Zpravodaj obce Řitka - č.4/2014

Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
toto číslo zpravodaje vychází po delší odmlce. Bohužel i přes opakovanou zdvořilou
žádost o spolupráci se mezi našimi občany nenašel nikdo, kdo by chtěl či mohl, alespoň
občas přispívat do některého z čísel, takže toto číslo Zpravodaje bude naplněno obvyklým způsobem tj. součinností místostarosty p. Dvořáka a mne.
Kromě obvyklých rubrik se budeme věnovat zejména oblastem, které se týkají každodenního života v obci, resp., zlepšení informovanosti .
Jak jste byli již informováni v první polovině roku 2013, od 1. 7. 2013 zahájila činnost v obci Řitka Městská policie Černošice. A z hlediska obce či obecního úřadu po ¾
roce její činnosti mohu říci, že činnost MP je možno hodnotit kladně. Je samozřejmě
jasné, že hlídková činnost resp. její rozsah je omezený, nicméně i tak zejména na úseku
prevence kriminality, bezpečnosti silničního provozu, ale např. i běžného dodržování
pravidel občany v obci je vidět skutečné zlepšení. Samozřejmě, jsou i rozhořčené hlasy
- např. napomenutých řidičů, kteří se svým vozidlem stojí na chodníku, ale tady se
zřejmě o neoprávněnou výtku nejedná, chodníky jsou skutečně určené pěším a stání u
krajnice zde v obci nikde zakázáno není. Ale jak říká přísloví…"není na světě člověk
ten, který by se zalíbil lidem všem" .
Mgr. Kamil Abbid, starosta

Možnost získávat aktuální informace pro občany Řitky
Jak jste již byly informováni v minulých číslech Zpravodaje a jak můžete zjistit i na
hlavní stránce webu obce, byla zřízena SMS informační služba, která nahrazuje místní
rozhlas. V rámci této služby jsou občané informováni o uzavírkách silnic, odstávkách
elektřiny, plynu, vody, čištění ulic, sběru objemného a nebezpečného odpadu apod. , či
o jiných událostech v obci.
Odezvy občanů obce, kteří si tuto službu zasílání informací pořídili, jsou kladné.

Pro informaci ještě jednou zveřejňujeme text výzvy, který je stále umístěn
na webových stránkách obce:
Kdo má zájem o zasílání informací o aktuálním dění v obci (čištění ulic, výluky
v dodávkách elektřiny, plynu, apod. ) formou zprávy SMS, ať nahlásí svoje mobilní
telefonní číslo na Obecní úřad nebo pošlete toto číslo i s uvedením jména na tel.

+420 777 425 217.
Tyto údaje budou sloužit pouze pro potřebu evidence zájemců o zasílání SMS zpráv.
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Střípky ...aneb co se stalo a stane (asi)
 V průběhu minulého období byla opravena komunikace K Ladům, na ní navazující
chodník dostal rovněž asfaltový povrch. Komunikace kromě svého účelu, tj. umožnění příjezdu k vlastníkům nemovitostí v ulici K Ladům je významnou tranzitní trasou pro pěší ve směru Bučina - Veselka, či Sportovní - Veselka a dále do obce.
I z tohoto důvodu zde bylo posíleno veřejné osvětlení včetně vybudování osvětlení
zcela nového, a to jak v úseku vedení chodníku pro pěší přes Lada, tak i kolem vodojemu ve směru do ulice Sportovní. Práce se poněkud protáhly, hlavní příčinou byla
letošní zima - nezima. Když už jsem vzpomněl letošní zimu, tak bych chtěl připomenout, že byl na ploše pod vodojemem nasypán svah pro dětské bobování a sáňkování,
kde je možno sáňkovat i po soumraku, neb je tam veřejné osvětlení. Bohužel příležitost pro jeho vyzkoušení byla letos jen jeden den, ale i tak jsme na základě několika
připomínek malých "bobistů a bobistek" , resp. jejich rodičů : "že to málo jezdí" svah
upravili a doufejme, že příští zima bude k bobistům a sáňkařům vlídnější .
 Obec plánuje opravu povrchu stání autobusů na zastávce Řitka Bučina směr Praha,
kde se zcela "tzv". rozjela dlažba položená před cca šesti lety. Vzhledem k vysokému
nebezpečí úrazu dlažební kostkou je nutné opravu povrchu neprodleně provést.
Vzhledem k tomu, že obec nechce omezovat cestující, je třeba provést opravu tak,
aby její větší část proběhla o víkendu. Momentálně jednáme s dopravcem a organizátorem o nejvhodnějším termínu. Se správcem komunikace, PČR a správním orgánem,
tj. OD MÚ Černošice již byla oprava projednána a proběhlo i místní šetření.
 Počátkem měsíce dubna se uskutečnilo jednání starosty obce s náměstkem hejtmana
pro dopravu ing. Peterou, jednání ve věci opravy ulice Všenorská a bohužel je nutno
konstatovat, že kraj tato věc prostě nijak zásadně "netrápí". Z bohorovného klidu pana
náměstka nevyvedla ani petice občanů Řitky + několika černolických aktivistů. Je sice pravdou, že koncem zimy byly díry zalátány v oblíbené a hojně využívané krajské,
středočeské technologii "drátovat-flikovat-zaplácat", ovšem výsledek je, že místo"
kráterů" tam teď máme " bradavice", takže auta se ničí dál a o komfortu a bezpečnosti
se dá hovořit jen s velkou rezervou.

