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Poplatek za komunální odpad
v roce 2010
Od 1. ledna 2010 nabyly účinnosti dvě obecně závazné
vyhlášky upravující odpadové hospodářství města, a to
obecně závazná vyhláška č. 3/2009 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území města Smiřice a obecně závazná vyhláška č. 4/2009, kterou se stanoví poplatek za komunální
odpad. S úplným zněním těchto vyhlášek se můžete seznámit buď přímo na úřadu nebo na webových stránkách
města v sekci Orgány města.
Svozová známka na rok 2010 bude vydávána při úhradě
poplatku, přičemž její cena je již zahrnuta ve výši poplatku.
Poplatek za popelnice je splatný jednorázově
do 31.3.2010. Poplatek za kontejnery je splatný buď jednorázově do 31.3.2010 nebo ve dvou splátkách
k 31.3.2010 a 30.6.2010.
Název svozu
Svozová známka
celoroční

zelená
kombinovaný
černobílá
plný a měsíční
bílo-červená
poloviční
žlutá
poloviční a měsíční
žluto-červená
měsíční
červená
dvouměsíční
modrá

Počet
svozů
ročně

110, 120 l
Kč

240 l
Kč

52x

2.000

4.000

41x

1.700

3.400

36x

1.500

3.000

26x

1.100

2.000

21x

1.000

2.000

13x

700

1.400

7x

500

1.000

Kontejner BOBR
Počet
Název
svozů
svozu
ročně
plný
52x

zelená

11.000

poloviční

žlutá

5.500

26x

Svozová
známka

Cena v Kč

Na úřadu můžete rovněž zakoupit igelitový pytel opatřený
logem svozové firmy za cenu 50 Kč nebo popelnici 110 l
(pouze za podmínky přihlášení ke svozu odpadu)
za 900 Kč.
Mgr. Věra Hottmarová, tajemnice MěÚ

SBĚR DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ NA MĚÚ SMIŘICE

Finanční úřad v Hradci Králové chystá pro smiřické obyvatele i na letošní březen sběr daňových přiznání k dani
z příjmů za rok 2009. Rozsah přijímaných přiznání a termíny, kdy zde budou pracovníci FÚ úřadovat, budou včas
zveřejněny na úřední desce, webu města a vyhlášeny
místním rozhlasem. Formuláře nemáme prozatím k dispozici.
(lr)

Úhrada místních poplatků na rok 2010
Poplatky za psy a za pozemky je možno uhradit na pokladně MěÚ Smiřice (2. patro, č. dveří 22 - paní Vítová)

od 4. ledna do 31. května 2010.

Výše těchto poplatků se pro rok 2010 nemění.
U poplatků za komunální odpad se v souladu s novými
obecně závaznými vyhláškami č. 3/2009 a 4/2009 mění
jak termín splatnosti, tak i výše poplatků (informace vlevo
na této stránce).

24. zasedání zastupitelstva města
Smiřice se uskuteční
11. února 2010 od 19 hodin
ve velkém přísálí KD Dvorana Smiřice.
Program jednání bude zveřejněn na úřední desce MěÚ
Smiřice, vývěsních plochách a webu města.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

se ve Smiřicích uskuteční v sobotu 9. 1. 2010
Výtěžek sbírky je určen na Středisko rané péče Sluníčko
v Hradci Králové, na Charitní pečovatelskou službu
a na poradenství pro lidi v nouzi a oběti domácího násilí.
Oblastní charita Hradec Králové touto cestou děkuje všem
lidem dobré vůle za finanční pomoc.
Informace o sbírce a o dalších způsobech, jak přispět potřebným, najdete na stránkách www.trikralovasbirka.cz
nebo www.charita.cz.
Až potkáte tři krále, kteří se prokáží pověřením
Charity Česká republika, otevřete jim nejenom dveře,
ale také svá srdce...

