M R Z K O V I N Y, ANEB CO SE U NÁS DĚJE
Úvodní slovo:
Vážení
spoluobčané,
dostává se k Vám první
vydání Mrzkovin (aneb co
se u nás děje), který bude
vycházet
nepravidelně.
Budu
se
snažit
Vás
informovat o kulturních
akcích a budou zde různé
rady, co se třeba hodí.
Nejsem žádný spisovatel a
tak to berte s nadsázkou a
s trochou pochopení. Přeji
ať
jsou
Vám
naše
Mrzkoviny
k užitku
a
budete
se
dozvídat
spousty nových informací.
Jitka Valachová

Přihlaste se do SMS
informačního systému
obce
Obec Mrzky zdarma posílá
občanům obce přihlášeným
do systému informační SMS
o dění v obci (termíny svozů
nebezpečného
a
velkoobjemového odpadu,
hlášení
plánovaných
výpadků elektrické energie,
očkování pejsků, odečty
elektroměrů a podobně).
Přihláška je ke stažení
na webových stránkách
obce www.mrzky.cz a nebo
je možné si ji vyzvednout
na obecním úřadě.

Pozvánka na rozsvícení
vánočního stromu a
Mikulášskou nadílku
Zveme všechny malé i velké na
slavnostní rozsvícení vánočního
stromu, které se koná 7. 12. 2019
od 15 hod
na návsi u obecního úřadu. Přijde
i Mikuláš a rozdá hodným dětem malé
balíčky plných dobrot.

Bude pro Vás připraveno malé
pohoštění, přijďte s námi posedět a
poslechnout si pěkné vánoční písničky
nebo koledy.
Těšíme se na Vaši účast
Obecní úřad Mrzky

Výstavba kanalizace a ČOV
Momentálně se buduje hlavní řad
směrem na Tismice. Silnice je
neprůjezdná. Do konce října je
v plánu hlavní silnici zase zprůjezdnit
a autobusy od 1. 11. 2019 by měly
jezdit už normálně. Na kontrolních
dnech se projednává výstavba
kanalizace a postup prací. Měla by být
zhotovitelem (VPK Suchý) zlepšena
kvalita čistění užívaných komunikací.
Dne 17. 6. 2019 bylo zhotoviteli

Číslo vydání : 1
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Daň z nemovitosti 2020
Letos na jaře v Mrzkách probíhala
revize nemovitostí. Geodeti chodili
po obci a přeměřovali nemovitosti,
zahrady a odhalovali černé stavby.
Pokud u Vás byla jakákoliv změna,
nebo jste zásadněji upravovali
nemovitost, nebo jste se stali
během roku 2019 novými vlastníky
nemovitosti, jste do 31. 1. 2020
povinni podat Přiznání k dani
z nemovitosti. Daňové přiznání
podáváte pouze jednou, v dalších
letech vám již finanční úřad bude
sám posílat poštou složenku a
zaplaceno musí být vždy nejpozději
do konce května.

J.V.

J.V.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Nebezpečný odpad bude odvezen firmou Nykos v sobotu 26.10. od
14.15 – 14.25 u obecního úřadu.
Na velkoobjemový odpad bude přistaven kontejner v sobotu
26.10. a neděli 27.10. od 8–17 hod na návsi

VPK Suchý předáno staveniště. Termín dokončení je do
18 měsíců ode dne předání staveniště, max. do 31.12.2020.
Celková částka za zhotovení kanalizace a ČOV s firmou VPK
Suchý činí 25.384.000,- Kč bez DPH. Jsou přidělené dotace
z Ministerstva zemědělství ve výši 11.169.000,- Kč (44%) a
ze Středočeského kraje 1.282.319,- Kč (5%) , vlastní zdroje
obce určené pro výstavbu kanalizace jsou ve výši 5.000.000
Kč (9,8%). Chybějící finance pokryje bankovní úvěr.
V současné
době
jednáme
o
podmínkách
s poskytovatelem úvěru.
S firmou VPK Suchý byl sepsán dodatek na zhotovení
přípojek za 2.878.000,- Kč bez DPH. Obci pomohou
vybírané dary
na
infrastrukturu od
občanů cca
2.500.000,- Kč.
Děkujeme všem občanům za spolupráci při uzavírání
darovacích smluv na infrastrukturu a následně s tím
spojené včasné úhrady.
Na stránkách obce nebo ve vývěsce u OÚ je dokument
s nejčastějšími
otázkami
na
budování
kanalizace
i s odpověďmi.
J.V.