Co nás čeká koncem jara a v létě.
 Oslavy mezinárodního dne dětí v obci Řitka - Jezdecký klub Norma o.s. připravuje na
24.5.2014 od 10.00 do14.00 hodin dětský "Pochod za zajíčkem".
Start/cíl akce - zámek Řitka, Všenorská 1.
 Martin Klikorka a obec Řitka chystají na 31.5. 2014 na obecním sportovním hřišti
nohejbalový turnaj, tato akce nahrazuje dříve pořádaný turnaj v malém fotbale, který
není možné z organizačně technických a časových důvodů letos zajistit. (* v tomto
dnu bude po dobu konání turnaje hřiště pro veřejnost uzavřeno)
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 T.J. Sokol Řitka pořádá na Ladech 31.5. 2014 od 14.00 hod. "Sportovní odpoledne"
plné zábavy soutěže a her. Všichni jsou srdečně vítáni.
U obou akcí bude možnost občerstvení .
 Organizace místních rybářů připravuje tradiční dětské závody na 7.6. 2014 od 8.00
hodin. Obec Řitka tuto akci finančně podpoří a ceny pro řitecké děti (ale i odjinud)
budou jistě zajímavé a žádný z účastníků nepřijde zkrátka. Rodičovský doprovod vítán
(není však povinností), občerstvení zajištěno v restauraci Sokolovna u rybníka .

Léto…
 Na léto obec Řitka plánuje se Sokolem Řitka uspořádat na Ladech letní filmové představení. Předběžně byla uzavřena dohoda s Kinematografem bratří Čadíků a počítáme
s promítáním na začátku srpna. Kdo měl možnost vidět obdobnou akci, ať již v Praze
na Střeleckém ostrově či v mnoha českých a moravských městech a obcích, tak jistě
ví, že je na co se těšit. Ještě objednat správné počasí na srpen a promítání může začít…..

Pojištění obce Řitka
 Jak jste již byli informováni v předchozím vydání, má obec Řitka uzavřenou pojistnou
smlouvu s Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s. Vienna Insurance Group (jejíž
nabídka a servis byly vyhodnoceny jako pro obec nejvýhodnější). V rámci takto uzavřené smlouvy byl dojednán následně i bonus pro občany obce, kteří by si chtěli uzavřít pojistnou smlouvu s ČPP.

