OBECNÍ ZPRAVODAJ pro Písařov a Bukovici
č. 1 (únor), ročník 2013
POPLATKY PRO ROK 2013
Komunální odpad
Termín úhrady: v úředních dnech (pondělí, středa) do 30.4.2013.
Základní výše poplatku: 400,00 Kč/osoba
Osvobození:
od poplatku se osvobozuje
a)
poplatník, který se zdržuje více jak 10 měsíců v kalendářním roce mimo území ČR
b)
poplatníci s trvalým pobytem v sídle ohlašovny (na adrese čp. 80 Písařov), u nichž není znám skutečný pobyt
c)
poplatníci, kteří jsou více jak 10 měsíců v kalendářním roce umístěni v léčebnách dlouhodobě nemocných a
jiných zdravotnických zařízeních
d)
poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) OZV za podmínky, že je současně plátce poplatníkem podle čl. 2 odst. 1 písm.
a) a dále za podmínek, že uvedenou stavbu nepronajímá a tato neslouží k podnikatelské činnosti
Úleva ve výši 50% sazby dle Čl. 4:
a)
dětem do 15 let věku, který v kalendářním roce dovrší
b)
studentům středních a vysokých škol, kteří jsou po dobu studia ubytováni na internátech, kolejích či jiných
ubytovacích zařízeních
Úleva ve výši 20% sazby dle Čl. 4:
a)
osobám, které dovrší v kalendářním roce 70 let a starší
b)
osobám zdravotně postiženým, které vlastní průkaz 2. stupně (ZTP) a 3. stupně (ZTP/P).
Poplatek za psa
Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.
Termín úhrady: v úředních dnech (pondělí, středa) do 31. 3.2013.
Výše poplatku:
a)
za prvního psa - 150,00 Kč
b)
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele - 300,00 Kč
c)
za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho
jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu - 100,00 Kč
d)
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého
důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatele sirotčího důchodu - 300,00 Kč
Osvobození: od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním
postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu
Vodné
Termíny úhrady: červen, prosinec - na základě přesného data zveřejněného ve Zpravodaji a na webových stránkách obce
Vodné: 14,00 Kč/m3
Slevy a osvobození: nejsou poskytovány
VYBÍRÁNÍ POPLATKŮ V BUKOVICI
Výběr poplatků v Bukovici proběhne 3.4.2013 od 14,00 do 15,00 hodin. Budou vybírány poplatky za odpady a ze psů.

ODPADY
Svozovým dnem je vždy úterý. Do konce března probíhá svoz každých 14-dní. Od dubna jedenkrát měsíčně.
26.2., 12.3., 26.3., 23.4., 21.5., 18.6.
Na sběrných místech jsou popelnice rozlišeny dle barev:
žlutá – plasty, červená – nápojové kartony, modrá – papír, dvě zelené – na bílé a barevné sklo, hnědá – kovy,
černá – směsný odpad. Do směsného odpadu patří vše, co se nepodaří vytřídit do všech ostatních popelnic.
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S výjimkou nebezpečného odpadu – ten je svážen 2x ročně nebo jej můžete po dohodě uložit ve shromaždišti odpadu. Do
těchto popelnic rovněž nepatří vyřazené elektrospotřebiče – ty můžete uložit do sběrného boxu v budově OÚ Písařov.
POMOC S DAŇOVÝM PŘIZNÁNÍM
Finanční úřad v Šumperku v letošním roce opět připravil výjezdy pracovníků FÚ na vybrané obce s cílem pomoci
fyzickým osobám s podáním daňových přiznání.
V Písařově budou pracovníci FÚ 21. března 2013 od 8,00 hod. do 15,00 hod. v zasedací místnosti OÚ Písařov.
K dispozici budou formuláře a bezplatná pomoc a rada odborných pracovníků FÚ,
INFORMACE, INZERCE
kteří Vám sdělí potřebné informace, popř. pomohou s vyplněním daňových
přiznání, provedou kontrolu formální správnosti a vyplněná daňová přiznání
Nabídka čištění komínů – čištění bude
prováděno 7.3.2013. Zájemci se mohou
předají na podatelně FÚ v Šumperku.
přihlásit do 4.3.2013 na OÚ Písařov.
Služby mohou využít také občané z okolních obcí.
Bližší informace k daním najdete na: www.mfcr.cz a www.cds.mfcr.cz
Kadeřnictví Petra Davidová –
VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2013 V OBCI
Ukázalo se, že i navzdory ekonomickým potížím, s nimiž se dnes mnohé
domácnosti potýkají, dokážou být lidé velice štědří. Svědčí o tom i výsledek
letošní Tříkrálové sbírky. V obci Písařov jste do kasiček koledníků vložili 16
296,-Kč, v Bukovici 8.812,- Kč. Většina těchto finančních prostředků zůstává pro
potřeby v regionu, kde byly vykoledovány.Všem těm, kteří před koledníky
nezavřeli dveře a přispěli do kasiček patří veliký dík. Poděkování také
samozřejmě patří i skupinkám koledníků, bez kterých by jsme sbírku v naší obci
nedokázali uskutečnit. Alena Hlásná

Jurenková nabízí veškeré kadeřnické
práce za bezkonkurenční ceny, které
nenajdete nikde v okolí
(např. stříhání od 35 Kč, barvení vlasů od
150 Kč, melírování vlasů od 200 Kč, …).
V případě zájmu provedu kadeřnické práce
i v pohodlí Vašeho domova.
Kontakt: 605 932 721
Kadeřnice Markéta Vám poskytne
profesionální kadeřnické služby včetně
poradenství v peči o vlasy. Provádím tyto
úkony: barvení vlasů, melírování, trvalá,
stříhání, společenské účesy, svatební
účesy, extravagantní střihy a mnoho
dalšího dle Vašich představ a módních
trendů....možnost zakoupení poukázek na
kadeřnické služby.
Kontakt: 734 404 586
fotogalerie účesů - facebook : Kadeřnice
Markéta Macejáková
Mezinárodní a vnitrostátní doprava –
MICHAL SCHMIDT Autodoprava,
Písařov 86,
tel. 739 622 518.
Topení, voda – BULÍN @ SYN, Písařov
187, tel. 737 414 912, 737 447 431. Email: ludekbulin@seznam.cz
Pedikúra a epilace voskem – Stanislava
Vicencová,
tel. 732 183 332.
Pneuservis – Jan Langhammer, dále
nabízí montáž závěsných zařízení, tel.
603 387 537.
Finanční poradenství (stavební spoření,
úvěry, pojištění) – Kamil Pilíšek, tel.
608 433 784.

SDH Písařov a ZŠ a MŠ Písařov
vás srdečně zvou na
Dětský karneval,
který se koná
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v sobotu 23. března 2013 v 15,00
hod. na sále OÚ Písařov.
Program a občerstvení zajištěno.

