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Daň z nemovitých věcí za rok 2020
Už v lednu je třeba odevzdat přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2020.
Podávají ho ti, kdo se v roce 2020 nově stali vlastníkem nějaké nemovitosti.
Oficiální termín pro odevzdání přiznání k dani z nemovitých věcí je do 31.
ledna 2021. Přiznání musí podat i lidé, u nichž se změnily „okolnosti
rozhodné pro vyměření daně“. Jde např. o kolaudaci stavby, digitalizaci,
změnu výměr nebo parcelních čísel, změnu druhu pozemku nebo stavby,
dobudování přístavby k rodinnému domu, změnu rozlohy pozemku nebo
prodej jedné z několika vlastněných nemovitostí. Přiznání k dani
z nemovitých věcí se jako jediné podává dopředu. Kdo podal daňové
přiznání již dříve a v roce 2020 u něj nedošlo k žádné významné změně,
nové přiznání za rok 2020 nepodává.

J.V.
Výstavba kanalizace a ČOV
Výstavba kanalizace a ČOV je již u konce a nyní probíhají úpravy a úklid pro
úplné předání. Na posledním ZO byl schválen dodatek č. 3 se zhotovitelem
na prodloužení dostavby. Termín dokončení byl do 31.12.2020. Na
vyúčtování všech dotací je potřeba více času, a proto se schválil tento
dodatek na prodloužení stavby do 31.5.2021. Shromažďují se dokumenty
potřebné ke kolaudaci a v lednu 2021 by měla být ČOV spuštěna do
zkušebního provozu. Občané se poté budou moci napojovat na hlavní
kanalizační řad. O této skutečnosti budete informováni a nikdo se nesmí
připojit bez souhlasu obce. U napojení bude vždy zástupce obce a
pověřená osoba obcí a zkontrolují správnost napojení u každé
nemovitosti. Do kanalizace nesmí být napojené dešťové vody, pouze
odpadní vody z domu. Na jaře tohoto roku byla podaná žádost o dotaci ze
Středočeského kraje z Infrastrukturního fondu na výstavbu kanalizace a
ČOV. V listopadu se schválila Smlouva na dotaci v částce 889 815,- Kč. Tato
dotace bude profinancována v lednu 2021. Probíhají jednání s možnou
obsluhou ČOV, která se bude o chod ČOV starat.

J.V.

Vážení spoluobčané, rok 2020 se blíží ke
konci. Celý rok jsem strávila s vámi. Měli
jsme určitě možnost se alespoň jednou
potkat
a
seznámit
se.
Nejsem
samozřejmě schopná si vás všechny
hned zapamatovat, ale věřte nebo
nevěřte, zatím jsem se seznámila jen
s milými lidmi a za to moc děkuji.
Letošní rok byl, ze strany vládních
opatření, plný změn, příkazů a
doporučení. Všichni jsme se snažili a
stále snažíme zvládat překážky. Věřme
v lepší zítřky a přeji všem splnění vašich
přání. Užijte si klidné vánoční svátky.
Pokud to půjde buďte se svými
blízkými a předávejte si lásku,
přátelství a radostné chvíle strávené
s rodinou.

Jitka Valachová
Změna koeficientu daně
z nemovitosti
V září 2020 na ZO byla schválená obecně
závazná vyhláška o místním koeficientu
daně z nemovitých věcí (OZV č.1/2020).
Koeficient se zvýšil na hodnotu 3. Vyšší
koeficient umožní obci zvýšení svých
příjmů, protože celá daň z nemovitosti
jde přímo obci. Tato daň se netýká orné
půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných
sadů a trvalých travních porostů. Pro
zvýšení se zastupitelstvo rozhodlo na
základě podmínky pro získání úvěru na
dofinancování stavby kanalizace od KB.