Pojišťovací bonus pro občany Řitky
V rámci smlouvy mezi obcí Řitka a ČPP a.s. ze dne 31.7.2013 byly dojednány slevy
pro občany Řitky uzavírající pojišťovací smlouvu s ČPP a.s.
Výše slev a jejich uplatnění je následující (dle čl. III výše uvedené smlouvy):
a) sleva 30% na pojištění domácnosti (vč. rekreačních) z ročního pojistného
b) sleva 30% na pojištění staveb (vč. rekreačních) z ročního pojistného
c) sleva 30% na pojištění odpovědnosti za škodu občanů
d) sleva 30% na havarijní pojištění
e) sleva 20% na pojištění odpovědnosti provozu vozidla
* slevy dle bodu d) lze uplatnit pouze pro osobní automobil do celkové hmotnosti 3
500 kg, motorové čtyřkolky i tříkolky o provozní hmotnosti nad 400 kg, nákladní nebo
užitkový automobil do celkové hmotnosti 3 500 kg včetně.
Slevy lze uplatňovat po předložení občanského průkazu nebo jiného dokladu prokazující trvalé bydliště v obci Řitka, případně vlastnictví nemovitosti v obci Řitka.
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Výše uvedené slevy nelze kombinovat se slevami nad rámec sazebníků pro shora
uvedené druhy pojištění. Nejvyšší možná hranice poskytovaných slev a bonusů všech
druhů a typů činí 50%.
Jako pojišťovací makléř pro občany Řitky v rámci uvedeného slevového programu
byla společností ČPP a.s. určena společnost STEMAT, s.r.o. se sídlem v Řitce.
Kontakty : tel. 603 482 754 paní Dana Matejčíková, mail: dmatejcik@gmail.com
Bližší informace zájemci získají na uvedeném kontaktu.

Osvětlení - pilotní projekt Řitka
Moderní osvětlení od společnosti Slovenské elektrárne se zaplatí z úspor
V současné době jsou velmi častým tématem odborných i laických rozhovorů úspory
formou snižování ceny elektrické energie. Mnozí lidé si však neuvědomují, že pokud
chtějí být skutečně energeticky efektivní, pak snížení ceny elektřiny nestačí. Je potřeba
realizovat i další technická opatření, která ovšem bývají investičně velmi náročná
a dlouhodobě zatěžují obecní i soukromé rozpočty.
Na první pohled obtížně realizovatelná kombinace kvalitního a přitom cenově dostupného osvětlení spolu s výrazně nižšími náklady na spotřebu elektřiny je nyní
k dispozici městům a obcím v České republice, aniž by ze svého rozpočtu musely vyčlenit vlastní investiční náklady. Navíc je zabezpečena údržba po celou dobu životnosti
systému. Nové úsporné technologie, které se splácí z ušetřených plateb za elektřinu přináší společnost Slovenské elektrárne, která již několik let působí také v České republice.

Klíčem k úspěšné realizaci je správná technologie
Veřejné osvětlení, to nejsou jen lampy a elektřina, ale také provoz, údržba a rozsáhlá
administrativa i další související služby. Modernizace zastaralého osvětlení je dnes dostupnější než kdykoliv v minulosti. Ovšem pokud chce obec opravdu ušetřit na provozních nákladech a spotřebě energií, musí velmi dobře zvážit výběr správných technologií.
Moderní LED technologie, kterou přinášejí Slovenské elektrárne, člen skupiny Enel
je využitelná téměř všude. Díky nízké spotřebě elektřiny dokáže obcím ušetřit náklady
související s nákupem elektřiny. Další úsporou pro obecní rozpočet jsou mnohem nižší
náklady související s údržbou a provozem. Tyto dosažené úspory se využijí k optimálnímu financování investice, která je nutná pro obnovu celého systému osvětlení
a kterou dopředu poskytuje právě společnost Slovenské elektrárne.

Pilotní projekt – Řitka
Po dohodě mezi zástupci Slovenských elektrární a obce Řitka byl pilotní projekt
v rámci celé ČR realizován právě na území této obce. V rámci modernizace osvětlení
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byly instalovány vysoce efektivní, celohliníková svítidla řady Archilede HP, pro které
je typická nízká spotřeba elektrické energie, vysoký světelný výkon a dlouhá životnost.
Tyto vlastnosti světel Archilede HP již byly ověřeny v mnoha realizovaných projektech
v Itálii, Španělsku a také na Slovensku. Obvyklá úspora se pohybuje mezi 60 a 70%
oproti původním nákladům na spotřebu elektrické energie.
Doplňkovým úsporám napomáhá inteligentní příslušenství lamp, zejména instalované astronomické hodiny, které jsou instalovány také ve světlech v Řitce. Díky tomu je
nastaven režim provozu, který sníží intenzitu světla na 70% celkového příkonu
v pozdních nočních hodinách, což jednak snižuje tzv. světelné znečištění a navíc dále
snižuje provozní náklady.

