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ZPRAVODAJ
pro obyvatele, rekreanty a návštěvníky
Kunratice - Lipnice - Studený
Únor 2015 - ročník XX. - číslo 2

SLOUPEK STAROSTY

Stalo se v lednu

Začali stavební práce v budově budoucího úřadu.
V tuto chvíli jsme vybudovali příčku v první
Vážení spoluobčané,
místnosti, která bude rozdělena na kancelář úřadu
Měsíc leden mi připravil spoustu a knihovnu. V zadní místnosti bývalého skladu
nezodpovězených otázek. CHKO, jak jsem probíhá výstavba sociálního zařízení pro
pochopil, je v tomto státě nenapadnutelná veřejnost. Všechny práce stavebních úprav zatím
instituce a často v dost velké míře brání zajišťují naši zaměstnanci. Nakoupili jsme pouze
rozvoji naší obce (viz. dokončení územního materiál.
plánu).Vím, že tento boj se nedá vyhrát, ale Na hlavním řadu vodovodu v Kunraticích
určitě nehodlám sklopit hlavu nad často budeme muset osadit nový hlavní vodoměr. To
nesmyslnými rozhodnutími této instituce. znamená chvilkovou odstávku vody, včas vás
Budeme se nadále dohadovat do té doby než budeme informovat. Cena vodoměru se pohybuje
to bude ku prospěchu naší obce.
okolo cca 20 000 Kč pro vaší představu.
Zima se nám pomalu naklání do své druhé Proběhlo jednání s projektanty a pí.
poloviny a většina z vás už se těší na jaro. To Klementovou ohledně schválení územního plánu.
nám přinese další otázky ohledně povinnosti Na řadě míst se CHKO nelíbí budoucí výstavba a
ukládání biologického odpadu (již jsme to i na soukromých pozemcích. Mám z toho dost
spolu debatovali na besedě v Pohostinství u smíšené pocity jak již zmiňuji ve sloupku
Pavla). V tuto chvíli se otevírají různé starosty. 12.2. 2015 bude zde na obecním úřadě
možnosti jak s odpadem nakládat. Magistrát schůzka s CHKO, kde vše budeme nadále
města Děčína připravuje sezení se starosty dohadovat.
jak by měly malé obce v této problematice Dne 15.1. 2015 proběhla beseda s vámi v
postupovat. Budeme samozřejmě hledat tu Pohostinství u Pavla. Byla to naše první taková
nejlepši cestu výhodnou pro Vás i pro obec zkušenost a jsem rád za váš zájem a účast.
jako celku, tak aby nás finančně co nejméně Myslím si, že pro většinu zúčastněných to muže
tato povinnost zatížila.
být příležitost jak si neoficiálně popovídat. Pro
Přeji pevné zdraví a pěkné dny.
mě samotného naopak příležitost dozvědět se od
vás jaké máte názory na určitou problematiku
Váš starosta Pavel Kryštůfek
obce. Nadále budeme v tomto směru polemiky
pokračovat.
Mám zde také pár žádostí na rozšíření veřejného
osvětlení. Tento měsíc jsem domluvený s
elektrikářem panem Černým a určitá místa si
společně projdeme. Má-li někdo jakékoliv připomínky k této problematice, budu rád když přijde na
obecní úřad, abychom tento problém mohli řešit najednou.

Výběr vodného provede paní Andrea Nechybová ve dnech 7.2. a 8.2. 2015.

Zasedalo zastupitelstvo obce
Ve čtvrtek 29.1. 2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:
• rozsah prací na rekonstrukci budoucího OÚ s předpokládanými náklady 400 000 Kč
Zastupitelstvo pověřuje starostu výběrovým řízením na dodavatele oken, septiku a
elektroinstalace, pro jednodušší a rychlejší průběh stavebních prací.
• plán investičních akcí, na které bychom chtěli žádat dotace
1. Nástavba budoucího OÚ
2. Oprava mostu M-01 ve Studeném
3. Nové prameniště Kunratice (pod mezičkou)
4. Vodní dílo Kunratice
5. Točna - Růžová ulice
• prodej pozemku Lesům ČR. Jedná se o přilehlé pozemky vodní protipovodňové přehrážky
ve Studeném o výměře 243 m2. Celková cena činí 14 580 Kč. Záměr byl zveřejněn v
zákonné lhůtě na úřední desce a nebylo k němu připomínek.

Kulturní výbor svolává schůzku na středu 4.2. 2015 od 20.00 hod. v „Pohostinství u Pavla“ pro
zajištění kulturních akcí na rok 2015. Všichni jste srdečně zváni.

Program Kulturního domu v České Kamenici

********************************
V měsíci únoru oslaví své jmeniny:

Jarmila, Jiřina, Veronika, Oldřich,
Lenka, Petr, Matěj
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví,
štěstí, lásky a úspěchů.

