Informační leták
Obecního úřadu Chvojenec
č. 1/2018
Pozvánka na II. kolo voleb prezidenta České republiky
II. kolo voleb prezidenta ČR se koná v pátek

26. 1. 2018

v sobotu 27. 1. 2018

14.00 – 22.00 hodin
8.00 – 14.00 hodin.

Volební lístky obdržíte ve volební místnosti, nebudou předem roznášeny. Volební
průkazy (pro volbu mimo obec) si zajistíte na OÚ Chvojenec nejdéle ve středu 24. 1. 2018.
Pokud máte zájem volit a nemůžete přijít do volební místnosti, přijedeme k Vám domů s
přenosnou volební schránkou. Nahlaste se na Obecním úřadu Chvojenec, telefonní číslo
466989186 nebo 606 660 209.

FINANČNÍ SPRÁVA informuje
DAŇE Z NEMOVITÝCH VĚCÍ - bez starostí z pohodlí domova
Daň z nemovitých věcí upravuje zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve
znění pozdějších předpisů
Podání daňových přiznání
Daňové přiznání je poplatník povinen podat příslušnému správci daně do 31. ledna zdaňovacího
období, dojde-li během roku ke změně okolností rozhodných pro stanovení daně nebo ke změně
poplatníka. Tiskopis daňového přiznání včetně samostatných listů a příloh lze získat na všech
finančních úřadech.
Na Daňovém portálu www.daneelektronicky.cz je k dispozici aplikace pro elektronické podání
(EPO). Po zadání základních údajů o přiznání nemovitých věcech alikace EPO automaticky
doplní hodnoty potřebné pro výpočet daně, daň vypočte a zkontroluje. Formulář je možné
vytisknout a podepsaný doručit na finanční úřad.
Placení daně prostřednictvím SIPO
Žádné složenky, žádné fronty u pokladen, žádné příkazy bance – plaťte daň z nemovitých věcí
prostřednictvím SIPO a budete mít záruku, že daň vždy zaplatíte včas. Tiskopis „Oznámení k
platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO je dostupný na každém územním pracovišti
finančního úřadu nebo na webových stránkách Finanční správy ČR ( www.financnisprava.cz ).
Vypněný tiskopis spolu s dokladem o připojení spojovacího čísla SIPO (nebo aktuální rozpis
bezhotovostních plateb SIPO) doručte na finanční úřad (nejpozději do 31.ledna). Nejste-li
držitelem spojovacího čísla SIPO, vyřiďte si ho na pobočce České pošty (nelze využít spojovací
číslo jiné osoby, např. v případě manželů).

Zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem
Služba je určená pro poplatníky, kteří nemají zřízenou službu placené daně prostřednictvím
SIPO a pro právnické osoby, které nemají datovou schránku. Údaje potřebné pro placení daně
budete mít ve své e-mailové schránce, nemusíte čekat na složenku. Zapomeneteli daň zaplatit,
správce daně Vám zašle upozornění e-mailem. Tiskopis „Žádost ve věci údajů pro placení daně z
nemovitých věcí emailem“ je dostupný na každém územním pracovišti finančního úřadu nebo
na webových stránkách Finanční správy ČR ( www.financnisprava.cz ). Vyplněnou žádost, ve
které poplatník jednoznačně určí jednu emailovou adresu , na kterou chce dostávat informaci o
placení daně z nemovitých věcí je potřeba doručit na finanční úřad (nejpozději do 15. března).
Kompletní informaci s údaji pro placení daně ve formátu pdf odbrží poplatník před splatností
daně do určené emailové schránky.

Akce v únoru 2018
Pátek 2. 2. 2018 – Hasičský ples – naši hasiči pořádají letos ples v obci Rokytno, začátek ve
20 hodin, vstupenku s místenkou si zajistíte přes hasiče.
Pátek 9. 2. 2018 – XVIII. Reprezentační ples Svazku obcí Loučná se koná v obci Býšť
(členská obec svazku) od 20 hodin, vstupenky s místenkou a dopravou si zajistíte na OÚ
Chvojenec, cena 150,-- Kč.
Sobota 24. 2. 2018 – Sokolský ples – sportovci pořádají již tradiční ples ve společenských
prostorách obce Chvojenec, vstupné 100,-- Kč, lístek s místenkou si zajistíte u pana Luďka
Kotfalda.

Důležité informace pro všechny občany
Majitele psů upozorňujeme, že je nutné sbírat výkaly psů na veřejných prostranstvích, nenechávat je zde. Veřejná prostranství slouží všem a není vhodné když se zde potom
pohybují děti a výkaly se pošpiní. Výkaly vadí i těm, kteří se o veřejná prostranství starají a
udržují je.
Odpadové hospodářství v naší obci Chvojenec má svá pravidla, která se již po několik
let nemění, ale vylepšují se. Není třeba vozit materiál tam kam nepatří. Když si nevíte rady
“Kam s ním?“ oslovte zaměstnance obecního úřadu,
kteří
Vám poradí. Co je
nejdůležitější! Nespojujte několik druhů materiálu dohromady. Též velkoobjemový odpad má
svá pravidla a suť, dřevo, plasty, papír, sklo do něj nepatří. Za obecním úřadem kontejner
na velkoobjemový odpad nenajdete, má své svozy 2x ročně ve vyhlášených dnech (duben a
říjen).

Zabíjačkové hody sobota 27.1. 2018
výdej od 9.30 hodin a občerstvení od 11.00 hodin
K prodeji -jitrnice, prejt, kroupy, tlačenka, polévka, kosti, syrové sádlo.
Občerstvení – prejt, kroupy, ovar, guláš, tlačenka, jitrnice, řízek.
Objednávky písemně na OÚ Chvojenec nebo na mail obec@chvojenec.cz
do čtvrtka 25.1.2018.

starostka obce Jaroslava Píšová