J.V.
Nádoby na plasty a papír
V tomto týdnu jsme začali rozdávat
občanům nádoby na plasty a papír. Na
každé nádobě je nálepka s informacemi,
co můžete vhodit do konkrétní nádoby.
Od nového roku se mění způsob svážení
plastů, papíru i komunálního odpadu.
Komunální odpad se bude svážet 1x za
14 dní. Plasty a papír budou u každé
nemovitosti a tyto komodity se budou
svážet 1x za měsíc. Při převzetí nádob
každý dostane harmonogram svozů.
Harmonogram si můžete stáhnout na
webu obce. Sběrné hnízdo bude pouze
na návsi u nádrže. Postupně z tohoto
místa zmizí kontejnery 1100 l na plasty a
papír. U nádrže je také kontejner na
bioodpad.
Bioodpad
nepatří
do
směsného komunálního odpadu.

J.V.

M R Z K O V I N Y, ANEB CO SE U NÁS DĚJE

Číslo vydání : 5
PROSINEC/2020

Úvodní slovo:

Krásné prožití vánočních svátků,
do nového roku 2021
hodně zdraví, lásky, štěstí a
pohody
přeje
Obecní úřad Mrzky

Daň z nemovitých věcí za rok 2020
Už v lednu je třeba odevzdat přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2020.
Podávají ho ti, kdo se v roce 2020 nově stali vlastníkem nějaké nemovitosti.
Oficiální termín pro odevzdání přiznání k dani z nemovitých věcí je do 31.
ledna 2021. Přiznání musí podat i lidé, u nichž se změnily „okolnosti
rozhodné pro vyměření daně“. Jde např. o kolaudaci stavby, digitalizaci,
změnu výměr nebo parcelních čísel, změnu druhu pozemku nebo stavby,
dobudování přístavby k rodinnému domu, změnu rozlohy pozemku nebo
prodej jedné z několika vlastněných nemovitostí. Přiznání k dani
z nemovitých věcí se jako jediné podává dopředu. Kdo podal daňové
přiznání již dříve a v roce 2020 u něj nedošlo k žádné významné změně,
nové přiznání za rok 2020 nepodává.

J.V.
Výstavba kanalizace a ČOV
Výstavba kanalizace a ČOV je již u konce a nyní probíhají úpravy a úklid pro
úplné předání. Na posledním ZO byl schválen dodatek č. 3 se zhotovitelem
na prodloužení dostavby. Termín dokončení byl do 31.12.2020. Na
vyúčtování všech dotací je potřeba více času, a proto se schválil tento
dodatek na prodloužení stavby do 31.5.2021. Shromažďují se dokumenty
potřebné ke kolaudaci a v lednu 2021 by měla být ČOV spuštěna do
zkušebního provozu. Občané se poté budou moci napojovat na hlavní
kanalizační řad. O této skutečnosti budete informováni a nikdo se nesmí
připojit bez souhlasu obce. U napojení bude vždy zástupce obce a
pověřená osoba obcí a zkontrolují správnost napojení u každé
nemovitosti. Do kanalizace nesmí být napojené dešťové vody, pouze
odpadní vody z domu. Na jaře tohoto roku byla podaná žádost o dotaci ze
Středočeského kraje z Infrastrukturního fondu na výstavbu kanalizace a
ČOV. V listopadu se schválila Smlouva na dotaci v částce 889 815,- Kč. Tato
dotace bude profinancována v lednu 2021. Probíhají jednání s možnou
obsluhou ČOV, která se bude o chod ČOV starat.

J.V.

Vážení spoluobčané, rok 2020 se blíží ke
konci. Celý rok jsem strávila s vámi. Měli
jsme určitě možnost se alespoň jednou
potkat
a
seznámit
se.
Nejsem
samozřejmě schopná si vás všechny
hned zapamatovat, ale věřte nebo
nevěřte, zatím jsem se seznámila jen
s milými lidmi a za to moc děkuji.
Letošní rok byl, ze strany vládních
opatření, plný změn, příkazů a
doporučení. Všichni jsme se snažili a
stále snažíme zvládat překážky. Věřme
v lepší zítřky a přeji všem splnění vašich
přání. Užijte si klidné vánoční svátky.
Pokud to půjde buďte se svými
blízkými a předávejte si lásku,
přátelství a radostné chvíle strávené
s rodinou.