Oprava komunikace Pražská
Jak jste byli informováni v minulých číslech, obec získala dotaci z programu ROP
Střední Čechy na komplexní opravu komunikace Pražská. Oprava byla plánovaná na
březen tohoto roku. Nicméně od začátku akce jsou problémy doslova na každém kroku.
Pominu-li organizačně technické zmatky v samém počátku, tak největším problémem
se stalo výběrové řízení samé. Vzhledem k zákonným požadavkům na veřejnou soutěž
obec postupovala v souladu s právními předpisy. Bohužel však hospodářská situace
v zemi způsobila neobyčejný zájem o tuto v zásadě triviální stavbu. V jeden moment si
dle administrátora soutěže společnosti KPW Project spol. s.r.o vyžádalo zadávací dokumentaci přes 25 podnikatelských subjektů. Již v průběhu zveřejnění došlo
k významnému zdržení, kdy jeden z uchazečů napadl tvrdost podmínek soutěže a vyhrožoval, že pokud mu nebude vyhověno, vznese námitku k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále je ÚHOS), což by de facto celou záležitost odsoudilo k neúspěchu,
protože bychom promeškali všechny lhůty stanovené poskytovatelem dotace, aniž bychom ještě provedli s výjimkou zveřejnění zadávací dokumentace jakýkoliv úkon. I
když jsme tedy s námitkou nesouhlasili (konkrétně jsme vzhledem k charakteru okolní
zástavby požadovali povrch s nízkou intenzitou hluku), tak jsme jí vyhověli a ponechali
možnost položení klasického živičného povrchu . I tak se však soutěž zpozdila bezmála
o jeden měsíc, a to na naší straně nebyl ani jeden den zdržení navíc. Paradoxem je, že
tento stěžovatel, poté co mu bylo vyhověno, svou nabídku ani nakonec nepodal.
V souladu se zákonem se zakázka soutěžila na nejnižší cenu a vítězem se stala společnost CETUS plus, a.s..
Text rozhodnutí - na následující stránce.
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Druhý neúspěšný uchazeč napadl výběrové řízení, pro tzv. "nápadně nízkou cenu", a
to poslední možný den lhůty pro podání námitek. Zadavatel tedy musel postupovat
v souladu se zákonem a tuto námitku předat vítězi soutěže k vyjádření. Ten se posléze
vyjádřil tak, že za cenou si stojí a je schopen jí garantovat, z tohoto důvodu musela být
námitka druhého neúspěšného uchazeče zamítnuta. Zákon mu však poskytuje další lhůtu, a to k napadení zamítavého rozhodnutí, a to u již výše uváděného ÚHOSu. A světe
div se! Námitka byla podána opět poslední den lhůty. tj. 28. dubna 2014.
Nejhloupější na celé záležitosti je, že investor je od začátku rukojmím dodavatele,
konečně podle výše uvedeného si každý čtenář udělá obrázek sám.
A jaký bude další postup? Varianty jsou v zásadě dvě.
Varianta A: Soutěž se zruší a obec vrátí dotaci.
Varianta B: Obec požádá poskytovatele dotace o prodloužení termínu a v případě,
že vyhoví žádosti obce, budeme muset absolvovat řízení před ÚHOS, pokud ten nevyhoví námitce, stěžovatel může podat rozklad k předsedovi ÚHOS a pokud ani tam nebude úspěšný, tak má možnost ještě toto rozhodnutí přezkoumat soudem. Ovšem nejpikantnější na celé záležitosti je, že obec jako investor je proti tomuto, ve skutečnosti obstrukčnímu jednání , v zásadě bezbranná, neboť stěžovatel "jen uplatňuje své zákonné
právo na použití opravného prostředku" a tudíž ani nelze požadovat náhradu za způsobené škody, neboť stěžovatel jedná v souladu se zákonem. Jediným trestem pro něj
snad může být v případě neúspěchu propadnutí jeho kauce ve prospěch ÚHOSu, což
ovšem nám jako obci nijak nepomůže.
Je asi pochopitelné, že jsme zvolili variantu B a ještě téhož dne, kdy nám byla doručena na vědomí námitka neúspěšného uchazeče, jsme informovali poskytovatele dotace
a požádali o možnost prodloužení lhůty. Poté, co obdržíme stanovisko, budeme čtenáře
neprodleně informovat.
Bohužel situace je nepříjemná i z důvodů dalších, a to proto, že jsme počítali v rámci
oprav ulice Pražská s přítomností silniční stavební techniky v obci a jejím využití na
menší opravy jako např. ulice Pod Kovárnou, která slouží jako významná tranzitní komunikace pro pěší jdoucí na MHD, výstavbu přechodu pro chodce na ulici Všenorská
v blízkosti křižovatky Veselka a další.
Nicméně takovýchto situací jsme již zažili v tomto funkčním období celou řádku. Po
té co pomine první šok z vyvstalých nepříjemností, provedeme přehodnocení financování některých akcí a v rámci přesunu některých rozpočtových kapitol a položek tak,
aby to bylo ekonomicky nejvýhodnější z hlediska potřeb obce a nenáročnosti na rozpočet.

