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Listopad
Upozornění FÚ
Upozorňujeme, že pokud došlo v roce 2011 ke změně okolností rozhodných
pro vyměření daně, mají vlastníci nemovitostí povinnost podat do 31. ledna
2012 daňové přiznání k dani z nemovitostí na rok 2012 ( §13a zákona
č.338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů). Změna
okolností v tomto případě znamená, že v průběhu roku 2011 došlo například ke
koupi, prodeji, darování nemovitostí (nebo jen jejich části), změna v osobě
poplatníka, vydání stavebního povolení či kolaudačního rozhodnutí.
Podnikatelé POZOR !!!
Dne 1.1.2012 nabývá účinností zákon č. 212/2011 Sb., kterým se mění zákon č.
338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o dani z nemovitostí“). Zákon nově upravuje zdanění zpevněných ploch
sloužících k podnikání, které jsou zpevněny stavbou podle stavebního zákona
bez svislé nosné konstrukce, nejsou však stavbou podle zákona o dani
z nemovitostí. Zdanění se týká zpevněných ploch sloužících k podnikání na
pozemcích nebo jeho částech, které jsou v katastru nemovitostí evidovány
s druhem pozemku ostatní plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří.
Dne 1. 1. 2011 vstoupil v platnost zákon č.280/2009 Sb., daňový řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“). Na základě § 250 daňového řádu
vzniká daňovému subjektu povinnost uhradit pokutu, nepodá-li daňové
přiznání do 31. ledna aktuálního roku. Minimální výše pokuty činí 500,- Kč.
Úřední hodiny finančního úřadu: pondělí, středa 8:00 – 17:00 hod.

Změna DPH zvýší i cenu popelnic
V souvislosti se změnou snížené sazby DPH z 10% na 14% od 1. ledna 2012,
dojde i ke zdražení služeb, které poskytuje obec v závislosti na vstupní ceně za
odvoz odpadů společností OZO Ostrava.
Za předpokladu, že nezdraží služby společnost OZO Ostrava, je nutné počítat se
zdražením odvozu popelnic o navýšené DPH. Uvádíme příklad – v současné době
odvoz popelnic co 14 dní stojí 1460,- Kč, od nového roku bude stát 1520,- Kč, což
je rozdíl 60,- Kč.
Ing. Miloslav Čegan, starosta

Adventní výstava
Pozvání na V Ý S T A V K U“
Od Mikuláše - do Štědrého dne
K zabe
Zveme širokou veřejnost do IC-dřevěnice v Albrechtičkách na tradiční prodejní
výstavku, která se koná ve dnech
Sobota
Neděle
Pondělí

26. 11. 2011
27. 11. 2011
;28. 11. 2011

od 9 – 16. 00 hod.
od 9 – 16. 00 hod.
od 9 – 12. 00 hod.

Na výstavě je možné si zakoupit :
Adventní dekorace
Sladkosti na Mikuláše
Drobné dárky pro děti i dospělé na vánoce
Připraveno je bohaté občerstvení, domácí zákusky, koláče,
svařák a jiné dobroty.
Jste všichni srdečně zváni !

Zimní údržba místních komunikací a chodníků
Pro zimní období 2011-2012 bude opět uzavřena smlouva na zabezpečení zimní
údržby místních komunikací s panem Petrem Sklenákem, který bude provádět
vyhrnování komunikací, které jsou vedeny v pasportu místních komunikací.
Vyhrnování sněhu je prováděno na telefonickou objednávku úřadu v každém
konkrétním případě potřeby.
Současně bude využito i techniky obce a dohodnutých pracovníků na úklid chodníků.
Obecní úřad předpokládá, že bude provádět zimní údržbu chodníků stejným způsobem
jako tomu bylo v minulých letech. Odklízí se chodníky u obecního úřadu k poště,
chodník u Pulkertů, tzv. ulička z kolonie, chodník ke kamenici, schody na Zradcov a
nově i chodník u Centra volného času..
Jako každý rok připomínám parkování vozidel na místních komunikacích a zelených
plochách podél místních komunikací a žádám všechny vlastníky motorových vozidel,
aby v maximální míře využívali k parkování vozidel vlastních pozemků a nestěžovali
tím zimní údržbu.
Pokud budou ponechána zaparkovaná vozidla na některých úzkých komunikacích,
nebude vyhrnutí sněhu provedeno a dojde k omezení průjezdu vozidel. Může tímto
dojít i k omezení příjezdu vozidel záchranné služby.
Případné problémy s údržbou komunikací ohlaste na obecním úřadě.
Žádáme Vás proto i nadále o spolupráci při odklízení sněhu na dalších místech.
Ing. Miloslav Čegan, starosta