Jitka Valachová
Změna koeficientu daně
z nemovitosti
V září 2020 na ZO byla schválená obecně
závazná vyhláška o místním koeficientu
daně z nemovitých věcí (OZV č.1/2020).
Koeficient se zvýšil na hodnotu 3. Vyšší
koeficient umožní obci zvýšení svých
příjmů, protože celá daň z nemovitosti
jde přímo obci. Tato daň se netýká orné
půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných
sadů a trvalých travních porostů. Pro
zvýšení se zastupitelstvo rozhodlo na
základě podmínky pro získání úvěru na
dofinancování stavby kanalizace od KB.

J.V.
Nádoby na plasty a papír
V tomto týdnu jsme začali rozdávat
občanům nádoby na plasty a papír. Na
každé nádobě je nálepka s informacemi,
co můžete vhodit do konkrétní nádoby.
Od nového roku se mění způsob svážení
plastů, papíru i komunálního odpadu.
Komunální odpad se bude svážet 1x za
14 dní. Plasty a papír budou u každé
nemovitosti a tyto komodity se budou
svážet 1x za měsíc. Při převzetí nádob
každý dostane harmonogram svozů.
Harmonogram si můžete stáhnout na
webu obce. Sběrné hnízdo bude pouze
na návsi u nádrže. Postupně z tohoto
místa zmizí kontejnery 1100 l na plasty a
papír. U nádrže je také kontejner na
bioodpad.
Bioodpad
nepatří
do
směsného komunálního odpadu.

J.V.

M R Z K O V I N Y, ANEB CO SE U NÁS DĚJE

Číslo vydání : 5
PROSINEC/2020

Úvodní slovo:

Krásné prožití vánočních svátků,
do nového roku 2021
hodně zdraví, lásky, štěstí a
pohody
přeje
Obecní úřad Mrzky

Daň z nemovitých věcí za rok 2020
Už v lednu je třeba odevzdat přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2020.
Podávají ho ti, kdo se v roce 2020 nově stali vlastníkem nějaké nemovitosti.
Oficiální termín pro odevzdání přiznání k dani z nemovitých věcí je do 31.
ledna 2021. Přiznání musí podat i lidé, u nichž se změnily „okolnosti
rozhodné pro vyměření daně“. Jde např. o kolaudaci stavby, digitalizaci,
změnu výměr nebo parcelních čísel, změnu druhu pozemku nebo stavby,
dobudování přístavby k rodinnému domu, změnu rozlohy pozemku nebo
prodej jedné z několika vlastněných nemovitostí. Přiznání k dani
z nemovitých věcí se jako jediné podává dopředu. Kdo podal daňové
přiznání již dříve a v roce 2020 u něj nedošlo k žádné významné změně,
nové přiznání za rok 2020 nepodává.

J.V.
Výstavba kanalizace a ČOV
Výstavba kanalizace a ČOV je již u konce a nyní probíhají úpravy a úklid pro
úplné předání. Na posledním ZO byl schválen dodatek č. 3 se zhotovitelem
na prodloužení dostavby. Termín dokončení byl do 31.12.2020. Na
vyúčtování všech dotací je potřeba více času, a proto se schválil tento
dodatek na prodloužení stavby do 31.5.2021. Shromažďují se dokumenty
potřebné ke kolaudaci a v lednu 2021 by měla být ČOV spuštěna do
zkušebního provozu. Občané se poté budou moci napojovat na hlavní
kanalizační řad. O této skutečnosti budete informováni a nikdo se nesmí
připojit bez souhlasu obce. U napojení bude vždy zástupce obce a
pověřená osoba obcí a zkontrolují správnost napojení u každé
nemovitosti. Do kanalizace nesmí být napojené dešťové vody, pouze
odpadní vody z domu. Na jaře tohoto roku byla podaná žádost o dotaci ze
Středočeského kraje z Infrastrukturního fondu na výstavbu kanalizace a
ČOV. V listopadu se schválila Smlouva na dotaci v částce 889 815,- Kč. Tato
dotace bude profinancována v lednu 2021. Probíhají jednání s možnou
obsluhou ČOV, která se bude o chod ČOV starat.