Vodovodní přivaděč Baně
Vzhledem k častým dotazům občanů typu "jak to vypadá s pražskou vodou?"…, níže
učiním malou rekapitulaci:
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K srpnu 2010 byla zpracována úplná dokumentace k územnímu řízení
pro schválenou variantu trasy BANĚ II (Jílové - Všenory - Černolice - Řitka - Líšnice Mníšek - Včelník) a bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí.
V letech 2011 až 2013 se zpracovávala stavební dokumentace a realizační dokumentace. Na projekt bylo požádáno o podporu ze strany Státního fondu životního prostředí.
V roce 2013 svazek obcí VOK (9 obcí regionu) získal finanční podporu projektu
z fondů SFŽP a bylo vydáno stavební povolení na stavbu celého přivaděče. Začátkem
ledna 2014 byla zahájena soutěž na dodavatele stavebních prací.

Předpokládaný harmonogram výstavby:
 červenec 2014: zahájení stavby
 září 2015: ukončení výstavby
 říjen až listopad 2015: zahajovací provoz
 rok 2016: připojování jednotlivých obcí
Celkové náklady na výstavbu přivaděče se budou pohybovat do 200 mil. Kč,bez DPH.
Tolik všeobecná informace, dále se na problém podíváme z pohledu obce Řitka.
Řitka se stala součástí sdružení v průběhu roku 2010 a závazně si nárokovala podíl
odpovídající 3000 tis. obyvatel. Vzhledem k tomu, že se tento požadavek po vyhodnocení dalšího vývoje obce již novým zastupitelstvem v prosinci 2010 jevil jako značně
naddimenzovaný a tím i nesmírně finančně náročný, nový starosta požádal o možnost
případného snížení podílu anebo přehodnocení výše podílu jiných obcí. Jeho požadavek
však byl odmítnut, jednak s poukazem na to, že obec Řitka dluží ještě ¾ milionu korun
z roku 2010 a tudíž není vhodné klást jakékoliv požadavky a navíc, že hrozí riziko rozložení celého sdružení a tudíž i krach projektu. A tak nezbývalo než zatnout zuby a začít splácet. To se postupně podařilo, obec Řitka již k dnešnímu dni do projektu vložila
okolo 1,8 milionu korun, a to z 95% za funkčního období tohoto zastupitelstva. Vzhledem k výši podílu Řitky na celkovém poměru požadavků na obyvatele se tak obec stala
2. největším investorem akce hned po Mníšku pod Brdy. V dalších letech bude muset
obec Řitka přispět ještě 8 milionu korun, což je spoluúčast obce na investici a kterou
obce musí uhradit nad rámec poskytnuté dotace. Tyto prostředky budou muset být pokryty úvěrem, neboť se jedná téměř o celkový rozpočtový příjem obce Řitka za rok,
paradoxem ovšem zůstává, že obec ještě stále bude splácet úvěr z roku 2002, nyní ještě
něco přes 5 milionu Kč za technologické zařízení vodárny, které však již bude z větší
části nepotřebné, neboť pražská voda již bude dodávána upravená. Byť tedy se tedy
zrovna nejedná o "ideální" výchozí pozici, chápeme, že zásobení kvalitní pitnou pražskou vodou je strategickou záležitostí a z tohoto důvodu podstoupíme veškeré výše popsané peripetie s vidinou, že cca za dva roky již bude možné pít a používat kvalitní
pražskou vodu.

