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Zprávy obecního úřadu
Končíme r. 2007 , připravujeme se na statistiku za tento rok a v číslech je to pro naši
obec více jak 5 miliónů ve výdajích a příjmech . Kde jsou tyto peníze ? . To co vybereme
na poplatcích vracíme zpět do systému a to hlavně u poplatcích za odpady a u vodného .
Stále držíme cenu za odpady na hranici 500,- Kč , ačkoliv obec platila v r. 2002 za
nejdražší známku na popelnici 1300, -Kč ročně a za rok 2008 bude platit 1510,- Kč . Pro
r. 2009 se má hranice posunout na 700 ,- Kč , ale nehodláme ji využít automaticky , spíše
hledáme cesty jak za odpady ušetřit v systému obce . Vás se toto opatření dotkne při
vydávání známek na popelnice , kdy budeme dávat proti platbě známky tímto způsobem
Pro dům , nebo byt s 1 nebo 2 trvale bydlícími osobami to bude známka žlutá , to
je vývoz odpadu 1 x za 14 dní po celý rok .
Pro dům , nebo byt se 3 a více trvale bydlícími osobami to bude známka červená,
tzn. vývoz odpadu přes topné období 1 x týdně a v ostatních šesti měsících 1 x za 14 dní .
Jednorázové známky je možné dokoupit za cenu 65,- Kč za kus bez daně , ale jen u
rekreačních objektů , nebo u trvale bydlících mít dvě popelnice . Na jedné střídat
jednorázové známky a na druhé mít stálou roční známku .
Známky na popelnice začneme prodávat od pondělí 7 . ledna 2008 a konec
prodeje bude opět 15. února 2008 . Pokud však budete chtít zaplatit najednou
i vodné přijďte až v pondělí 14 . ledna 2008 , protože již budeme mít údaje o spotřebě
vody ve vaší domácnosti za r. 2007 . Vodné je možné platit do konce dubna 2008 .
A ještě jedna důležitá INFORMACE : odečty vodoměrů ve vaší domácnosti
provedou pracovníci obce v pátek 4. ledna a v sobotu 5. ledna 2008 . Připravte
proto přístup k vodoměrům . Máte také možnost nahlásit , který den budete doma a
v jaký čas . Každopádně potřebujeme stav vašeho vodoměru znát do pondělí 7. ledna jinak
nám zákon umožňuje vypočítat spotřebu dle paušálu což je téměř vždy vyšší spotřeba .
My musíme poslat součet za celou obec Ministerstvu zemědělství ČR , Povodí ČR a
správci daně z vody což je Celní úřad ČR a v brzké době Finanční úřad ČR pod který
tyto celníci přejdou . Po zrušení kontrol na hranicích v rámci Schengenské dohody Evropské
unie přejde část celníků , nebo už přešla na jinou práci . Cestovní doklady ale pořád
musíme mít u sebe , protože kontrolovat nás mohou na jiných místech Evropské unie .
A
tak
pokud
pojedete
vyzkoušet Evropskou
unii
bez
hranic
,
přejeme vám
požitek z této novinky a šťastný návrat do Nového
roku 2008. Zastupitelé obce a pracovníci Obecního úřadu vám též
přejí
pohodové
prožití
Vánočních
svátků a
dárky , které
vás
potěší
starosta
obce Ždírec
Vlastimil Vrátník - starosta obce

Obecní úřad ve Ždírci informuje , že v lednu 2008 vypíše konkurz na
obsazení místa administrativní pracovnice Obecního úřadu . Zcela určitým
předpokladem získání místa bude vzdělání ekonomického směru .