J.V.

Vážení spoluobčané, rok 2020 se blíží ke
konci. Celý rok jsem strávila s vámi. Měli
jsme určitě možnost se alespoň jednou
potkat
a
seznámit
se.
Nejsem
samozřejmě schopná si vás všechny
hned zapamatovat, ale věřte nebo
nevěřte, zatím jsem se seznámila jen
s milými lidmi a za to moc děkuji.
Letošní rok byl, ze strany vládních
opatření, plný změn, příkazů a
doporučení. Všichni jsme se snažili a
stále snažíme zvládat překážky. Věřme
v lepší zítřky a přeji všem splnění vašich
přání. Užijte si klidné vánoční svátky.
Pokud to půjde buďte se svými
blízkými a předávejte si lásku,
přátelství a radostné chvíle strávené
s rodinou.

Jitka Valachová
Změna koeficientu daně
z nemovitosti
V září 2020 na ZO byla schválená obecně
závazná vyhláška o místním koeficientu
daně z nemovitých věcí (OZV č.1/2020).
Koeficient se zvýšil na hodnotu 3. Vyšší
koeficient umožní obci zvýšení svých
příjmů, protože celá daň z nemovitosti
jde přímo obci. Tato daň se netýká orné
půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných
sadů a trvalých travních porostů. Pro
zvýšení se zastupitelstvo rozhodlo na
základě podmínky pro získání úvěru na
dofinancování stavby kanalizace od KB.

J.V.
Nádoby na plasty a papír
V tomto týdnu jsme začali rozdávat
občanům nádoby na plasty a papír. Na
každé nádobě je nálepka s informacemi,
co můžete vhodit do konkrétní nádoby.
Od nového roku se mění způsob svážení
plastů, papíru i komunálního odpadu.
Komunální odpad se bude svážet 1x za
14 dní. Plasty a papír budou u každé
nemovitosti a tyto komodity se budou
svážet 1x za měsíc. Při převzetí nádob
každý dostane harmonogram svozů.
Harmonogram si můžete stáhnout na
webu obce. Sběrné hnízdo bude pouze
na návsi u nádrže. Postupně z tohoto
místa zmizí kontejnery 1100 l na plasty a
papír. U nádrže je také kontejner na
bioodpad.
Bioodpad
nepatří
do
směsného komunálního odpadu.

J.V.

M R Z K O V I N Y, ANEB CO SE U NÁS DĚJE

Číslo vydání : 5
PROSINEC/2020

Úvodní slovo:

Krásné prožití vánočních svátků,
do nového roku 2021
hodně zdraví, lásky, štěstí a
pohody
přeje
Obecní úřad Mrzky

Daň z nemovitých věcí za rok 2020
Už v lednu je třeba odevzdat přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2020.
Podávají ho ti, kdo se v roce 2020 nově stali vlastníkem nějaké nemovitosti.
Oficiální termín pro odevzdání přiznání k dani z nemovitých věcí je do 31.
ledna 2021. Přiznání musí podat i lidé, u nichž se změnily „okolnosti
rozhodné pro vyměření daně“. Jde např. o kolaudaci stavby, digitalizaci,
změnu výměr nebo parcelních čísel, změnu druhu pozemku nebo stavby,
dobudování přístavby k rodinnému domu, změnu rozlohy pozemku nebo
prodej jedné z několika vlastněných nemovitostí. Přiznání k dani
z nemovitých věcí se jako jediné podává dopředu. Kdo podal daňové
přiznání již dříve a v roce 2020 u něj nedošlo k žádné významné změně,
nové přiznání za rok 2020 nepodává.

