a byly vlastníkem přiznány k dani již
v některém předchozím zdaňovacím období,
-u stávajících nájemců pozemků, které jsou i nadále evidovány ve
zjednodušené evidenci,
- u stávajících nájemců pozemků, spravovaných Pozemkovým
fondem České republiky nebo Správou státních hmotných rezerv,
anebo převedených na základě rozhodnutí o privatizaci na
Ministerstvo financí.
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