Poplatek za komunální
odpad
Na příštím zasedání ZO bude ke
schválení nová obecně závazná
vyhláška č. 1/2019 o poplatku za
komunální odpad. Poplatníkem
bude každá fyzická osoba, při
jejíž činnosti vzniká komunální
odpad. Plátcem poplatku je
vlastník
nemovitosti,
kde
vzniká
komunální
odpad.
Majitel
nemovitosti
bude
podepisovat čestné prohlášení
s uvedením osob žijících v
domě. Sazba činí 600,- Kč na
jednoho
poplatníka
a
kalendářní rok. Poplatek je
splatný jednorázově a to
nejpozději do 28. 2. příslušného
kalendářního roku. Nebo je
možnost ve dvou stejných
splátkách, vždy nejpozději do
31. 1. a do 31. 3. příslušného
kalendářního roku.
J.V.

Malá úprava na obecním
úřadě
Asi
se
to
nedá
nazvat
rekonstrukcí, proto píši jen
malá úprava obecního úřadu.
Většina z Vás, kdo jste přišli
navštívit obecní úřad, jistě jste
si
všimli
nevyhovujících
podmínek. V prostorách byla
cítit a vidět plíseň a velká
vlhkost, která byla hlavně ve
stěnách a podlaze. Nyní máme
v jedné
místnosti
novou
podlahu, do které se daly
drenážní trubky a ty budou
odvádět vlhkost ven. Místo
koberce se položilo lino, pro
lepší údržbu, a mohli jsme se
přestěhovat.
Nábytek jsme
museli důkladně vydenzifikovat
a pořádně umýt a začalo velké
stěhování. Již máme první
místnost
hotovou.
Druhá
místnost
se
teprve
bude
připravovat na novou podlahu a
malování.

Povinné čipování psů
S předstihem upozorňujeme všechny vlastníky a
chovatele psů, že podle zákona č.166/1999 Sb. O
veterinární péči a o změně některých souvisejících
zákonů s účinností od 1. ledna 2020 musí být každý pes
označen elektronickým čipem.
Povinně by se měli čipovat všichni psi, nejdříve však
ve věku kolem půl roku, v době prvního očkování
proti vzteklině. Svého psa můžete nechat čipovat již
letos, není třeba čekat na žádné konkrétní datum.
Povinné očkování psa proti vzteklině je od tohoto
data platné, pouze pokud je pes takto označen.
Sankce za nedodržení by se mohly pohybovat
v rozmezí 20 – 100 tisíc Kč v závislosti na druhu
provinění. Výjimkou je pouze pes, který je označen
čitelným tetováním provedeným před 3. červencem
2011.
Výhody čipování: snadnější vycestování se psem
do zahraničí (ve většině evropských států již povinné
čipování psů platí), zaběhnutý pes se rychleji vrátí
k majiteli, při odcizení psa se snáze prokáže jeho
vlastnictví, lepší průkaznost identity psa, snadnější
monitoring chovu psů, lepší dohledatelnost majitele
v případě nutnosti postihu za týrání zvířat, umožnění
kontroly psů při prodeji.
Pořizovací cena jednoho čipu se pohybuje cca. 500,Kč a závisí na typu čipu. Životnost čipu se odhaduje
na 25 let. Mikročip je přibližně milimetr široké
a centimetr dlouhé miniaturizované zařízení, které je
naprogramováno čitelným kódem, který je jedinečný
a neopakovatelný. Čip je možno aplikovat zvířeti
v jakémkoliv věku.
Po označení psa mikročipem doporučujeme všem
majitelům psů zaregistrovat se v Národním registru
majitelů zvířat. Teprve po zaregistrování plní
mikročip funkci prostředku k vyhledávání a nalezení
vašeho psa v případě zaběhnutí.
J.V.

J.V.

Své náměty můžete zasílat na adresu: Obecní úřad Mrzky, Mrzky 25, 282 01 Český Brod nebo na e-mail: obecmrzky@seznam.cz