J.V.
Výstavba kanalizace a ČOV
Výstavba kanalizace a ČOV je již u konce a nyní probíhají úpravy a úklid pro
úplné předání. Na posledním ZO byl schválen dodatek č. 3 se zhotovitelem
na prodloužení dostavby. Termín dokončení byl do 31.12.2020. Na
vyúčtování všech dotací je potřeba více času, a proto se schválil tento
dodatek na prodloužení stavby do 31.5.2021. Shromažďují se dokumenty
potřebné ke kolaudaci a v lednu 2021 by měla být ČOV spuštěna do
zkušebního provozu. Občané se poté budou moci napojovat na hlavní
kanalizační řad. O této skutečnosti budete informováni a nikdo se nesmí
připojit bez souhlasu obce. U napojení bude vždy zástupce obce a
pověřená osoba obcí a zkontrolují správnost napojení u každé
nemovitosti. Do kanalizace nesmí být napojené dešťové vody, pouze
odpadní vody z domu. Na jaře tohoto roku byla podaná žádost o dotaci ze
Středočeského kraje z Infrastrukturního fondu na výstavbu kanalizace a
ČOV. V listopadu se schválila Smlouva na dotaci v částce 889 815,- Kč. Tato
dotace bude profinancována v lednu 2021. Probíhají jednání s možnou
obsluhou ČOV, která se bude o chod ČOV starat.

J.V.

Vážení spoluobčané, rok 2020 se blíží ke
konci. Celý rok jsem strávila s vámi. Měli
jsme určitě možnost se alespoň jednou
potkat
a
seznámit
se.
Nejsem
samozřejmě schopná si vás všechny
hned zapamatovat, ale věřte nebo
nevěřte, zatím jsem se seznámila jen
s milými lidmi a za to moc děkuji.
Letošní rok byl, ze strany vládních
opatření, plný změn, příkazů a
doporučení. Všichni jsme se snažili a
stále snažíme zvládat překážky. Věřme
v lepší zítřky a přeji všem splnění vašich
přání. Užijte si klidné vánoční svátky.
Pokud to půjde buďte se svými
blízkými a předávejte si lásku,
přátelství a radostné chvíle strávené
s rodinou.

Jitka Valachová
Změna koeficientu daně
z nemovitosti
V září 2020 na ZO byla schválená obecně
závazná vyhláška o místním koeficientu
daně z nemovitých věcí (OZV č.1/2020).
Koeficient se zvýšil na hodnotu 3. Vyšší
koeficient umožní obci zvýšení svých
příjmů, protože celá daň z nemovitosti
jde přímo obci. Tato daň se netýká orné
půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných
sadů a trvalých travních porostů. Pro
zvýšení se zastupitelstvo rozhodlo na
základě podmínky pro získání úvěru na
dofinancování stavby kanalizace od KB.

J.V.
Nádoby na plasty a papír
V tomto týdnu jsme začali rozdávat
občanům nádoby na plasty a papír. Na
každé nádobě je nálepka s informacemi,
co můžete vhodit do konkrétní nádoby.
Od nového roku se mění způsob svážení
plastů, papíru i komunálního odpadu.
Komunální odpad se bude svážet 1x za
14 dní. Plasty a papír budou u každé
nemovitosti a tyto komodity se budou
svážet 1x za měsíc. Při převzetí nádob
každý dostane harmonogram svozů.
Harmonogram si můžete stáhnout na
webu obce. Sběrné hnízdo bude pouze
na návsi u nádrže. Postupně z tohoto
místa zmizí kontejnery 1100 l na plasty a
papír. U nádrže je také kontejner na
bioodpad.
Bioodpad
nepatří
do
směsného komunálního odpadu.

J.V.

M R Z K O V I N Y, ANEB CO SE U NÁS DĚJE

Číslo vydání : 5
PROSINEC/2020

Úvodní slovo:

Krásné prožití vánočních svátků,
do nového roku 2021
hodně zdraví, lásky, štěstí a
pohody
přeje
Obecní úřad Mrzky

Daň z nemovitých věcí za rok 2020
Už v lednu je třeba odevzdat přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2020.
Podávají ho ti, kdo se v roce 2020 nově stali vlastníkem nějaké nemovitosti.
Oficiální termín pro odevzdání přiznání k dani z nemovitých věcí je do 31.
ledna 2021. Přiznání musí podat i lidé, u nichž se změnily „okolnosti
rozhodné pro vyměření daně“. Jde např. o kolaudaci stavby, digitalizaci,
změnu výměr nebo parcelních čísel, změnu druhu pozemku nebo stavby,
dobudování přístavby k rodinnému domu, změnu rozlohy pozemku nebo
prodej jedné z několika vlastněných nemovitostí. Přiznání k dani
z nemovitých věcí se jako jediné podává dopředu. Kdo podal daňové
přiznání již dříve a v roce 2020 u něj nedošlo k žádné významné změně,
nové přiznání za rok 2020 nepodává.

