Připomínáme držitelům psů, že chov těchto zvířat v našem městě upravuje obecně závazná Vyhláška č. 1/2011. Je skutečně obecně
závazná, to znamená, že platí pro každého – bez výjimky. Všimněte si, již se nepídí po tom, kdo je majitelem psa chovaného na území
města, ale zabývá se pouze jeho držitelem. Tím odpadá možnost výmluv některých majitelů, bránících se úhradě místního poplatku za
svého psa (například tvrzením, že je přihlášen jinde, v jiné obci, apod.). V Jablonci nad Jizerou místní poplatek ze psů platí držitel – za
každého psa, kterého na území města drží – byť by, jako majetek, patřil někomu jinému. Poplatek se neplatí za štěňata, ale až za psy
starší 3 měsíců. Poplatková povinnost tedy vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa staršího
tří měsíců.
Vznik poplatkové povinnosti vyhláška ukládá držiteli psa ohlásit správci poplatku nejpozději do 15 dnů. Stejným způsobem je povinen
oznámit také její zánik. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
Roční sazba poplatku za jednoho psa a kalendářní rok činí u držitele psa s trvalým bydlištěm nebo sídlem:
Jablonec nad Jizeru a Hradsko
v domech s méně než třemi bytovými jednotkami…………………………….….350,- Kč,
v domech se třemi bytovými jednotkami a více………………………………..….800,- Kč,
v částech města Buřany, Bratrouchov, Horní a Dolní Dušnice,
Končiny, Stromkovice, Vojtěšce, Dolní Tříč, Přední a Zadní Blansko….…..100,- Kč.
Roční sazba poplatku u držitele psa, který je poživatelem invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu,
který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu
a) v Jablonci nad Jizerou a Hradsku. činí za jednoho psa………….…………………………………....………200,- Kč,
b) v částech města Buřany, Bratrouchov, Horní a Dolní Dušnice,
Končiny, Stromkovice, Vojtěšce, Dolní Tříč, Přední a Zadní Blansko činí za jednoho psa…….100,- Kč.
Roční sazba za druhého a každého dalšího psa se zvyšuje o 50%.
Poplatek je splatný pololetně, vždy nejpozději do 31. března a do 30. září příslušného kalendářního roku.
Vyhláška pamatuje i na osvobození od poplatku tam, kde je to na místě, a sice:
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl
přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto
osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání
psa zvláštní právní předpis.
Naopak osvobozuje-li se někdo sám z vlastní vůle, byť na to nemá nárok – vyměřený poplatek mu bude navýšen, a sice:
Nebudou-li poplatky zaplaceny držitelem psa včas nebo ve správné výši, vyměří mu městský úřad poplatek platebním výměrem nebo
hromadným předpisným seznamem.
Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může městský úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je
příslušenstvím poplatku.
Vyhláška je účinná od 1. července 2011.

Ubytovatelům připomínáme, že město Jablonec nad Jizerou má zaveden místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, a sice
obecně závaznou vyhláškou č. 4/2011. Tento poplatek platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají na území města za
účelem léčení nebo rekreace, pokud neprokáží jiný důvod pobytu. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve stanovené výši vybírá
a obci odvádí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla; tato osoba je plátcem
poplatku.
Ubytovatel (plátce) je povinen ohlásit správci poplatku zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování osob za
úplatu ve lhůtě do 15 dnů od zahájení této činnosti. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě oznámí ubytovatel správci poplatku ukončení
činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu. Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je
ubytovatel povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční
knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v
zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Tyto zápisy musí být vedeny
přehledně a srozumitelně a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.
Sazba poplatku činí za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu 10,- Kč.
Ubytovatel vybrané poplatky odvádí správci poplatku nejpozději do 10 dne příslušného kalendářního pololetí, kdy také předkládá svou
evidenční knihu ubytovaných správci ke kontrole.
Osvobození od tohoto poplatku se týká:
osob nevidomých, bezmocných a osob s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle
zvláštního právního předpisu a jejich průvodců, osob mladších 18 let a starších 70 let nebo osob, na které náležejí přídavky na děti
(výchovné) anebo vojáků v základní službě a osob, které vykonávají civilní službu.
Naopak nepořádníci si připlatí:
(1)
Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem poplatku včas nebo ve správné výši, vyměří mu městský úřad poplatek platebním
výměrem k přímé úhradě.
(2)
Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může městský úřad zvýšit až na trojnásobek;
toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.
I tato vyhláška je účinná od 1. července 2011.

