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ZAHRANIČNÍ NÁVŠTĚVA VE SMIŘICÍCH
V úterý 15. září byla slavnostně otevřena fotovoltaická
elektrárna firmy DECCI a.s. (u státní silnice). Tohoto aktu
se zúčastnila i mimořádná a zplnomocněná velvyslankyně
Čínské lidové republiky paní PhDr. Huo Yuzhen v doprovodu obchodního rady čínského velvyslanectví pana Fei
Yixianga. Paní velvyslankyně při této příležitosti navštívila
i Městský úřad ve Smiřicích. V doprovodu starosty Luboše
Tuzara
si pak prohlédla zámeckou kapli Zjevení Páně,
seznámila se s její historií a zaposlouchala se do zvuků
varhan, na které zahrál prof. Václav Uhlíř.

ZMĚNY V PROVOZNÍ DOBĚ
MĚSTSKÉHO ÚŘADU
V úterý 22. září 2009 bude z technických důvodů
uzavřena matrika MěÚ Smiřice a zároveň
pracoviště CzechPOINT ve 2. patře u pí Ryšavé.
Výpisy z CzechPOINTu Vám v této době vydá
např. Česká pošta ve Smiřicích.

V úterý 6. října 2009 bude MěÚ Smiřice
z technických důvodů otevřen pouze
dopoledne od 7 do 11 hodin.
Děkujeme za pochopení.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA
SMIŘICE č. 1/2009 o stanovení místního

koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

20. zasedání zastupitelstva města
Smiřice se uskuteční ve čtvrtek
24. září 2009 od 19 hodin ve velkém
přísálí KD Dvorana Smiřice.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Projednávaná problematika:
Veřejná zakázka „Zajištění odpadových služeb – Smiřice“.
Zřizovací listina MŠ Smiřice.
Zřizovací listina ZŠ Smiřice.
Zřizovací listina ZUŠ Smiřice.
Zřizovací listina DDM Smiřice.
Zřizovací listina MěKS Smiřice.
Žádost o dotaci v rámci společného projektu s městem
Boguszow-Górce.
Změna rozpočtu č. 5/2009.
Trasa plynovodu pro odběrná místa u MěKS.
Prodej části pozemku p. č. 268/6 k. ú. Smiřice.
Prodej části pozemku p. č. 286/1 k. ú. Rodov.

zasedací místnost MěÚ Smiřice
pondělí 12. října 2009 od 13 do 18 hodin
Jak jste na tom s kondicí? Pečujete o své zdraví? Spojte
příjemné s užitečným! Pro všechny návštěvníky akce jsou
zde připravena zdravotně preventivní vyšetření:
- měření tlaku, tuku, cholesterolu a hladiny cukru v krvi
- odborné konzultace s lékařem
- výživová doporučení
- informace o zdravotním pojištění
Všechna vyšetření a poradenství ZDARMA!

Zastupitelstvo města Smiřice se na svém zasedání dne
25.06.2009 usnesením č. 9/18/09 usneslo vydat na základě § 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí,
ve znění pozdějších předpisů, a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1 - Místní koeficient
Na území města Smiřice se stanovuje místní koeficient,
kterým se násobí daňová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb, samostatných nebytových prostorů a za byty, popřípadě jejich soubory,
s výjimkou pozemků uvedených v § 5 odst. 1, ve výši 2.
Čl. 2 - Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem
01.01.2010.

SPRÁVNÍ ODBOR INFORMUJE
Zápis adresy pro doručování do evidence obyvatel
Novela zákona o evidenci obyvatel platná od 1.7.2009
umožňuje občanům požádat na úřadě dle místa svého
trvalého pobytu o zavedení doručovací adresy do informačního systému evidence obyvatel (ISEO).
Občan si může požádat o zápis pouze jedné doručovací
adresy, a to buď standartní adresy, nebo e-mailové adresy, čísla faxu, schránky P.O.Boxu nebo zápis pomocí volného textu.
Po zaevidování takové doručovací adresy je pak povinností každého občana přebírat zde písemnosti, které mu na ni
budou doručovat státní orgány. V případě, že si občan
do ISEO zadá adresu, kterou doručovatelka nenajde, bude
písemnost na ní adresovaná přesto považována za doručenou.

Povinná výměna řidičských průkazů
Držitelům řidičských průkazů vydaných v období 1.1.1994
- 31.12.2000 se pomalu krátí čas pro jejich povinnou
výměnu, kterou musí stihnout do 31.12.2010. Odbor
dopravy královéhradeckého Magistrátu doporučuje nenechávat výměnu na poslední chvíli, kdy se u přepážek
budou tvořit velké fronty.
K výměně je nutné mít sebou pouze platný průkaz totožnosti (OP, pas), jednu fotografii a řidičský průkaz, kterému
končí platnost.
(lr)
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ZRUŠENÍ KONTAKTNÍHO MÍSTA STÁTNÍ
SOCIÁLNÍ PODPORY V HOLOHLAVECH

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Úřad práce v Hradci Králové oznamuje, že od 1. září letošního roku je zrušeno kontaktní místo Úřadu práce, odboru
státní sociální podpory v Holohlavech. Veškerá agenda je
přesunuta do Hradce Králové.