Centrum volného času

Mikulášská besídka v KD

Od 21. listopadu budeme organizovat zimní pingpongovou ligu. Bude rozdělená na 3
kategorie: muži, ženy a děti do 15-ti let. Po odehrání všech zápasu (únor 2012) budou
vyhlášení a oceněni tři nejlepší hráči v každé kategorií. Žádáme všechny zájemce o
hru, aby se přihlásili osobně v centru nebo na e-mail: sportcentrum@albrechticky.cz.
Přijďte se pobavit a zároveň udělat něco pro své zdraví.

Ochotnický divadelní soubor a organizace Junák ve spolupráci s Obecním
úřadem pořádají v pondělí 5. prosince 2011 v 16.30 hod. v Kulturním domě
„ M I K U L Á Š S K O U B E S Í D K U“
na které bude sehrána veselá pohádka se zpěvy, na motivy stejnojmenné
knihy Jana Karafiáta.

BROUČCI

Besídku navštíví Mikuláš, andělé a čerti.

Zároveň přivítáme vaše návrhy a připomínky, jaký druh cvičení vám v centru chybí.
Tělo nechť každodenní své hýbání má. [Komenský Jan Amos]

Těšíme se na Vaši účast.

Vstupné dobrovolné

Pozvánka
Výbor Sboru dobrovolných hasičů v Albrechtičkách
zve všechny členy a příznivce SDH na

VÝROČNÍ VALNOU
HROMADU
která se koná v Kulturním domě
v pátek 9. 12. 2011 v 17 00 hodin
Po Valné hromadě budou promítnuty
dokumenty ze života Sboru
Dýňová diskotéka
OS Albert při základní a mateřské škole v Albrechtičkách zve všechny děti a
rodiče na tradiční
„Dýňovou diskotéku“
Vytvořte si originální výtvor a přijďte v sobotu 12. listopadu 2011
ve 14.00 hodin do kulturního domu.
Připraveny jsou hry pro děti., tombola a
disco hudba.
Občerstvení je zajištěno.
Srdečně zvou pořadatelé

Plesová sezóna 2012
Termíny plesů v obci Albrechtičky v roce 2012:
7.1.
Lidový
v KD
pořádá Farnost Albrechtičky
14.1. Dětský maškarní
v Sokolovně pořádá TJ Sokol
21.1. Disko maškarní dospělý v KD
pořádá OS Albert
28.1. Obecní
v KD
pořádá Obec Albrechtičky
4.2.
Skautský maškarní dětský+dospělý v KD
pořádá JUNÁK
11.2. Tradiční hasičský
v Sokolovně pořádá SDH Albrechtičky

Pozvánka
1. adventní neděle se blíží – než začne ten tradiční předvánoční shon
( pečení cukroví, balení dárečků, úklid …) přijďte si navodit Vánoční
náladu na

ADVENTNÍ VÝSTAVKU
do půjčovny šatů
sobota 26.11. od 14:00 do 19:00
neděle 27.11. od 14:00 do 19:00
19:00
Udělejte si radost koupí našich
výrobků a potěšte sebe či
své blízké kouzelným dárečkem.
Těšíme se na Vás.

Společenská rubrika

Blahopřejeme
V měsíci listopadu 2011 slaví své životní jubileum
Paní Marie Feilhauerová
Do dalších let jí přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a
spokojenosti.
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