Mečichovský zpravodaj
prosinec 2011

Štědrý večer už je tady,
sníh už padá do zahrady,
na stromečku svítí svíčky
a vyhlížíme andělíčky.
Mají sáně s párem koní,
rolničky jim hezky zvoní.
Rychle upalují bílou plání,
vezou všechna lidská přání:
pytel štěstí, náruč lásky,
žádný stesk a žádné vrásky.

Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku a my Vám, stejně jako na konci minulých čtvrtletí,
přinášíme na stránkách Mečichovského zpravodaje další informace o dění
v naší obci. Takže co se událo?

Stavební práce
Jak jste mohli zaregistrovat, došlo v říjnu k dokončení fasády na budově
bývalé autobusové garáže. Tu zajistila stavební firma p. Polana. V současné
době probíhá podbíjení podhledů, které provádí firma V+K. Následovat
bude montáž schodiště a pavlače, která proběhne pravděpodobně
začátkem roku. Tuto zakázku provádí Dřevokov Blatná. Všechny tyto firmy
byly nejúspěšnější s cenovou nabídkou na zhotovení jednotlivých činností.
V říjnu také proběhla výměna oken a dveří u hasičské zbrojnice. Zároveň
došlo i k výměně již nevyhovujících dvoukřídlých vrat za sekční garážová
vrata s elektrickým pohonem. Výrazně se tím zatraktivnil vzhled této
budovy.

Kultura
V sobotu 5. listopadu se v naší obci uskutečnila posvícenská zábava, kde
zahrála skupina Orchidea. Musíme pochválit hojnou účast. Jak jsme si
v minulém zpravodaji postěžovali, že na pouťové zábavě bylo více
přespolních než domácích, tak při posvícení jsme byli mile překvapeni
obráceným počtem. Dovolte nám tímto jménem poděkovat těm, kteří přišli
a podpořili kulturní dění v naší obci. Přáli bychom si, aby minimálně stejná
účast byla i na hasičském bále, který se bude konat 27. ledna. Další akcí,
která se konala, byla 3. prosince mikulášská nadílka. Tu pořádal místní svaz
žen. Na programu bylo loutkové divadlo, Zumba, diskotéka a samozřejmě
nemohl chybět čert, anděl a Mikuláš, který dětem nadělil balíčky s
dobrotami. Poděkování patří všem ženám, které se na přípravě
občerstvení, úklidu sálu a celkového zajištění podílely. Minulý týden
proběhl lampionový průvod a zpívání koled v naší kapličce. I na této akci
bylo spoustu dětí, rodičů, prarodičů i dalších občanů naší obce.

Brigády
V letošním roce se uskutečnilo velké množství brigád. Zejména při opravě požární
nádrže, ale i při výlovech rybníků, úklidu návsi, opravě Malého Humíče, pořádání
různých kulturních a sportovních akcí atd. Na tomto místě bychom chtěli
poděkovat všem, kteří přiložili ruku k dílu. Zvláštní poděkování a hluboká úcta
patří hrstce jedinců, kteří i přes neustálý nedostatek času na vlastní práci
nechyběli téměř na žádné takovéto akci. Jmenovat nebudeme, protože to ani není
nutné. Opravdu moc děkujeme a vážíme si této pomoci.
Udržování pořádku v okolí kontejnerů na separovaný odpad
Apelujeme na všechny slušné lidi, aby v okolí kontejnerů na separovaný odpad
udržovali pořádek a v žádném případě neodkládali odpad mimo sběrné nádoby.
Toto počínání je dle platné vyhlášky považováno za zakládání černé skládky a bude
k tomu tak i v případě šetření přestupkové komise nahlíženo. Agendu přestupků
již v novém roce nepovedeme a pravomoc jsme veřejnoprávní smlouvou přenesli
na Město Strakonice, takže nelze očekávat tak benevolentní přístup jako doposud.
Kontejnery poslední dobou nejsou nikdy zcela zaplněny a v případě, že některý
lhostejný občan odloží pytel s PET lahvemi vedle kontejneru, musí někdo
(zpravidla my, co se na ten bordel nemůžeme dívat) tento odpad do kontejneru
naházet. Pro nikoho by vložení odpadu do kontejneru nemělo být velkým
zdržením. Z vlastní zkušenosti vím, že mi úklid takto volně poházených PET lahví,
polystyrenu a ostatního odpadu nezabral ani tolik času, který jsem potřeboval
k vyslovení všech sprostých slov, která mi v tu chvíli napadla. Dále prosíme o
dodržování třídění odpadu dle letáku, který jsme otiskli v předešlých zpravodajích.
Například zářivka nepatří do nádoby na sklo, ale do nebezpečného odpadu. Stejně
tak autosklo nepatří do kontejneru na sklo, ale do velkoobjemového komunálního
odpadu. Klasické okenní tabule noste prosím do kontejneru za prodejnu, který je
proříznutý, aby do něj šly skleněné tabule vkládat. Jen připomínáme, že
kontejnery na nebezpečný odpad a velkoobjemový komunální odpad budou
objednávány i v budoucnu dvakrát ročně, na jaře a na podzim, takže není nutné
pracně vozit odpad do polí, luk nebo lesů.
Záměry na žádosti o dotace na rok 2012
V následujícím roce máme v plánu žádat o dotace na tyto projekty: oprava
autobusové garáže, rekonstrukce veřejného osvětlení, územní plán, výkon státní
správy, úroky z úvěru, malá kopaná, kanalizace.