Protihluková stěna na R 4 .
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Jak je většině čtenářů asi známo, v průběhu tohoto funkčního období jsme se intenzivně věnovali problematice hluku z R 4. Bohužel přesto , že jsem se jako starosta obce
obracel dopisem na všechny ministry dopravy , které jsem v průběhu svého funkčního
období zažil (a bylo jich celkem dost) jednal jsem několikrát na Ministerstvu dopravy,
ŘSD jak na generálním ředitelství , tak i na příslušném závodě ŘSD Praha, přes mnoho
příslibů se veškerá snaha jeví jako marná. Osobně mám pocit, že se stalo národním
sportem využívat většiny energie na tzv. "odpovědných" místech k tomu, aby se mohlo
vysvětlit, proč to nejde, než kdyby si někdo dal práci a zamyslel se alespoň nad jedním
racionálním argumentem.
Vzhledem k tomu, že poslednímu ministru dopravy p. Prachařovi jsem psal před nedávnem a dnes jsem obdržel dopis jeho náměstka, jak jinak než s odpovědí proč to nejde, myslím si, že bude nejlepší, aby se čtenáři "pokochali" argumentací resortu ministerstva dopravy na vlastní oči.
Osobně jsem přesvědčen, že přišel čas na aktivizaci občanské iniciativy v obci, protože jak je vidět, skutečné a racionální argumenty v našich oficiálních žádostech a podáních zjevně nepadají na úrodnou půdu.
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Informace pro občany
Hlášení k trvalému pobytu v obci .
Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území, a
to v objektu, který je určen k bydlení.

Změnu místa trvalého pobytu ohlašuje:
 občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci,
 zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, popř. pěstoun,
 zákonný zástupce za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý
ohlásit změnu místa trvalého pobytu
Občan hlásí místo svého trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu, tzn. na obecním úřadě v obci Řitka.

Jaké doklady je nutné mít s sebou :
Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:
 vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu, který je k dispozici na každé ohlašovně (je možné používat pouze originální tiskopis),
 doložit platný občanský průkaz, u něhož není v důsledku jiné změny místa trvalého
pobytu oddělena jeho vyznačená část,
 doložit doklad opravňující užívat byt nebo dům (např. výpis z katastru nemovitostí,
nájemní smlouvu), anebo pokud doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení
oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu; takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím
tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny

Poplatky
Místní poplatek za psa a poplatek za svoz a likvidaci komunálních odpadů
za rok 2014.
 Upozorňujeme občany , kteří neuhradili místní poplatky : poplatek za psy a poplatek

za svoz a likvidaci komunálních odpadů od své nemovitosti za rok 2014, aby tak
učinili neprodleně.
Splatnost těchto poplatků byla k 31.3.2014.
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Oznámení
Oznámení o době a místě konání voleb
Starosta obce Řitka podle § 32 zákona č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje:
Volby do Evropského parlamentu se uskuteční :


v pátek dne 23. května 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a



v sobotu dne 24. května 2014 od

8.00 hodin do 14.00 hodin.

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je : zasedací místnost Obecního
úřadu v Řitce pro voliče bydlící v obci Řitka .
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České
republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Volič, který
je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb do Evropského
parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise
dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.