Inzerce

Prožitkově – tvořivý seminář
„Cesta k sobě“
Monika Machačková
Datum: 23. – 25. 5. 2014
Místo konání: Pension Hollmann – Harrachov/Rýžoviště
Cena: 1800 Kč – v ceně zahrnut seminář a ubytování
Na semináři si vyzkoušíte, jak lze pomocí barev, vůní, meditací s anděly a archanděly
nahlédnout do Vašeho vnitřního světa.
Naučíte se také základy automatické kresby a výklad tarotových karet, se kterými tak
můžete získat zcela jiný pohled na sebe samou, svůj život a vykročit jiným směrem.
Přihlášky prosím zasílejte na email: monula.machackova@seznam.cz nebo tel. číslo
723 165 945, kdy následně obdržíte podrobnější informace. Prosím berte v potaz, že
počet míst je omezený.
Těším se na Vaši účast
Monika

Upozorňujeme občany, že dne 09.05.2014 bude Česká pošta
s.p. Jablonec nad Jizerou z technických důvodů uzavřena !!!
(výměna oken). Zásilky lze po předchozí domluvě v tento den
vyzvednout na poště v Jilemnici.
Inzerce

Dne: 24. 3. 2014

Vážení podnikatelé,
touto cestou bych Vám rád poskytnul informaci o programech EU na období 2014 – 2020:
 Česká republika obdrží ze Strukturálních fondů EU zhruba o 20 % méně prostředků než doposud
 první programy budou pravděpodobně administrovány nejdříve od poloviny roku 2014
 podpora bude směřovat zejména do malých a středních podniků.
 programy spadající pod Ministerstvo průmyslu a obchodu budou zaměřeny zejména na výzkum, vývoj a inovace
 procesy pro administrativu žádostí a rozdělování prostředků by měly být výrazně jednodušší a dostupnější
 Program rozvoje venkova bude prioritně podporovat zemědělské podnikatele jak po stránce zemědělských
činností, tak po stránce diverzifikace výroby / zemědělský podnikatel může podnikat např. v truhlářské, kovodělné,
potravinářské a jiné výrobě, nebo např. při výzkumu nových postupů při zpracování potravin, výrobu ekologických
produktů, či rozvoj podnikání v agroturistice/
Zkušenost z minulého období nám ukazuje, že výhodu získává ten, kdo je na vyhlášení dotace připraven a to jak
ujasněním si podnikatelského záměru, tak např. pravomocným stavebním povolením, předjednáním financování s bankou,
výběrem nakupované technologie, či zajištění spolupráce s výzkumným ústavem nebo vysokou školou /platí zejména u
programu Potenciál, Inovace /. Jak se ukázalo, nejlépe jsou na tom ty podniky, které si vypracovaly strategický plán do
budoucna a které mají „ v šuplíku „ projekty alespoň na 5 let dopředu.

Nabízíme Vám :
 bezplatnou informaci o možnostech Vaší firmy v období 2014 – 2020
 spolupráci na základě rámcové smlouvy o poradenství. Na základě této smlouvy Vás budeme vést při zajišťování
podkladů pro podání příslušné žádosti, budeme Vás evidovat v databázi klientů a sami Vás upozorníme na spuštění výzvy
pro podávání žádosti. Tato služba je zpoplatněna 5000,- Kč + DPH. Pokud se stanete našimi klienty i při vyřizování žádosti,
tato částka Vám bude vrácena a tento poplatek bude platný i na další námi sledované a podané žádosti
 sledování dotace po celou dobu udržitelnosti – tzv. „Dotační management“. V jeho rámci provádíme např.
výběrová řízení, monitorovací a závěrečné zprávy, žádosti o proplacení dotace, jsme schopni zajistit stavební
dokumentaci, stavební dozor, energetický audit, či pojištění nakupované technologie nebo objektu.
Těšíme se na případnou spolupráci.
Kontakt: František Winter; email: dotace@lit.cz; mob. tel. 608/885145

TJ SOKOL Jablonec nad Jizerou
pořádá
v Kulturním domě v Jablonci n. Jizerou

Začátek: sobota 13. 9. 2014 Kurzovné: 900 Kč
Závazné přihlášky do 30. 6. 2014!! v KD u paní Paloušové
Tel.: 481591288, 737222459
E-mail: tjsokol.jnj@seznam.cz
Pranostika