Zpravodaj - Infoservis

V souvislosti s ukončením činnosti Tabáku u Jedličků
si prozatím můžete Zpravodaj Smiřic, Rodova a Holohlav
zakoupit pouze na podatelně MěÚ Smiřice.
Již nyní si zde také můžete uhradit předplatné na tento
rok - s ohledem na snížení počtu vydávaných čísel činí
předplatné 40 Kč. Předplatné bude také vybírat doručovatelka úřadu paní V. Vítová.
Infoservis si stále můžete vyzvednout v tabáku u pana
Černého, v potravinách U Brožů, „U Hradeckých“ a v Rodově a samozřejmě na MěÚ. Dále je také vkládán na
webové stránky města pod odkazem Město Smiřice. Do
budoucna plánujeme rozšířit počet odběrních míst (např.
ordinace praktických lékařů aj.).
(lr)

ÚTULEK PRO PSY ZMĚNIL PROVOZOVATELE
O změně provozovatele útulku pro psy jsme vás již informovali v prosincovém vydání Zpravodaje.
Internetové stránky jsou www.utulekpsusmirice.wbs.cz.
Útulek je pro veřejnost otevřen v zimním období (listopad
až březen) takto: úterý 14-16, čtvrtek 14-16,
neděle 14-16. Další návštěvy lze uskutečnit kdykoli
po telefonické dohodě na tel. čísle 773 686 639. V letním
období (duben - říjen) bude návštěvní doba rozšířena.

INFORMACE Z RADY
A ZASTUPITELSTVA MĚSTA

MěKS Smiřice INFORMUJE:

RADA MĚSTA (výběr z usnesení)

 schválila smlouvu o dílo s firmou František Hendrych,
Truhlářství J. Kmínek na zhotovení výloh a dveří v čp. 17
na Palackého ulici - prodejna galanterie a dále smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s ČR Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
na kanalizační řad v lokalitě Nové bydlení Rodov.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA na svém 22. a 23. zasedání
projednalo a schválilo obecně závaznou vyhlášku města
Smiřice č. 2/2009, kterou se ruší obecně závazná vyhláška
č. 1/2009 o stanovení místního koeficientu pro výpočet
daně z nemovitostí.
schválilo změnu rozpočtu č. 7/2009.
stanovilo s účinností od 1. 1. 2010 odměny neuvolněných
členů zastupitelstva.
projednalo a schálilo obecně závazné vyhlášky č. 3/2009
(o odpadech) a č. 4/2009, kterou se stanoví poplatek
za komunální odpad.
schválilo rozpočet města na rok 2010 s hodnotou příjmů
a výdajů výši 38.985.490 Kč.
schválilo smlouvu o dílo s firmou Ladislav Rund, a. s.
Jaroměř na zajištění svozu a následné likvidace komunálního, tříděného a nebezpečného odpadu v katastrálním
území Smiřice a Rodov na rok 2010.
schválilo bezúplatný převod pozemků st. p. č. 495,
535, 536 a 987/1 k. ú. Smiřice z LV 10002 - Pozemkový
fond České republiky na LV 10001 – Město Smiřice.
schválilo záměr prodeje domů, bytů a nebytových prostor
v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města
do vlastnictví právnických a fyzických osob, a to: Sídliště
440, 441, 442, Palackého 126 a 185, Jiráskova 266, a dále
schválilo s tím související Pravidla prodeje domů, bytů
a nebytových prostor.
schválilo odpis dlouhodobých nedobytných pohledávek
z účetnictví města v celkové částce 151.740 Kč.
rozhodlo o založení společnosti Kulturní středisko Dvorana, s.r.o. a schválilo také zakladatelskou listinu tohoto
subjektu. Prvním jednatelem byl schválen Ing. Milan
Plšek. Starosta města byl pověřen učiněním příslušných
právních úkonů vedoucích k založení společnosti.
Usnesení jsou z důvodu omezeného místa redakčně krácena. Zápisy ze ZM a RM jsou uloženy k nahlédnutí občanům
města na podatelně Městského úřadu Smiřice.
(lr)

BURZA SPOLEČENSKÉHO OBLEČENÍ

Městské kulturní středisko Smiřice ve spolupráci
s Městským úřadem Smiřice pořádá v kulturním domě
Dvorana ve dnech 11. - 14.1.2010 vždy od 14 do 17
hodin burzu zaměřenou na společenské oděvy
(pro dospělé i děti), kabelky, doplňky a obuv.
11. ledna - příjem věcí do prodeje
12. a 13. ledna - prodej
14. ledna - výdej neprodaných věcí
Věci do prodeje se přijímají čisté a nepoškozené!
Manipulační poplatek za příjem zboží: do 5 ks - 20 Kč,
do 10 ks - 30 Kč. Přijímá se pouze 10 ks oblečení
od jednoho zákazníka.