***** **************************

Vážení spoluobčané,
obec Kunratice Vám tímto nabízí jednoduchý a pohodlný způsob
získávání důležitých informací o dění v obci. Ve snaze zajistit
dostatečnou informovanost zvažujeme zahájit provoz tzv. SMS
InfoKanálu obce, který umožňuje zasílání důležitých informací na
zaregistrovaná čísla Vašich mobilních telefonů v krátkých
textových zprávách (SMS).
Chcete dostávat včasné informace v krizových situacích a o:
 plánovaných odstávkách vody, vzniklých haváriích a stavu jejich řešení?
 plánovaných přerušeních dodávek elektrické energie?
 uzavírkách místních komunikací?
 termínech mimořádných svozů odpadu?
 termínech konání zasedání zastupitelstva obce?
 konání kulturních a společenských akcí?
 mimořádných změnách v provozní době OÚ apod.?
 výstrahách vydaných Českým hydrometeorologickým ústavem?
a další užitečné informace spojené se životem ve Vaší obci?
Občanům, kteří nemají nebo nevyužívají mobilní telefon, je možné doručit SMS také na
pevnou linku v hlasové podobě. Zavedení SMS InfoKanálu je snahou o zkvalitnění života v
naší obci.
Protože si však chceme nejprve ověřit Váš zájem o takovou službu, vyzýváme tímto všechny
obyvatele Kunratic, Lipnice a Studeného, aby každý, podle svých možností, poskytl vyjádření
svého zájmu buď formou:
 E-mailu na adrese: oukunratice@volny.cz,
 nebo telefonicky na čísle: 412 582 823 (Obecní úřad),
 nebo telefonicky i SMS na čísle: 724 187 613 (starosta obce),
 případně osobně v úředních hodinách na obecním úřadu
Děkujeme Vám předem za účast v tomto malém průzkumu!
________________________________________________________________________________

Zubní pohotovost v Děčíně na měsíc únor
Ordinační hodiny: 8:00 - 11:00 hod.
7. – 8. 2. 2015
14. – 15. 2. 2015
21. – 22. 2. 2015
28. 2. – 1. 3. 2015

MUDr. Lisachenko
Vladyslav
MUDr. Křemen
Adolf
MUDr.
Plyushchakov
Oleksandr
MUDr. Vojtěch
Vladimír

J. Š. Baara 26

Děčín V

412 507 588

Teplická 270
Jílové

412 550 343

Myslbekova 404/23
Děčín I

412 519 622

28. října 110
Děčín I

412 151 056

Změny pro Vaší peněženku 2015
Sleva na druhé a další dítě
Změny, které přináší novela o daních z příjmů a začnou platit od začátku roku 2015, se dotknou
příjmů počínaje 1. lednem 2015. Nebudou se tedy týkat daňového přiznání za rok 2014, ale až
daňového přiznání, které budou lidé podávat v roce 2016. Rodiče určitě potěší, že si budou moci
odečíst z daní i slevu na druhé a další dítě. Na první dítě zůstane stejná v částce 1 117 korun
měsíčně (13 404 ročně), na druhého potomka se navíc zvýší o dvě stě (tedy 1 317 korun) a na třetí a
případně další dítě pak o tři sta korun (tedy 1 417 korun). Slevu může uplatnit jen jeden z rodičů,
navíc
musí
žít
s
dítětem/dětmi
ve
společné
domácnosti
a
živit
ho/je.
Slevu na děti (ani manželku/manžela) nebudou moci, stejně, jako je tomu dosud, využívat
podnikatelé a živnostníci, kteří uplatňují výdaje paušálem.
Školkovné
Rodiče dostanou daňovou úlevu i za umístění dítěte ve školce. Odečíst si ale budou moci pouze
školné, ne výdaje za dopravu nebo stravu. Nová sleva až do výše 8 500 korun ročně na každé dítě
má platit už pro příjmy za letošní rok. Výdaje za školku nebo jiné předškolní zařízení budete muset
prokázat, potvrzení by vám měli vydat v konkrétní školce. Úlevu bude moci čerpat pouze jeden z
rodičů.
Změny pro OSVČ
Omezí se také takzvané výdajové paušály živnostníků. Jedná se o paušály ve výši 60 i 80 procent.
Osoby samostatně výdělečně činné si budou moci i po novém roce uplatňovat slevu na poplatníka,
nevrátí se jim ale možnost uplatnit slevu na dítě či manželku/a.
Sleva pro pracující důchodce
Důchodci, kteří pracují, si budou moci požádat o slevu na dani ve výši 24 840 korun. Ročně si tak
přilepší až o téměř pětadvacet tisíc. Politici také obnovili zdanění důchodů těm seniorům, kteří si
přivydělají za rok více než 840 tisíc korun díky práci, podnikání, nebo pronájmu.
Zvýšení penzí
Důchodci si od ledna polepší hned dvakrát. Těšit se mohou i na zvýšení penzí. Dostanou zhruba o
200 korun měsíčně navíc. Důchody se penzistům navíc budou valorizovat podle starých pravidel.
Tedy zas o celou inflaci.
Porodné
Od nového roku začnou dostávat maminky porodné i na druhé dítě. A to 10 tisíc korun. Na první
dítě zůstane částka 13 tisíc. Navíc na porodné dosáhne mnohem víc rodin. Přihlásit se mohou ti,
jejichž příjem nepřekročí devět tisíc dvě stě korun. Příspěvek do rodinného rozpočtu tak ale zůstane
dostupný pouze pro rodiče s nejnižšími příjmy.
Minimální mzda
S prvním lednem se zvýší i minimální mzda - a to o 700 korun. Lidé tak budou brát 9 200 korun za
měsíc nebo 55 korun za hodinu. Původně se měla zvýšit o 500 korun, vláda ale i přes nesouhlas
zaměstnavatelů a odborářů kývla na zvýšení o dalších 200 korun. Proti je i pravicová opozice.
Naposledy se minimální mzda zvyšovala loni, z 8 tisíc na současných 8,5 tisíce. Zaměstnavatelé
varují, že kvůli zvýšení minimální mzdy se může zvýšit nezaměstnanost. Menší podniky totiž prý
nebudou mít na platy peníze. Vláda ale plánuje minimální mzdu táhnout nahoru i v příštích letech.
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