V Řitce dne 5.5.2014
Mgr. Kamil Abbid - starosta
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Daň z nemovitostí
Finčanční správa začne rozesílat složenky k zaplacení daně z nemovitých
věcí
Dnem 2. června 2014 končí lhůta pro placení daně z nemovitých věcí na zdaňovací
období roku 2014. Stejně jako v předchozích letech, zasílá Finanční správa České republiky i letos poplatníkům daně z nemovitých věcí složenky k placení této daně.
Protože 31. květen, jímž podle zákona o dani z nemovitých věcí končí lhůta pro placení této daně nebo její první splátky, připadá v roce 2014 na sobotu, končí tato lhůta až
v pondělí 2. června 2014. Nepřesáhne-li výše daně z nemovitých věcí částku 5000 korun, je v uvedené lhůtě splatná celá daň najednou. Je-li daň vyšší než 5000 korun, je
splatná ve dvou splátkách, avšak poplatník ji může v uvedeném termínu zaplatit i najednou.
Složenkou lze daň zaplatit na kterékoli poště. Je však možné ji uhradit
i bezhotovostním převodem na bankovní účet finančního úřadu. V tom případě se použijí údaje pro placení daně uvedené na složence, liší se pouze konstantním symbolem,
který je pro placení složenkou 1149, pro platbu převodem 1148.
Poplatníci mohou také provést úhradu daně v pokladnách územních pracovišť finančních úřadů. V zájmu zajištění plynulého placení v pokladnách budou složenky rozesílány v pořadí nezávislém na místní působnosti finančních úřadů. Proto je třeba počítat s tím, že v jednotlivých lokalitách neobdrží všichni poplatníci složenky současně, ale budou postupně v průběhu dubna a května rozesílány tak, aby poslední z nich
poplatníci obdrželi nejpozději do 25. května.
Daň z nemovitých věcí je sloučena do jedné částky za všechny nemovité věci poplatníka, které se nachází na území příslušného kraje nebo hlavního města Prahy.
Na každé složence je uveden název a číslo bankovního účtu místně příslušného finančního úřadu, na který je nutno daň zaplatit. Na oddělitelné části složenky (nikoliv
na složence samotné) je uvedena celková výše daně z nemovitých věcí na rok 2014,
splatná příslušnému finančnímu úřadu, a také výše případného přeplatku nebo nedoplatku na dani z nemovitých věcí.
Na složence poplatník vyplní celkovou hrazenou částku, která může zahrnovat
nejen celkovou výši daně nebo její první splátky, ale také případný daňový nedoplatek
nebo příslušenství daně.
Na oddělitelné části složenky je uveden také název a adresa spravujícího územního
pracoviště finančního úřadu, kde má poplatník uložen svůj daňový spis k dani
z nemovitých věcí, a jehož prostřednictvím komunikuje s finančním úřadem.
Má-li poplatník nemovité věci, které se nachází v ČR na území dvou nebo více krajů
(tj. v obvodech místní působnosti dvou nebo více finančních úřadů), obdrží od finanční
správy jednu obálku, ve které budou vloženy jednotlivé složenky pro placení daně
za všechny příslušné finanční úřady.
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Poplatníkům daně z nemovitých věcí, u nichž na zdaňovací období roku 2014 došlo
ke změně výše daně oproti předchozímu roku, případně oproti částce vypočtené
v daňovém přiznání, sděluje místně příslušný finanční úřad novou výši daně nejčastěji
hromadným předpisným seznamem. Tento seznam bude pro poplatníky zpřístupněn
k nahlédnutí na všech územních pracovištích příslušného finančního úřadu
v pracovních dnech od 30. dubna do 2. června 2014 včetně.

Nekompletnost !!!
Vzhledem k dramatickému nárůstu nekompletnosti chladniček a dalších velkých spotřebičů, jsme nuceni VÝRAZNĚ OMEZIT jejich příjem ke zpětnému odběru!
Dopravce je oprávněn nepřevzít nekompletní spotřebiče
(i v souladu s §37k odst. 7 a § 38, odst. 7 zákona o odpadech), které se tak stávají
odpadem se všemi souvisejícími povinnostmi původce odpadů (evidence v souladu
s §16, odst. 1 písm. g), předání oprávněné osobě v souladu s §16, odst. 1, písm. c) zákona o odpadech a další).
TOTO OPATŘENÍ TRVÁ DO ODVOLÁNÍ!

Bohoslužba u kapličky
 Bohoslužba u řitecké kapličky u příležitosti svátku sv. Jana Nepomuckého se bude
tento rok konat v neděli 18. 5. 2014 od 10:30. Bohoslužbu bude celebrovat mníšecký farář, páter Jan Dlouhý. Všichni občané jsou srdečně zváni.
Antonín Dvořák - Místostarosta

