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Očkování psů a koček
Pravidelné očkování psů a koček v Merbolticích se letos
uskuteční v sobotu 12.5.2018. Začátek bude v 11:15 hod. na spodním
konci vsi (na mostě u Váňů), dále se bude pokračovat k obecnímu
úřadu a k bytovkám. Očkování bude provádět MVDr. Magdalena Kocinová
z veterinární stanice v Žandově. Očkování bude přítomna paní
Víšková, u které se můžete případně informovat – 733 722 164.

Veřejně prospěšné práce
Se snižujícím se počtem nezaměstnaných na úřadě práce se snížil
také počet pracovních míst VPP jím podporovaných. Z naší žádosti na
tři pracovní místa bude ze strany úřadu práce podpořeno pouze jedno
nové místo (1.5. – 30.11.2018) Zároveň však byla prodloužena dohoda
i na stávajícího jednoho pracovníka (do 31.10.2018). Podmínku být
rok v evidenci úřadu práce splňuje pouze minimum uchazečů.
Dále pro obec pracují dva pracovníci na tzv. Veřejnou službu
(30 hod. měsíčně). Práce v obecních lesích a základní údržba obce by
tak měla být zajištěna.

Daň z nemovitých věcí
Na úřední desce obce byly zveřejněny informace k placení daně
z nemovitých věcí. Složenky k placení této daně by měly být
poplatníků finančním úřadem rozeslány nejpozději do 21.5.2018.
Daň z nemovitých věcí se stanovuje rozhodnutím, jímž je
platební výměr, dodatečný platební výměr nebo hromadný předpisný
seznam.
Poplatníkům, u nichž na zdaňovací období roku 2018 došlo ke
změně výše daně oproti předchozímu roku, příp. proti částce
vypočtené v daňovém přiznání, sděluje místně příslušný finanční úřad
novou výši daně nejčastěji hromadnými předpisnými seznamy, které
jsou zpřístupněny k nahlédnutí na územních pracovištích příslušného
finančního úřadu. Hromadné předpisné seznamy zpřístupní příslušné
finanční úřady k nahlédnutí na svých územních pracovištích v průběhu
měsíce května. Informace o zveřejnění je již zveřejněna na úřední
desce obce. Na FÚ v Děčíně lze do seznamů nahlížet v době od
27.4.2018 do 28.5.2018 ve dnech:
Pondělí
8-17:00 hod.

Úterý
8-13:30 hod.
Středa
8-17:00 hod.
Čtvrtek
8-13:30 hod.
Pátek
8-13:30 hod.
Nepřesáhne-li roční daň z nemovitých věcí částku 5.000,- Kč, je
splatná nejednou, a to nejpozději do 31.5. zdaňovacího období.
V dalších případech je splatná ve dvou splátkách. U poplatníků
provozujících zemědělskou činnost a chov ryb ve dvou stejných
splátkách, nejpozději do 31.8. a do 30.11., u ostatních ve dvou
stejných splátkách nejpozději do 31.5. a 30.11. zdaňovacího období.
Vzhledem k probíhajícím Komplexním pozemkovým úpravám a Obnově
katastrálního operátu určitě u některých vlastníků pozemků dojde ke
změně výměry pozemků, a tedy i ke změně výše daně z nemovitých věcí.
Doporučuji tedy během ledna následujícího roku o ověření na
finančním úřadě, zda došlo ke změně výše daně a příp. do konce ledna
2019 podat aktuální daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. Dle
informací to Finanční úřad z vlastní iniciativy upravovat nebude,
prý ani nemůže.

Palivové dřevo
V případě zájmu o dovoz palivového dřevo prosím kontaktujte již
pouze lesního hospodáře pana Ing. Pudila. To se netýká případů zájmu
o samovýrobu, zde stále předem dohoda s obcí.

Konečné přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
Pracovníci Krajského úřadu Ústeckého kraje provedli 9.4.2018
Konečné přezkoumání hospodaření obce Merboltice za rok 2017.
Předmětem
kontroly
bylo
jako
vždy
účetnictví,
hospodaření
s majetkem, činnost orgánů obce atd. Během kontroly nebyly zjištěny
chyby a nedostatky, obec tak může účetní rok 2017 uzavřít.

