OBECNÍ ÚŘAD VINTÍŘOV
INFORMACE O DĚNÍ V OBCI V MĚSÍCI
KVĚTNU 2017
INFORMACE Z RADNICE:
 Finanční úřad upozorňuje občany, že je v budově Finančního úřadu pro Karlovarský kraj v Sokolově, Růžové







náměstí 1629 a všech příslušných finančních úřadech, v době od 28.4.- 29.5.2017 zpřístupněn
k nahlédnutí hromadný předpisný seznam, jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje za
nemovitosti nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně „DAŇ Z
NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2017“. Složenky budou poplatníkům doručeny poštou nejpozději do
19.května 2017. Zaplacení daně je nutné do 31.5.2017 při platbách do 5000,-Kč.
Aktuální informace ke kotlíkovým dotacím: dne 28.4.2017 Karlovarský kraj vyhlásil 2. kolo výzvy pro
kotlíkové dotace. Příjem žádostí bude zahájen 5.6.2017. Upozorňujeme občany, že touto výzvou
dočerpáváme prostředky z 1. kola, finanční prostředky mohou uspokojit přibližně 65 žadatelů. Karlovarský
kraj doporučuje, aby občané nestáli frontu v případě, že jejich pozice v pořadí bude taková, že podaná
žádost nebude mít naději na úspěch (místo ve frontě 100 a více). V tomto případě doporučujeme využít
podzimní výzvu. Pro zájemce o kotlíkové dotace jsou připraveny semináře: 10.05.2017 od 15:30 hodin v
Sokolově na Městském úřadě Sokolov, 17.05.2017 od 15:30 hodin v Chebu na Městském úřadě Cheb.
Přijďte se seznámit s podmínkami druhého kola výzvy kotlíkových dotací nebo info na. http://www.krkarlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceEU/OP-ziv-prostredi/OP-ziv-prostredi.aspx.
Obec Vintířov pronajme pozemky za účelem využití - zahrada. Jedná se o dvě části pozemku parc.č.
372/1 (za zdravotním střediskem), obě části o výměře cca 390-400m2 ve Vintířově a jeden pozemek o
výměře 800m2 již užívaný současným nájemcem části pozemku. Určené využití pozemků – zahrada. Přes
pozemek je vedeno 2x vzdušné vedení. Zájemci o pronájem odevzdají žádosti na Obecním úřadě Vintířov,
číslo dveří 6 – podatelna v době od 9.5.-1.6.2017. Žádosti budou na předepsaném formuláři, který obdržíte
na Obecním úřadu Vintířov nebo www.vintirov.cz. Žadatel musí splnit podmínky vyplývající z pravidel pro
přidělování pozemků za účelem zřízení zahrady.
Od 1. 2. 2017 došlo ke změnám zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů (zákonem č. 367/2016 Sb.). Zintenzivňuje se veřejná služba a zohledňuje se snaha o zvýšení
příjmu vlastní prací. Nebude-li příjemce po 6 měsících pobírat příspěvku na živobytí
a) vykonávat veřejnou službu v rozsahu alespoň 20 hodin měsíčně,
b) účastnit se aktivit organizovaných KrP ÚP ČR,
c) osobou výdělečně činnou alespoň v rozsahu 20 hodin,
d) osobou invalidní ve druhém stupni,
e) osobou s nárokem na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci,
f) nebo osobou uvedenou v § 3 odst. 1 písm. a) body 1 až 10 zákona o pomoci v hmotné nouzi
(např. osoba starší 68 let, poživatel starobního důchodu, osoba invalidní ve třetím stupni…),
bude mu/jí částka živobytí snížena na existenční minimum, tedy částku 2 200Kč, a to s účinností od
1. 8. 2017. Obec Vintířov se od 1.6.2017 stává organizátorem veřejné služby a bude možnost tuto
službu v obci vykonávat. Vykonáním nedojde ke snížení příspěvku pomoci v hmotné nouzi.

KULTURA:
 Děti a paní učitelky z Mateřské školy Vintířov srdečně zvou všechny maminky a ostatní rodiče na




vystoupení
u příležitosti oslavy Dne matek. Vystoupení dětí se uskuteční dne 11.května 2017 od 16.00 v sále
„U Kahanu“. Těšíme se na Vás.
Dne 27. května 2017 od 15.00 hod. se v obci uskuteční oslavy „Dne dětí“ a následně od 17.00 hod.
„Kácení máje“. Akce proběhne před hasičskou zbrojnicí a v parku před ní. Na programu budou dětské
soutěže, opékání vuřtů a kácení máje. Občerstvení bude zajištěno a k tanci a poslechu bude hrát kapela.
Přijďte se pobavit.
Pasování prvňáčků na čtenáře proběhne dne 16.května 2017 od 15.00 hod.. Na tuto akci, která se uskuteční
v budově základní školy srdečně zveme rodiče i prarodiče našich prvňáčků.
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Dolní Žandov - B.Vintířov
B. Vintířov - Žlutice
Nová Role - B.Vintířov
B. Vintířov – Lipová
Dolní Rychnov - B.Vintířov
B.Vintířov - Lomnice
Krajková - B.Vintířov
B.Vintířov - Chodov

