Výhled do budoucna

Výzva k povinné výměně řidičských průkazů

Tento výhled obsahuje populární i méně populární záležitosti. Jedním z méně
populárních opatření je plánované zvýšení daně z nemovitosti s platbou v r. 2011.
Obce mohou rozhodnutím zastupitelů navýšit daň až pětkrát. My chystáme zvýšení
daně z nemovitosti minimálně dvojnásobné . Letos bylo navýšeno ještě zákonem,
naše obec do toho nezasahovala, zatímco další obce či města již k zákonnému
navýšení přidaly své.
Navýšení daně by se týkalo především staveb , většina půdy je od navýšení
osvobozena. V některém z dalších číslech Našich Listů uvedeme modelový příklad
navýšení daně. Daň z nemovitosti je ve většině evropských zemí rozhodujícím
příjmem obcí a nejvíce je tomu v Anglii. Je to dáno i tím , že se jedná o stabilní
příjem obcí a snáze se tak tvoří rozpočet. V naší zemi tvoří základ daní
podnikatelská činnost a ta ještě leží hodně na bedrech domácích podnikatelů,
zatímco zahraniční bohatě využívají daňových prázdnin z příjmu a platí spíše daň
za zaměstnance.
Infrastruktura obce a zvláště naší , kde jsme stavebníky nikdy nesvazovali
přísnými regulačními plány je na počet obyvatel a členitostí terénu tak rozsáhlá,
že stojí nemalé peníze. Nejlepší situace je historicky u budování či obnově
místních komunikací. Do těch proudilo vždy hodně dotací. Totéž je u kanalizací,
kde zase mimo dotací do
r. 1989 zlepšovala situaci dobrovolná práce občanů.
Také vodovod byl do r. 1989 budován též svépomocí. Po r. 1990 je již tato
forma využívána pro obec při menších akcích na dohodu o práci. Při větších jsou
pravidla realizace taková, že zhotoviteli jsou podnikatelé. Každá doba má své a té
dnešní se přizpůsobujeme tak, abychom věci řešili vyváženě.
Co se týká vodovodu je to nejdražší potřeba na zhotovení a údržbu. Zákon nám
ukládá od r. 2009 střádat peníze na jeho rozvoj. Ne, že bychom předtím peníze
v rozpočtu nevyčleňovali, ale nyní to bude muset být více. Vodné v současné době
pokrývá náklady na provoz a do fondu rozvoje půjde druhá složka platby za
vodné určená za r. 2009. O elektrifikaci jsem psal minule , tam je situace dobrá.
Vrátím- li se k dani z nemovitosti, právě ona by měla posílit rozpočet pro
budování sítí , takže by se vrátila zpět plátcům.
Máme také dobrou zprávu, že mimo obec bude také investovat opět do místního
konzumu Západočeské konzumní družstvo a to realizací změny zdroje topení.
Když jsme u konzumního družstva, přinášíme jeho místní nabídku :
Objednávky kuřat se přijímají do 11. srpna 2009
14 týdenní kuřata v cenách 125 ,- kč za slepičky a 119,- Kč za kohouty .
Také je možno objednávat krmivo 10 kg balení za 130,- Kč .
Poděkování za práci
Po 7 létech práce u Obecního úřadu odešel do starobního důchodu
pan Antonín Tůma.
Byl prvním kdo se začal starat profesionálně o obecní majetek . Jeho práci nyní
převzal pan Jaroslav Skalický . Přejeme panu A. Tůmovi ve zdraví užívanou penzi a
určitě budeme rádi , když se zastaví u nás na Obecním úřadu .
starosta a místostarostka obce Ždírec
Pozvánka

Dne 15.8.2009 pořádá ČSŽ ve Ždírci zábavu na terase od 19 hod.
K tanci a poslechu hraje Ungrovanka.
Srdečně všechny zveme.
Český svaz žen

Řidičské průkazy vydané od 1. Ledna 1994 do 31.prosince 2000 jsou jejich
držitelé povinni vyměnit do 31.12.2010.

Musíte mít s sebou:
Platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
Jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
Řidičský průkaz, kterému končí platnost
Povinná výměna ŘP je osvobozena od správního poplatku
ŘP si můžete vyměnit na příslušném pracovišti obecního úřadu s rozšířenou působností (podle místa
trvalého pobytu)
Nový ŘP bude vydán nejpozději do 20 dnů ode dne podání žádosti (popř. do 5 pracovních dnů po úhradě
správního poplatku 500 Kč)

TJ ÚSLAVAN ŽDÍREC
OBLASTNÍ PŘEBOR muži, podzim 09
1. kolo NE 30.8.2009
2.kolo NE 6.9.2009
3. kolo NE 13.9.2009
4.kolo SO 19.9.2090
5. kolo NE 20.9.2009
6.kolo NE 27.9.2090
7. kolo NE 4.10.2009
8.kolo SO 10.10.2009
9. kolo NE 11.10.2009
10.kolo NE 18.10.2009
11. kolo NE 25.10.2009

Ždírec- Příchovice B
Osek A-Ždírec
Ždírec- Nezvěstice B
Litice-Ždírec
Ždírec-Rožmitál
Ždírec-Božkov
Újezd B- Ždírec
Ždírec-Vřeskovice
Blovice-.Ždírec
Ždírec-Ejpovice B
Nýřany B- Ždírec
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NOHEJBAL
V sobotu 1. 8. 2009 se po téměř 15 letech rozdrnčely elektrické kytary na parketu u Homolky. TJ Úslavan
zorganizoval bigbítový večer a pozval začínající rockovou skupinu Chimaera. Ta přilákala téměř 140
návštěvníků. K úspěchu akce pomohlo krásné letní počasí. Celá zábava by neměla nejmenší chybu,
kdybychom věděli, který občan nám v červnu zcizil výčepní pult na pivo.
Rádi bychom v budoucnu pokračovali v pořádání tanečních zábav a využili tak našeho
krásného areálu. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na organizaci celého večera.
Členové TJ Úslavan Ždírec
Večerní zábavě předcházel nohejbalový turnaj trojic, který zorganizoval oddíl nohejbalu
TJ Úslavanu. Zúčastnilo se ho pět družstev. Tři domácí, Čižice a Plzeň.
Konečná tabulka:
1. Piloti
2. 3 gramy
3. Vrátníci
4. Čižice
5. Veteráni
Akce proběhla velmi dobře a děkuji všem zúčastněným za předvedené výkony. Věřím, že příští ročník
proběhne s hojnější účastí.
Jan Havel