Smiřický infoservis - vydává a tiskne Město Smiřice, Palackého 106, 503 03 Smiřice, IČ 00269557, tel. 495 809 010, fax.
495 809 018, e-mail: podatelna@smirice.cz. Evidenční číslo
MK ČR E 19042. Odpovědná osoba: Ladislava Reichová.
Číslo 1/2010, vyšlo 6.1.2010. Další číslo vyjde v březnu 2010.

8. ledna
Myslivecký ples (MS Skalice)
9. ledna
Myslivecký ples (MS Smiřice)
15. ledna
Myslivecký ples (MS Smržov)
22. ledna
Myslivecký ples (OMS H. Králové)
29. ledna
Myslivecký ples (MS Okrouhlík - Rusek)
13. února
Ples Obecního úřadu Skalice
19. února
Reprezentační ples (firma IDC-FOOD Újezd)
26. února
Ples MěKS Smiřice
Začátky plesů jsou ve 20:00 hodin.
Divadelní představení v KD Dvorana:
18. 2. 2009 v 19:00 ABY BYLO JASNO
Hrají: J. Rosák, D. Homolová, L. Zahradnická, O. Kallus.
Informace o vstupném a předprodeji na tento pořad
v KD Dvorana (kontakt níže).

SMIŘICKÉ SVÁTKY HUDBY 2010

7. ročník velikonočního hudebního festivalu proběhne
ve dnech 30. 3. - 5. 4. 2010. Program a další informace
budou na www.festival.smirice.cz a v tištěné podobě
v trafice a na plakátovacích plochách v průběhu ledna února.
POZOR ZMĚNA!! - Předprodej vstupenek na festival nyní
v KD Dvorana od 1. 3. 2010 (a dále on-line na stránkách
festivalu).
MěKS Smiřice stále přijímá přihlášky do tanečních na rok
2010. Kurzovné pro jednotlivce činí 1300 Kč, taneční pár
(dívka + chlapec) zaplatí 2400 Kč. Přihlášku si lze vyzvednout přímo ve Dvoraně nebo stáhnout z webu MěKS.
Na webu MěKS je umístěn odkaz na fotogalerii z tanečních - Věnečku. Fotografie z něj je možno si objednat
u autora - pana Sladkého, tel. 736 685 413, e-mail:
vlsladky@seznam.cz, a to nejpozději do konce února.
Pořadatele kulturních, sportovních, prodejních a reklamních akcí touto cestou upozorňujeme, že v souladu s platnou obecně závaznou vyhláškou č. 1/2007 o místních poplatcích je nutné, aby uhradili poplatek ze vstupného
(kromě akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní
a veřejně prospěšné účely). Akce se ohlašují nejpozději
3 dny před jejich konáním Městskému úřadu Smiřice
(formulář je ke stažení z webu města nebo k dispozici
na pokladně MěÚ), pořadatel obdrží označené vstupenky.
Do 7 dnů po skončení akce je poplatník povinen oznámit
správci poplatku celkovou výši vybraného vstupného
sníženou o DPH, jestliže bylo v ceně vstupného obsaženo.
Sazba poplatku z úhrnné částky vybraného vstupného
činí 10 %.
Od poplatku jsou osvobozeny akce pořádané dětskými
a mládežnickými sdruženími, školami a akce pořádané
místními zájmovými organizacemi. Nárok na osvobození
od placení poplatku je poplatník povinen nahlásit správci
poplatku současně s oznamovací povinností.
MěKS Smiřice, pí Martina Hejzlarová, tel. 495 422 090,
602 316 525, www.meks-smirice.regisweb.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA INFORMUJE

S platností od 7. 1. 2010 dochází v knihovně ke zrušení
ranních výpůjček pro mládež ve dnech čtvrtek a pátek
od 7 do 8 hodin.
Výpůjční doba jinak zůstává nezměněna, tj.
pondělí 10-18 hodin (dospělí a mládež)
úterý 7-8 (mládež) a 8-11 (dospělí)
středa 7-8 (mládež) a 10-16,30 (dospělí a mládež)
I. Hušáková