Mytí nádob na SKO
U Technických služeb Děčín a.s. máme znovu objednané čištění
nádob směsného komunálního odpadu. Bohužel nám dosud nebyl sdělen
přesný termín. Údajně bychom měli být vzhledem k loňskému nesplnění
objednávky ze strany uvedené společnosti na Děčínsku letos mezi
prvními.

Pozvánka na slavnostní kolaudaci nově osazeného kříže
božích muk
Srdečně vás zveme na slavnostní kolaudaci - osazení nového
kříže na boží muka v Merbolticích, u č.p. 141 (kozí farma,
Hospodářství pod Strážným.
Od 13 hodin proběhne slavnostní kolaudace, poté budete mít
možnost navštívit výstavu Skanzenu lidové architektury Zubrnice,
která bude umístěna ve vedle stojící Vilce pod Strážným vrchem a
nakonec
od
16ti
hodin
navštívit
koncert
kapely
Huso
http://www.huso.cz/.
Těšíme se na vás a děkujeme za podporu Nadaci T-mobile a
programu Mluvme spolu za podporu!

Den podstávkových domů
Vážení a milí, letos se můžete těšit na odbornou exkurzi po otevřených podstávkových domech, na ukázky
řemesel, výstavu ve Vilce pod Strážným vrchem, občerstvení a minijarmark.
Více viz níže.
Těšíme se na vás :-)!
Exkurze provede účastníky po šesti podstávkových domech v horní a střední části Merboltic.
V 10 hodin začne exkurze v č.p. 22, poté navštívíme č.p. 14, dále č.p. 23, nakonec č.p. 192 a č.p. 141, a
poté se vydáme na prohlídku podstávkového špejcharu v č.p. 60, zde budou ukázky ručního tesařského
řemesla. Prohlídka zde bude zakončena ve 14:00. Od 14 hodin bude akce zakončena minijarmarkem
domácích produktů, výrobků a občerstvením u č.p. 141 a č.p. 192. Ve vedle stojící Vilce pod Strážným
budete mít možnost navštívit výstavu Lidového skanzenu Zubrnice.

Prohlídka začíná na horním konci obce Merboltice (směrem od Verneřic). Je možno parkovat na horním
konci obce Merboltice (poblíž č.p. 22 a č.p. 23) a na mostku u č.p. 141 a č.p. 192 a především na obecním
hřišti, které se nachází pod č.p. 141.
Odborná exkurze bude vedená Ing. architektem Tomášem Eflerem a pracovnicí Národního památkového
ústavu Mgr. Alenou Sellnerovou.
- č.p. 22, zemědělská usedlost (kulturní památka), na horním konci vsi (směr Verneřice)
- č.p. 14, zemědělská usedlost (kulturní památka), na horním konci vsi
- č.p. 23, zemědělská usedlost (kulturní památka), na horním konci vsi- nově přístupný podstávkový dům
- středověká zvonice (kulturní památka)
- č.p. 141 a č.p. 192 Hospodářství pod Strážným vrchem (kozí farma)http://www.podstraznym.cz/. Prohlídka
veliké a příkladně udržované zemědělské usedlosti, kulturní památky. Možnost nákupu produktů
hospodářství.
V areálu č.p. 141 a č.p. 192: V areálu bude také možnost zakoupení občerstvení a zboží na minijarmarku
(do 16ti hodin).

- č.p. 60, bývalé zemědělské usedlosti s roubeným špejcharem (kulturní památka) a tesařského dvoru s
ukázkami řemesla

Kontaktní údaje na pověřenou osobu*:
Ing. arch. Tomáš Efler, tel. 732531053, E-mail: eflerus@email.cz
Bc. Lucie Šancová, tel. 776774441, E-mail: sousede.sdruzeni@gmail.com
Více informací na: www.spolekmerboltice.cz, www.merboltice.cz

