Vážení spoluobčané,
do Nového roku 2011 Vám všem přeji splnění dosud nesplněných přání, hodně úspěchů ve
Vašem soukromém životě a na Vašich pracovištích.. Hodně pohody, spokojenosti a
především zdraví Vám a vašim blízkým přeje
Kratochvíl, starosta obce

Životní jubilea
V měsíci lednu oslaví narozeniny:
pan Josef Štěpánek
pan Matěj Picek
pan Jan
Bárta

65 let
25 let
25 let

paní Jitka Kratochvílová
sl. Petra Adamová
sl. Vladislava Králová

55 let
25 let
18 let

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Co nás čeká v roce 2011
V prvním čtvrtletí začneme pracovat ve spolupráci s Městským úřadem v Turnově na Územní
plánovací dokumentaci. Proto jsem Vás žádal o vyplnění žádosti o zahrnutí do územního
plánu obce Svijanský Újezd (tiskopis na Obú), do kterého je nutné zapsat pozemky, u kterých
žádáte o změnu kultury – převážně převod z orné půdy, zahrad a sadů do ploch pro stavební
výstavbu. Několik žádostí bylo podáno. V případě, že jste zapomněli, žádáme Vás o dodání
do konce ledna. Potom budou předány Vaše požadavky na Měú Turnov.
Pro rok 2011 připravujeme podání žádostí do Programu obnovy venkova, „peníze z Evropy“
na opravu komunikací, úpravu a výsadbu zeleně, úpravu čekárny. Žádost bude podána
prostřednictvím MAS Turnovsko. Dále bude podána žádost na Krajský úřad LK do Programu
obnovy venkova – opravy a údržba majetku obce – ZŠ a MŠ, obecní úřad apod.
Výstava poldru
Koncem roku byla podepsána smlouva s Vodohospodářskou správou, Ministerstvem
zemědělství a obcí o uvolnění fin. prostředků v roce 2011 a 2012. V letošním roce by se tedy
mělo začít.

Ceník služeb za odvoz a odstranění komunálního odpadu od 1.1.2011
Za odvoz popelnic můžete začít platit již průběžně, nejpozději do 31.3. a 2. pololetí do
31.10.2011. Lze také zaplatit celý rok najednou. Uvítali bychom placení bezhotovostním
převodem na náš účet současně i s poplatkem za psa (sazby viz níže)
Číslo účtu: 108757902/0300 , v.s. = číslo popisné

Daňový řád od 2011
Od 1.1.2011 se správa daní řídí novým zákonem č. 280/2009 Sb., daňovým řádem. Nově je
např. upravena sankce za opožděné podání, resp. nepodání daňového přiznání, kdy FÚ má
povinnost uložit pokutu min. 500,- Kč, pokud je přiznání podáno déle než 5 dní po stanovené
lhůtě. Sankce se týká všech daní, zejména však na toto upozorňujeme poplatníky daně
z nemovitostí, kteří mají podat přiznání do 31. 1. na rok 2011, pokud u nich v roce 2010 došlo
ke změnám rozhodným pro zdanění jejich nemovitostí (např. koupě, prodej nemovitostí,
změna v osobě poplatníka).

Poplatek za psa :
Majitelé 1 psa zaplatí 70,- Kč, za 2 psy 175,- Kč a za 3 psy 280,- Kč.
Vlastnictví:

Velikost
popelnice

Četnost
odvozu

60 l

1 x 14

X

1 215 Kč

80 l

1x7

X

1 947 Kč

80 l

1 x 14

X

1 318 Kč

X

2 277 Kč

1x7
120, 110
l

1 x 14

kombinovaný

Cena/rok
vlastní

pronájem

X

2 153 Kč
X

X

1 429 Kč
X

X

1 553 Kč

1 915 Kč
1 791 Kč

Ples tenisového klubu
Tenisový oddíl Svijanský Újezd Vás srdečně zve na tradiční tenisový ples, který se koná
v sobotu 15. ledna 2011 od 20.00 hod. na sále v Chaloupkách. Tombola na ples bude
přijímána v pátek 14.1.2011 od 17,00 hod. na sále. Lístky k prodeji budou v obchodě u
Sedláčků. Těšíme se na Vaši účast. Tenisu zdar!

Ples Mysliveckého sdružení JIZERA
MS Jizera Vás srdečně zve na Myslivecký ples, který pořádá 5. února v kulturním centru
„Střelnice“ Turnov, hraje hudební skupina TRHÁK.Info p. Pavel Prokorát tel. 602 437 473.

Sáňkování pro děti a dospělé
Obecní úřad připravuje na přelomu měsíce ledna a února (podle sněhových podmínek)
sáňkování na hřišti pro děti a dospělé. Soutěž o nejlepší a nejzajímavější dopravní prostředek.
Včas vyhlásíme místním rozhlasem.

Únor 2011 – sál Hospůdka v Chaloupkách Sobota 26. společenský ples, neděle 27.
dětský karneval, více informací v příštím zpravodaji.

Speciální a záchranné výškové práce - www.janway.cz,
- pořezy ve špatně dostupných místech, dřevorubecké práce, zimní údržba střech, …