Zdarma lze odevzdat:
Zbytky olejů, barev, ředidel, fotochemikálií, postřiků, lepidel, kyselin, louhů, autobaterií. Odpad musí být označen nálepkou, o jaký druh se jedná, anebo musí být odevzdán přímo obsluze pojízdné sběrny Ladislav Rund a.s.

PŘEHLED
KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ
září - listopad 2009

29.9. od 9:00 a 10:15 hod.

Jak Krakonoš pekařku Jířu napravil

Divadelní představení pro děti z MŠ
7. a 8.10.2009 vždy od 19:30 hod.

Travesti show HANKY PANKY

KD Dvorana - vstupné 160 Kč, předprodej KD Dvorana,
tel. 495 422 090
24.10.2009 od 19 hod.

BLUE EFFECT & RADIM HLADÍK

Natáčení DVD v Zámecké kapli Zjevení Páně

Předprodej v KD Dvorana až od 1.10.2009!!
21. 11.2009 - 10 - 17 hod.

VÁNOČNÍ TRHY

KD Dvorana - vstupné 10,- Kč
Od 13 do 15 hod. budou probíhat prohlídky zámecké
kaple Zjevení Páně.

Základní škola Smiřice a Dům dětí a mládeže
ve Smiřicích zve rodiče s dětmi
na 2. ročník

DRAKIÁDY,

která se uskuteční 10.10.2009 ve 14 hod.
v Biocentru Obora.

AKTUÁLNÍ NABÍDKA PEJSKŮ
ZE SMIŘICKÉHO ÚTULKU PRO PSY

V prvním čísle Smiřického infoservisu jsme Vám nabízeli místo
knihy za vysvědčení pejska Tima.
Pravděpodobně asi výsledky našich školáků nebyly takové, aby
si děti zasloužily být odměněny
pejskem, protože Tim na svého
nového majitele stále čeká.
Nyní Vám představujeme dva
další přírůstky.
BEN (vlevo) je kříženec - těžko
říci, která plemena na něm zanechala stopy. Je hodný, přítulný,
potřebuje však hodně pohybu,
proto mu bude vyhovovat spíše
dům se zahradou.
DAN (vpravo), taktéž kříženec,
má klidnou povahu, jeho pán
však musí mít pevnou ruku.
Opět přípomínáme provozní
dobu útulku, ve které naše svěřence můžete navštívit:
pondělí - pátek 12,00 - 15,30
sobota a neděle 8,00 - 11,00
(lr)

se uskuteční v sobotu 26.9.2009.

Pojízdné vozidlo firmy Rund bude stát na stanovištích
takto:
• 8,30 - trafika u Jedličků
• 8,45 - sídl. gen. Govorova - u Mateřské školy
• 9,00 - ul. A. Seligera (u Sinaku)
• 9,15 - Základní umělecká škola
• 9,30 - staré sídliště u sběrných surovin
• 9,45 - Zderaz - u žel. přejezdu
• 10,00 - Trotina
• 10,15 - Rodov
• 10,30 - Sběrný dvůr v zámku.
Je možné mírné zpoždění na příjezdu.
Více informací - p. Jaroslav Bělohoubek, odb. životního
prostředí MěÚ Smiřice, tel. 777 332 641.

BURZA PODZIMNÍHO A ZIMNÍHO OBLEČENÍ
KD Dvorana Smiřice
21.9. - 24.9.2009 vždy od 14 do 17 hod.

21.9.
příjem oblečení
22. a 23.9.
prodej
24.9.
výdej neprodaného oblečení
Předmětem burzy je: oblečení pro děti a dospělé, doplňky
(rukavice, šály, čepice a pod.) a obuv. Věci do prodeje
se přijímají čisté a nepoškozené!
Manipulační poplatek za příjem věcí činí:
do 5 ks ………. 10,- Kč
do 10 ks …….. 20,- Kč
nad 10 ks …… 50,- Kč

MĚSTSKÁ KNIHOVNA INFORMUJE
Žáci prvních tříd Základní školy Smiřice jsou na základě
rozhodnutí Rady města Smiřice osvobozeni od registračních poplatků v Městské knihovně, a to vždy do konce
kalendářního roku, ve kterém nastoupí povinnou školní
docházku.
Registrační poplatky pro ostatní čtenáře za běžný rok činí:
• mládež do 15 let, studující, důchodci - 60 Kč
• dospělí - 100 Kč

Od pondělí 21. září nabízí knihovna
ZDARMA k rozebrání vyřazené
tituly ze svého fondu.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
NA JEZU VE SMIŘICÍCH
sobota 19. září od 9,00 do 15,30 hod.
Začátek poslední prohlídky s odborným
výkladem je ve 14 hodin.
(na jez se vchází z ulice A. Seligera)

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
2/2009, vyšlo 18.09.2009. Další číslo vyjde v listopadu 2009.
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