J.V.
Výstavba kanalizace a ČOV
Výstavba kanalizace a ČOV je již u konce a nyní probíhají úpravy a úklid pro
úplné předání. Na posledním ZO byl schválen dodatek č. 3 se zhotovitelem
na prodloužení dostavby. Termín dokončení byl do 31.12.2020. Na
vyúčtování všech dotací je potřeba více času, a proto se schválil tento
dodatek na prodloužení stavby do 31.5.2021. Shromažďují se dokumenty
potřebné ke kolaudaci a v lednu 2021 by měla být ČOV spuštěna do
zkušebního provozu. Občané se poté budou moci napojovat na hlavní
kanalizační řad. O této skutečnosti budete informováni a nikdo se nesmí
připojit bez souhlasu obce. U napojení bude vždy zástupce obce a
pověřená osoba obcí a zkontrolují správnost napojení u každé
nemovitosti. Do kanalizace nesmí být napojené dešťové vody, pouze
odpadní vody z domu. Na jaře tohoto roku byla podaná žádost o dotaci ze
Středočeského kraje z Infrastrukturního fondu na výstavbu kanalizace a
ČOV. V listopadu se schválila Smlouva na dotaci v částce 889 815,- Kč. Tato
dotace bude profinancována v lednu 2021. Probíhají jednání s možnou
obsluhou ČOV, která se bude o chod ČOV starat.

J.V.

Vážení spoluobčané, rok 2020 se blíží ke
konci. Celý rok jsem strávila s vámi. Měli
jsme určitě možnost se alespoň jednou
potkat
a
seznámit
se.
Nejsem
samozřejmě schopná si vás všechny
hned zapamatovat, ale věřte nebo
nevěřte, zatím jsem se seznámila jen
s milými lidmi a za to moc děkuji.
Letošní rok byl, ze strany vládních
opatření, plný změn, příkazů a
doporučení. Všichni jsme se snažili a
stále snažíme zvládat překážky. Věřme
v lepší zítřky a přeji všem splnění vašich
přání. Užijte si klidné vánoční svátky.
Pokud to půjde buďte se svými
blízkými a předávejte si lásku,
přátelství a radostné chvíle strávené
s rodinou.

Jitka Valachová
Změna koeficientu daně
z nemovitosti
V září 2020 na ZO byla schválená obecně
závazná vyhláška o místním koeficientu
daně z nemovitých věcí (OZV č.1/2020).
Koeficient se zvýšil na hodnotu 3. Vyšší
koeficient umožní obci zvýšení svých
příjmů, protože celá daň z nemovitosti
jde přímo obci. Tato daň se netýká orné
půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných
sadů a trvalých travních porostů. Pro
zvýšení se zastupitelstvo rozhodlo na
základě podmínky pro získání úvěru na
dofinancování stavby kanalizace od KB.

J.V.
Nádoby na plasty a papír
V tomto týdnu jsme začali rozdávat
občanům nádoby na plasty a papír. Na
každé nádobě je nálepka s informacemi,
co můžete vhodit do konkrétní nádoby.
Od nového roku se mění způsob svážení
plastů, papíru i komunálního odpadu.
Komunální odpad se bude svážet 1x za
14 dní. Plasty a papír budou u každé
nemovitosti a tyto komodity se budou
svážet 1x za měsíc. Při převzetí nádob
každý dostane harmonogram svozů.
Harmonogram si můžete stáhnout na
webu obce. Sběrné hnízdo bude pouze
na návsi u nádrže. Postupně z tohoto
místa zmizí kontejnery 1100 l na plasty a
papír. U nádrže je také kontejner na
bioodpad.
Bioodpad
nepatří
do
směsného komunálního odpadu.

J.V.
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