Nejkrásnější dědečkova časná rána!
Je ráno a nechce se mi ještě opouštět vyhřátou "postýlku". Modrá obloha a východní
obzor barvící se do ruda a později dozlatova, slibuje krásný den. Povinnost ale volá a
tak opouštím vyhřátou postel a dělám všechny ty úkony, které jsou po ránu očekávány
od civilizovaného člověka. A potom již přicházejí krásné chvíle.
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Opatrně otevírám dveře dětského pokoje a budím tichým hlasem svoji vnučku, která
je již většinou vzhůru, ale ráda dělá, že ještě spinká. "Lucinko, probuď se, vstávej". Po
chvíli hraní, že ještě spí, hledání, zda je vůbec pod peřinou a tahání za nohu, na mne
většinou upře svá již jiskřivá očka a já pronesu, "za chviličku pro tebe přijdu". Po chvíli
následuje znovu dobře známý ranní obřad. Tentokráte však v dětském podání. Vyčůrat,
vyčistit zoubky, opláchnout se, přičemž nesmíme zapomenout pohovořit s vodníkem
"Brekekáčem", kaprem "Lopaťákem" a rakem "Klepeťákem", kteří bydlí v naší studni a
posílají Lucince do kohoutku umyvadla hlavně tu studenou vodu na opláchnutí její tvářičky, které ji vždy po ránu pořádně probere. Následuje oblékání a snídaně. A potom již
svírám její ručičku ve své dlani a jdeme do mateřské školky. Lucinka tam chodí ráda a
těší se na své kamarády. Jdeme, nikam nespěcháme. Jsme rádi spolu a tak si vše užíváme. "Dědečku, co se ti dnes zdálo?" Zaskočí mne najednou otázkou. "Něco se mi zdálo,
ale vzpomínám si jen na útržky snu. Byl jsem v krásné krajině plné hor, lesů, krásných
potoků a řek. Cestoval jsem s lidmi, které neznám a přesto jsme byli přátelé. Byl jsem s
nimi v nádherném horském městečku a bylo mi moc dobře, ale s tebou je mi líp". Pohlédla na mne a povídá, "mě se zdál strašidelný sen". "Tak vyprávěj!"

Pohádka?
Jdu hlubokým lesem, asi tím šumavským u Srní. Cestička se kroutí mezi smrky, které ke mně vztahují své větve porostlé lišejníkem. Najednou je přede mnou studánka.
Mám žízeň a chci se napít. Pod stříškou je na poličce hrníček "plecháček". Nabírám
vodu a piju. Odkládám hrníček a jdu dál. Přijdu k tomu nejstrašidelnějšímu stromu, ty
víš dědečku kde v tom lese roste. Pod ním je chaloupka z kmenů. Je to chalupa té nejstrašnější baby ježibaby. Opatrně chaloupku obcházím, ale ze dveří vylétne dlouhá ježibabí ruka a šup se mnou do sklepa. Lesem jde náš kocour Mikeš. Obejde studánku a
jde k nejstrašidelnějšímu stromu a chce na něj vylézt, ale ruka ježibaby vylétne z okna a
šup, už je kocour se mnou ve sklepě. Ke studánce přichází náš pejsek Bertík. Napije se
křišťálové vody, jde k nejstrašidelnějšímu stromu a počůrá ho. Ježibaba chňap a Bertík
ji nestačil ani kousnout, a už je s námi ve sklepě. Potom jdeš ke studánce dědečku ty.
Bereš hrníček a piješ tu dobrou studenou vodičku. Jdeš k chaloupce a voláš "Lucinko",
ale ježibaba otevře propadlo v zemi a ty jedeš po ledové skluzavce k nám do sklepa. Ke
studánce přichází moje maminka s tatínkem. Napijí se vody a jdou k ježibabí chalupě
pod tím nejstrašidelnějším stromem. Ježibaba však na nic nečeká a už jedou po ledové
skluzavce do sklepa. A tady, jsem snad již i strachy nevydržel to strašidelné vyprávění
mé vnučky, přerušil ji, a ptám se, "Lucinko?" "V tom sklepě u ježibaby, je už kromě
babičky celá naše rodina. Jak to bylo dál, kdo nás nakonec zachránil?" Upřela na mne
svoje krásná, nyní však velice posmutnělá očka a povídá, "dědečku nikdo, ještě pořád
jsme všichni v tom strašidelném sklepě!"
Podle vyprávění Lucinky Dvořákové, napsal její dědeček. 3.3.2014
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