Duben
Duben je čtvrtý měsíc gregoriánského kalendáře v roce. Má 30 dní. Slovo pochází ze slova dub. První dubnový den se
nazývá apríl. Už od 16. století je apríl spojen s různými žertíky a drobnými zlomyslnostmi.
Aprílové počasí označuje počastí nestálé, proměnlivé a používá se i tehdy, pokud se hovoří o proměnlivém a nestálém
počasí v jiný čas.
Ranní déšť a dubnový čas jest stejný. V dubnu čas a panský kvas. Panská láska a dubnový sníh za mnoho nestojí.
Sníh dubnový hnojí, březnový tráví. Sníh dubnový jako mrva pohnojí. Mokrý duben a máj chladný - k sýpkám, senu
přístup žádný. Jak hluboko v dubnu namokne, tak hluboko v máji vyschne. Na mokrý duben - suchý červen.
Pozvánka

VĚŘTE - NEVĚŘTE

Kateřina Pokorná
ČEZ Zákaznické služby, s.r.o.

(přepis nedávné e-mailové komunikace
starosty města se zákaznickým centrem
Starosta: Děkuji za rychlou reakci.
společnosti ČEZ). Nejedná se o vtip, jde o Ještě dříve, než půjdu do domu čp. 805 s
autentický záznam.
papírem a začnu otvírat rozvaděče a opisovat
16.04.2014
Starosta: Dobrý den,
jsem starostou města Jablonec nad Jizerou.
Naše město má záměr zateplit fasádu a vyměnit
okna na svém objektu čp. 805 v Jablonci nad
Jizerou - Dům s pečovatelskou službou. Za tímto
účelem žádá o dotaci z SFŽP (Státní fond
životního prostředí ČR). Naše žádost musí
obsahovat i energetický audit budovy. Pro
porovnání energetické náročnosti budovy před a
po akci potřebuji zjistit současnou spotřebu
el.energie. Žádám Vás proto o poskytnutí této
informace a sice celkovou roční spotřebu el.
energie v objektu čp. 805 (celkem 26 bytů +
společné prostory) v kW.
Předem děkuji za vyhovění.
S pozdravem
Ing. Miroslav Kubát

dovolte, abychom reagovali na Váš e-mail ze
dne 17. 4. 2014, který se týkal odběru na
adrese Jablonec nad Nisou 805, Jablonec nad
Nisou.
Omlouváme se za překlep v textu u čísla
popisného, požadavek číslo 1065105442 je
zadán na adresu Jablonec nad Nisou 805,
Jablonec nad Nisou.
Vaše dotazy rádi zodpovíme na Zákaznické
lince 840 840 840, která je Vám k dispozici 7
dní v týdnu, 24 hodin denně, popřípadě na emailové adrese cez@cez.cz.
Děkujeme Vám.
S pozdravem
Alena Špatenková
ČEZ Zákaznické služby, s.r.o.