Přiznání k dani z nemovitostí
Dne 1. ledna 2012 nabývá účinnosti zákon č. 212/2011 Sb., kterým se mění zákon
č. 338/1992 sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Novela zavádí
nově jako předmět daně z pozemků zpevněnou plochu pozemku. Jedná se o
pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako ostatní plocha nebo zastavěná
plocha a nádvoří, jeho povrch je zpevněn stavbou bez svislé nosná konstrukce a je
užíván k podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní. Poplatník daně, který je
vlastníkem takto definované zpevněné plochy pozemku je povinen podat na rok
2012 daňové přiznání. Pozemky s povrchem zpevněným stavbou u obytných nebo
rodinných domů, které nejsou užívané k podnikatelské činnosti nebo v souvislosti
s ní, i nadále podléhají zdanění beze změn ve druhu pozemku podle katastru
nemovitostí. Současně s účinností novely dále nejsou předmětem daně ze staveb
stavby zpevněných ploch pozemků.
Digitalizace katastrálních území ukončená v roce 2011
k. ú.: 631248 Doubravice u Strakonic
k. ú.: 631264 Nahošín
k. ú.: 646164 Hoštice u Volyně – část
k. ú.: 692409 Mečichov
k. ú.: 706892 Koclov
k. ú.: 706914 Sloučín
Pozemková úprava byla v roce 2011 ukončena v katastrálních územích:
k. ú.: 646172 Milejovice
k, ú.: 717649 Paračov
V katastrálních územích, kde proběhla digitalizace, mají vlastníci zemědělských
pozemků povinnost přiznat tyto pozemky k dani z nemovitostí bez ohledu na jejich
pronájem. Povinnost podat daňové přiznání mají rovněž vlastníci pozemků,
kterých se dotkla pozemková úprava. Daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání
je poplatník povinen podat na finančním úřadu do 31. ledna 2012.
Podání daňového přiznání k dani z nemovitostí na rok 2012
Pokud vznikla poplatníkovi povinnost podat přiznání k dani z nemovitostí na
zdaňovací období roku 2012, je poplatník povinen přiznání podat Finančnímu
úřadu ve Strakonicích nebo podat k poštovní přepravě nejpozději dne 31. ledna
2012.
Přiznání k dani z nemovitostí lze zpracovat, případně podat s využitím aplikace

daňového portálu na internetové adrese: http://eds.mfcr.cz.
POZOR NA POKUTU:
Daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit pokutu, nepodá-li daňové přiznání
nebo dodatečné daňové přiznání, ačkoliv měl tuto povinnost, nebo učiní-li tak po
stanovené lhůtě, a toto zpoždění je delší než 5 pracovních dnů, ve výši 0,05%
stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše 5% stanovené daně.
Minimální výše pokuty za opožděné tvrzení daně činí 500 Kč.
Splatnost daně z nemovitostí v roce 2012
Nepřesahuje-li celková roční daň z nemovitostí 5 000,- Kč, je pro všechny
poplatníky daň splatná do 31. května 2012, ke stejnému datu lze zaplatit daň
najednou i při vyšší částce.
Činí-li celková daň více jak 5 000,- Kč, je daň splatná ve dvou stejných splátkách
- u poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov rab nejpozději do 31.
srpna a do 30. listopadu 2012
- u ostatních poplatníků daně nejpozději do 31. května a do 30. listopadu 2012.
Daň z nemovitostí lze zaplatit:
1. převodem z bankovního účtu
2. poštovní poukázkou typu A
3. hotově do pokladny finančního úřadu
Bankovní účet:
číslo
IBAN
BIC:
konstantní symbol:
variabilní symbol:

7755-7622291/0710
CZ 38 0710 077 5500 0762 2291,
CNBACZPP
1148 - převodní příkaz
1149 - poštovní poukázka
fyzická osoba – rodné číslo
právnická osoba – IČ

Pokladna finančního úřadu:
pondělí 8:00 - 11:00 hod.
středa 8:00 – 11:00 hod.

