Stránka č. 1 z 3

Únorové listy

NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY A DĚNÍ V OBCI
ŠÁROVCOVA LHOTA

MĚSÍČNÍK PRO VŠECHNY OBYVATELE
A CHALUPÁŘE
ročník XII

Únorové listy

číslo 2
únor 2007

Hasičský bál se vydařil, hospoda praskala ve švech. Pěkná tombola, kterou velmi
dobře opatroval V. Fejfar a R. Chaloupka našla šťastné výherce . Hudební produkce
pana Čeřovského-Tříprsťáka přilákala hodně přátel tance i posluchačů. Hasiči děkují
všem, kteří přišli a přispěli dárkem do tomboly.
Další vydařenou akcí v Obecní hospodě byl večer zasvěcený sv. Valentýnovi (14.
února).
Veřejná schůze obecního zastupitelstva se uskuteční dne 9. března od 19.00 hodin
v Obecní hospodě. Dozvíte se o hospodaření obce v roce 2006 a plánovaných akcích
v roce 2007. Vydržíte-li do konce, je pro Vás připraveno malé pohoštění.
Těšíme se na Vaši účast, připomínky a náměty do další práce.
Poplatky za odvoz odpadků , psy i vodné zůstávají pro letošní rok stejné jako v
loňském roce. Poplatek za odvoz odpadků je 270 Kč za občana staršího 15 let, děti
od 6-15 let a senioři nad 70 let platí 135 Kč. Děti do 6 let jsou osvobozeny. Majitelé
rekreačních chalup a chat platí 270 Kč za nemovitost. Poplatek za psa je 60 Kč.
Vodné za rok 2006 činí 6 Kč/ m3.
Poplatky se začínají vybírat od 20.3.2007 na obecním úřadě v době úředních hodin.
Upozorňujeme spoluobčany, že od 1.1.2008 přestávají platit povolení k odběru
podzemních vod, kromě povolení k odběru podzemních vod za účelem
individuálního zásobení domácností pitnou vodou. Rovněž jsou legální odběry
podzemní vody za účelem zásobení domácností pitnou vodou ze studní, které byly
postaveny před rokem 1955 a slouží témuž účelu jako v roce 1955 (stejný domek) .
Povolení odběru podzemních vod pro právnické osoby (i fyzické podnikající, které
používají tyto podzemní vody i pro podnikání), zůstávají v platnosti pouze ta, která
nabyla právní moci po 1.1.2002. Ostatní je třeba vydat nová nebo prodloužit stávající
(o prodloužení platnosti je třeba požádat do 31.6.2007).
K povolení odběru podzemních vod pro zásobení domácnosti je příslušný MěÚ
Lázně Bělohrad, stavební úřad. K povolení odběru podzemních vod pro právnické
osoby (i fyzické podnikající, pokud používají vodu i k podnikání) je příslušný MěÚ
Jičín, odbor životního prostředí.
Zároveň upozorňujeme, že dne 31.12.2007 končí platnost všech povolení vypouštění
odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních (vsakování do půdních
vrstev). K povolení vypouštění odpadních vod je příslušný MěÚ Jičín, odbor
životního prostředí.
Společenská rubrika
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10. února zemřel pan Jaromír Bartoň. Odešel po dlouhé těžké nemoci ve věku 63
let. Ztrácíme v něm dobrého souseda, jednoho "služebně" nejstaršího chalupáře.
Čest jeho světlé památce!
15. února oslavili manželé Věra a Liboslav Knězáčkovi diamantovou svatbu.
Gratulujeme a přejeme hodně zdraví do dalších let!
Maškarní bál se uskuteční v pátek 23. 3 od 19 hod. v Obecní hospodě. Těšíme se na
Vaši účast.
Dětský maškarní rej v sobotu od 24. 3. od 15.30 hod. na sále v Obecní hospodě.
Zpracování dřeva po vichřici na loukách mezi tratí ČD a řekou, na spodní straně
Libína, provádí pan Mach ze mlýna. Žádá občany, kteří mají v těchto místech
pozemky, aby se s ním domluvili o kácení a odvozu dřeva.

Návrh rozpočtu Obce Šárovcova Lhota na rok 2007
Příjmy

Výdaje
Pitná voda + provoz

Daň z příjmu fyzických osob
ze závislé činnosti

230 000

Úprava vody

70 000
180 000

sam.výdělečně činných

60 000

Lesní hospodářství

10 000

kapitálový výnos

12 000

Elektrická energie

60 000

Daň z příjmu právnických osob

260 000

Školné

70 000

Daň z přidané hodnoty

420 000

Příspěvky mikroregion

20 000

Daň z nemovitostí

220 000

Kultura

55 000

Komunální odpady

60 000

Dotace na místní správu
Poplatek za likvidaci odpadu

6 900
60 000

Místní správa

180 000

Poplatek ze psů

2 400

Provoz koupaliště

10 000

Správní poplatek - vidimace

2 000

Veřejná zeleň

12 000

Údržba obce

60 000

Hasiči + Zvičinu

25 000
37 100

Příjem z
lesního hospodářství

5 000

pitné vody

40 000

Nákup státní půdy

nájem byty

13 000

Projekt byty

nájem pošta

5 000

102 000

Obchod a hospoda

50 000

nájem pozemky

10 000

Obecní úřad

30 000

Staré železo

10 000

Parapety škola

40 000
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Přebytek hospodaření
Úrok z účtu

31 802
2 000

Služby
Parcela 780/3

48 300

Rozhlas rekonstrukce

55 000

Zahradní technika
Příjmy celkem

1 390 102 Kč

115 702

Výdaje celkem

100 000
1 390 102 Kč

V Šárovcově Lhotě 23. 2. 2007
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