informuje

Od 1. 1. 2020 vstupují v platnost nové obecně závazné vyhlášky
Městyse Pecka. Informace o nich vám poskytneme na Úřadě
městyse Pecka. Zde vám předkládáme výtah z obecně závazných
vyhlášek o místních poplatcích.

Poplatek z odpadu
Splatnost poplatku je do 31. 3. příslušného roku a platí jak pro
osoby s trvalým pobytem, tak pro objekty rekreační.
Pokud poplatek nebude uhrazen do konce měsíce března a nebude
vylepena nová známka na rok 2020, od 1. 4. nebudou popelnice
vyváženy a nebude ani možné ukládat odpad do sběrného dvoru.
Osoba s trvalým pobytem ..... 550 Kč
Objekt určený k rekreaci .... 650 Kč
Platbu lze provést hotově na Úřadě městyse Pecka nebo na účet
úřadu do konce března 2020.
Číslo účtu:
1163005329/0800
Variabilní symbol: 1340 + kód částí městyse + číslo popisné.
Kódy částí: Pecka, Lhota u Pecky — 1, Arnoštov — 2, Bělá u Pecky —
3, Bukovina — 4, Horní Javoří — 5, Kal — 6, Staňkov — 7, Vidonice — 8
VZOR platby občana z Vidonic čp. 16 —> Variabilní symbol 1340816

Poplatek ze psů
Sazba poplatku na území Městyse Pecka za kalendářní rok činí:
a) za jednoho psa ..... 200 Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ..... 300 Kč,
c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let .... 100 Kč,
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je
osoba starší 65 let .... 150 Kč
Poplatek je jednotný pro všechny části městyse, je zvýšený a je
splatný do konce března 2020.
Platbu lze provést hotově na Úřadě městyse Pecka nebo na účet
úřadu do konce března 2020. Číslo účtu — 1163005329/0800,
variabilní symbol: 1341+ kód obce +číslo popisné.
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Poplatek z pobytu
Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích dnů u
jednotlivého poskytovatele pobytu. Poplatníkem z pobytu je fyzická osoba, která v
obci není přihlášená k trvalému pobytu. Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného
pobytu a je povinen tento poplatek vybrat od poplatníka.
Sazba poplatku činí 15 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.
Výpočet poplatku je součin sazby poplatku a celkového počtu dnů pobytu.
Plátce je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé
zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt. Do evidenční knihy zapisuje údaje
týkající se fyzické osoby, které poskytuje úplatný pobyt. Plátce je povinen uchovávat
evidenční knihu po dobu 6 let ode dne provedení posledního zápisu.
Ubytovatel je povinen poplatky uhradit nejdéle do 31.3.2020 za rok 2019.

OZV – Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného
prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb
a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo
reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění
skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro
kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.
Příklady sazeb za započatý m2 a den:
- za umístění dočasných staveb a zařízení pro poskytování služeb a prodeje ... 10 Kč,
- za provádění výkopových prací, za umístění stavebních zařízení ...... 5 Kč,
- za umístění reklamních zařízení, lunaparků a jiných obdobných atrakcí ..... 100 Kč,
- za vyhrazení trvalého parkovacího místa ..... 5 Kč,
- za užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce ..... 5 Kč,
Kompletní znění vyhlášek vč. všech sazeb naleznete na internetové stránce
https://www.mestys-pecka.cz/urad-25/urad-mestyse/vyhlasky-a-narizeni-1/

Upozornění pro majitele psů
Žádáme majitele psů, aby v co nejkratším termínu doložili očipování svého psa.
Evidenční čísločipu bude zaznamenáno do obecní evidence. K tomuto účelu stačí kopie
očkovacího průkazu nebo štítek s číslem, který si okopírujeme. Děkujeme.

Prodej palivového dříví

Městys Pecka nabízí k prodeji palivové dříví dvoumetrové smrkové za cenu 400 Kč/pm
(vč. DPH). 1 pm = 0,66 m3. Zájemci o palivové dříví se hlaste u lesního hospodáře Ing.
Jiřího Ulvera (tel. 724 046 360).
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Svoz popelnic v únoru 2020
Pecka, Lhota u Pecky, Vidonice

úterý 25. února

Bělá u Pecky			

středa 12. a 26. února

Topná sezóna je v plném proudu, proto důrazně upozorňujeme a vyzýváme
všechny občany, aby do kontejnerů na směsný komunální odpad neukládali žhavý
popel, je nutné ho nechat alespoň týden vychladnout.

Bělá u Pecky – vesnice rozložená v údolí Javorky
Pro značný zájem o knihu autora Petra Pavla „Bělá u Pecky – vesnice rozložená v údolí
Javorky“ byl objednán dotisk knihy. K dostání bude v 2. polovině února 2020, budete
si ji moci zakoupit na Úřadě městyse Pecka, v Knihovně Kryštofa Haranta v Pecce,
v knihovně v Bělé u Pecky a u autora samotného.