jednotlivá čísla všech zde instalovaných Vašich
elektroměrů a po té je zas přepisovat do mailu,
moc Vás žádám, abyste parametr Jablonec nad
Jizerou čp. 805 zadali do Vaší databáze nepochybně tam všechna čísla elektroměrů
máte zadána.
Dovoluji si tuto prosbu uplatnit i s odvoláním na
fakt, že kdykoli naopak Váš zaměstnanec odečítač elektroměrů potřebuje naši součinnost
(například při hledání odběrného místa), bez
dalšího mu ji poskytujeme.
Děkuji za zprávu, to té doby k opisování čísel 17.04.2014
elektroměrů nevyrážím.
Starosta: Vážená paní Špatenková,
Ing. Miroslav Kubát
opět děkuji za reakci. Nemohu se však ubránit
dojmu, že si ze mě firma ČEZ Zákaznické služby
16.4.2014
dělá legraci. Těžko si to lze jinak vysvětlit. Když
ČEZ: Vážený pane Kubáte,
Vás jasně upozorním na chybu - nejen v čísle
dovolte, abychom reagovali na Váš e-mail ze popisném, ale především v názvu města, Vy toto
dne 16. 4. 2014, který se týkal odběru na upozornění nevnímáte a opět mi píšete o
adrese Jablonec nad Nisou 8054, Jablonec nad Jablonci nad Nisou. Ale to je úplně jiné město,
Nisou.
kterým protéká řeka Nisa. Naším městem
Žádost o sdělení roční spotřeby na 27 odběrný protéká řeka Jizera a město nese název
ch místech jsme zaevidovali a předali na JABLONEC NAD JIZEROU, okres Semily, PSČ 512
příslušné specializované oddělení pod číslem 43, západní Krkonoše. Cožpak skutečně
jednacím 1065105442 k dořešení. O výsledku nevnímáte ten rozdíl? Prosím zapomeňte na
budete informován v následujících dnech.
Nisu, zabývejte se Jabloncem nad JIZEROU.
Vaše dotazy rádi zodpovíme na Zákaznické Moc děkuji.
lince 840 840 840, která je Vám k dispozici 7 Ing. Miroslav Kubát
dní v týdnu, 24 hodin denně, popřípadě na emailové adrese cez@cez.cz.
17.04.2014
Děkujeme Vám.
ČEZ: Vážený pane Kubáte,
S pozdravem
dovolujeme si reagovat na Váš e-mail ze dne
Jan Pluhař
17. 4. 2014 týkající se upřesnění adresy
ČEZ Zákaznické služby, s.r.o.
odběrného místa na adrese Jablonec nad
Jizerou 805, Jablonec nad Jizerou.
17.04.2014
Omlouváme za chybu v adrese odběrného
Starosta: Dobrý den pane Pluhaři.
místa. Děkujeme za upřesnění adresy
Děkuji za odpověď. Musím však upozornit na odběrného místa Jablonec nad Jizerou 805,
fakt, že ačkoli žádám o sdělení roční spotřeby Jablonec nad Jizerou.
elektřiny na adrese Jablonec nad Jizerou 805, Vy Vaše dotazy rádi zodpovíme na Zákaznické
ve Vaší odpovědi operujete s adresou Jablonec lince 840 840 840, která je Vám k dispozici 7
nad Nisou 8054. Údaje z této adresy a dní v týdnu, 24 hodin denně, popřípadě na eodběrných míst nepotřebuji - k ničemu mi mailové adrese cez@cez.cz.
nebudou. Znovu proto upozorňuji, jde mi o dům Děkujeme Vám.
čp.805 v Jablonci nad JIZEROU.
S pozdravem
Děkuji a zdravím.
Markéta Němcová
Ing. Miroslav Kubát
ČEZ Zákaznické služby, s.r.o.

16.04.2014
ČEZ: Vážený pane Kubáte,
dovolujeme si reagovat na Váš e-mail ze dne
16. 4. 2014 týkající se roční spotřeby elektřiny
na adrese Jablonec nad Jizerou 805, Jablonec
nad Jizerou. Abychom se Vaším požadavkem
mohli nadále zabývat, sdělte nám prosím čísla
elektroměrů, které se v dané budově
nacházejí. Na Vámi uvedené adrese evidujeme
více zákazníků. Z naší databáze nelze určit, zda
se jedná o pečovatelský dům.
V případě, že k daným odběrným místům
máme v databázi k dispozici periodické
vyúčtování, budeme schopni Vám sdělit výši
roční spotřeby. Požadovaný údaj nám prosím
sdělte e-mailem na adresu cez@cez.cz, faxem
na číslo 371 102 008, korespondenčně na
adresu:
ČEZ Zákaznické služby, s.r.o.
Guldenerova 2577/19
326 00 Plzeň
nebo sdělte osobně na jakémkoliv kontaktním
místě Skupiny ČEZ.
Při reakci na náš e-mail uvádějte prosím naši
značku 1065094002.
Vaše dotazy rádi zodpovíme na Zákaznické
lince 840 840 84 0, která je Vám k dispozici 7
dní v týdnu, 24 hodin denně, popřípadě na emailové adrese cez@cez.cz.
Děkujeme Vám.
17.04.2014
S pozdravem
ČEZ: Vážený pane Kubáte,

A věc je (snad) vyřízena. Jak snadné.

Již tolikráte zmiňovaná letošní zima nás tím, že byla mírná a na
sníh chudá, ušetřila toho protivného marastu, „čvachty“ a
blátivého počasí a zároveň nám zkrátila čekání na teplé dny.
Příjemné a sluncem provoněné dny jsme si letos užívali již od
začátku března. A není proto divu, že v parku se to hned zaplnilo.
Jednotlivé prolejzačky, houpačky a celkově areál nejen dětského
hřiště oplýval vysokou návštěvností již v době, kdy v loni na to
nebylo ani pomyšlení. Je jednoduše vidět, že dětské hřiště plní
svoji funkci na 100%. Již nyní se plánuje rozšíření o další herní
prvky. Buďme tedy k areálu šetrní a opatrní, ať můžeme peníze
vynaložit na pořízení nových atrakcí raději, než na opravu těch,
které už tu máme.