12:00 – 15:15 hod.
12:00 – 15:15 hod.

Úřední hodiny finančního úřadu:
pondělí 7:30 – 17:00 hod.
středa 7:30 – 17:00 hod.

Komunikace s finančním úřadem:
telefon
383 363 111
fax
383 363 399
e-mail
podatelna@str.cb.ds.mfcr.cz
V Mečichově je platná cena půdy ve výši 3,79 Kč/m2.
Finanční úřad ve Strakonicích doporučuje poplatníkům daně z nemovitostí
vyčkat s placením daně do doby, kdy jim bude doručena poštovní poukázka
s platebními dispozicemi včetně výše daně na rok 2012. Pro tento účel budou
v květnu 2012 na finančním úřadu rozšířeny pokladní hodiny.

Přehled čerpaných dotací v roce 2011
V letošním roce se uskutečnilo mnoho projektů, na které jsme čerpali dotace ze
státních prostředků. O všech těchto akcích jsme již psali v průběhu tohoto roku,
takže tady je pouze shrnutí v číslech:
Oprava místní komunikace Mečichov – Čečelovice
Výkon státní správy
POV-dt7 - Vodní plochy a sakrální stavby
POV-dt8 - úroky z úvěru
POV-dt1-4 - autobusová garáž
Rekonstrukce požární zbrojnice
Oprava požární nádrže
Turnaj v malé kopané
Celkem

4 820 000,- Kč
60 100,- Kč
18 704,- Kč
91 000,- Kč
156 000,- Kč
100 000,- Kč
120 000,- Kč
5 000,- Kč
5 370 804,- Kč

Výlovy rybníků
V říjnu a listopadu proběhly výlovy obecních rybníků v pořadí Němeček, Bahňák,
Štírovský a Truhlář. Přes prvotní zklamání z výlovu Němečka se na ostatních
rybnících podařilo nalovit dostatečné množství krásných kaprů, takže bylo dost ryb
pro každého. Vánoční kapři byly umístěni v Malém Humíči a 22.12.2011 se
prodávali místním občanům. Menší ryby a násada se přerozdělily do ostatních
obecních rybníků.

Zdražení známek na popelnice
Známky na popelnice za odvoz komunálního odpadu v roce 2012 zdraží přibližně o
7 %. Je to zapříčiněno zvýšením spodní sazby DPH z 10% na 14%, zbylé navýšení
provedla firma Becker Bohemia, s.r.o. Ta navýšení ceny obhajuje zdražením
pohonných hmot za uplynulé tři roky, po které oni drželi ceny známek na stejné
úrovni. Tím dochází k aktualizaci přílohy č. 2 obecně závazné vyhlášky č. 3/2010,
kterou uvádíme níže.

Výročí spoluobčanů
16.01. Lemon Miroslav (č.p. 21) 65 let
03.02. Šťastná Milena (č.p. 102) 65 let
13.02. Šilhavý Václav (č.p. 38) 65 let
20.02. Klečka František (č.p. 62) 55 let
24.02. Hampl Jan (č.p. 41) 65 let
24.02. Lávičková Božena (č.p. 42) 75 let
10.03. Braunová Božena (č.p. 38) 60 let
19.03. Sýkora Josef (č.p. 25) 70 let

Kulturní a společenské akce v období leden až březen
14.01. výroční schůze SDH Mečichov
27.01. hasičský ples, hraje Orchidea
18.02. masopustní průvod
21.02. tradiční maškarní bál - Bakus
10.03. oslava MDŽ
Důležité termíny
Do 31.1.2012 je nutné uhradit do pokladny obecního úřadu správní
poplatky (za popelnice a ze psů).
Nejpozději do 31.1. nezapomeňte podat přiznání k dani z nemovitostí.

Závěrem si Vám všem dovolujeme popřát šťastné a veselé prožití Vánočních
svátků, bohatého Ježíška a v roce 2012 spoustu štěstí, zdraví, pohody a
vzájemné tolerance. Méně chmurných myšlenek na ekonomickou krizi a více
radosti, méně starostí a více úsměvů. Naším přáním je, aby se všechny sváry
v občanském soužití podařilo překlenout, abychom dokázali žít vedle sebe, jeden
druhého si vážili a byli hrdí na vesnici, ve které, jak doufáme, všichni rádi žijeme.

Krásné Vánoce!
Zastupitelstvo obce Mečichov