Základní škola a Mateřská škola Pecka informuje
Projekt EDISON na naší škole
Naši školu navštíví pět studentek (Gruzie, Jižní Korea, Taiwan a Indonésie) a jeden
student z Indie. Mají pedagogické zkušenosti, což je jeden z důvodů, proč se do projektu
přihlásili. Všichni hovoří anglicky a tento jazyk budou používat i u nás. Ubytováni budou
v rodinách některých žáků. Působit zde budou od pondělí 10. 2. 2020 do pátku 14. 2.
2020, vždy celé dopoledne. Formou prezentací, které mají připraveny, seznámí naše
žáky s tradicemi, zvyky, přírodou, způsobem života a dalšími zajímavostmi svých zemí.
Naši žáci se tak dozvědí spoustu užitečných věcí a navíc se procvičí v anglickém jazyce.
Stážisté se také zúčastní našich vyučovacích předmětů. Uprostřed týdne, ve středu
12. 2. proběhne tzv. Global village, dopoledne pro školu, odpoledne od 15 do 17 hodin i
pro veřejnost. Stážisté zde budou u jednotlivých stánků prezentovat své země hravější
formou doplněnou i ochutnávkami jejich tradičních jídel a tancem. Eva Demmerath
Týden techniky ve škole od 24.2.- 28.2.2020
V tomto týdnu bude vládnout škole technika. Budeme se o ní učit, budeme s ní pracovat
a budeme si s ní hrát. Pozveme na návštěvu zástupce z okolních škol a výsledky našeho
snažení předvedeme i veřejnosti.

Kulturní, společenské a sportovní akce

»»
»»

5. února od 9.30 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta
Zahájení letního semestru pro seniory
Garantem studia je ČZU v Praze.
7. února od 9.15 hodin, náměstí Pecka
Pochod KČT
Pěšky z náměstí v Pecce po žlutém turistickém značení do Borovnice. Občerstvení
v restauraci U Myšáka a zpět do Pecky. Pochodu se může zúčastnit kdokoliv.
Každý, kdo má zájem projít se v kolektivu, je vítán.
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8. února od 10.00 hodin, Koupaliště a kemp Pecka
Mistrovství Pecky v běhu na historických lyžích
Tradiční závod v běhu na historických lyžích. Závod v dobových kostýmech
proběhne za každého počasí i bez sněhu. Prezentace závodníků od 13.00 a start
závodů ve 14.00 hodin. V den závodu se v kempu uskuteční zabijačkové hody.
Dobroty z prasátka si budete moci zakoupit od 10 hodin, vše rádi zabalíme,
ale též můžete posedět v příjemné atmosféře, ke které přispěje místní kapela
Country Náhoda Pecka.
8. února od 20.00 hodin, sál hasičské zbrojnice v Pecce
Sportovní ples
Hudba One&Half, bohatá tombola, občerstvení zajištěno.
15. února od 20.00 hodin, sál hasičské zbrojnice v Pecce
Hasičský ples
Hudba pan Chytráček se zpěvačkami, výborné občerstvení zajištěno, losování
o zajímavé ceny, fotokoutek.
22. února od 14.00 hodin, u kostela sv. Bartoloměje
Peckovský masopust
Průvod masek projde Peckou k hradu za doprovodu žíznivých muzikantů. Hned po
průvodu začne v sále hasičské zbrojnice zábava s muzikou a dobrým jídlem.
6. března od 9.15 hodin, náměstí Pecka
Pochod KČT
Pěšky z náměstí v Pecce k prameni Javorky přes Kazabrud a zpět do Pecky po
zeleném turistickém značení. Každý, kdo má zájem projít se v kolektivu, je vítán.
7. března od 14.00 hodin, sál hasičské zbrojnice v Pecce
Dětský karneval - V zdravém těle zdravý duch aneb karneval sportovců
Vítány budou nejen masky různých sportovců, ale i další pohádkové postavy.
Vítány budou i masky dospělých. Pro děti budou připraveny hry, soutěže, dětská
tombola, občerstvení. Přijďte si užít pěkné odpoledne. Těší se na Vás kolektiv
Mateřské školy v Pecce.
7. března od 20.00 hodin, KD Bukovina
Tradiční vesnická tancovačka
Hudba Ladislav Pacák, bohatá tombola, občerstvení a doprava zajištěna. Vstupné
v předprodeji 30 Kč, na místě 50 Kč. Srdečně zve SDH Bukovina u Pecky.
11. března od 17.00 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta
Od Karibiku k Mayským pyramidám
Cestovatelé Pavel Chlum a Petr Kvarda vás provedou napříč středoamerickým
poloostrovem Yucatán. Vstup zdarma.

e–mail: podadelna@mestys–pecka.cz		

web: www.mestys–pecka.cz

