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Rada odsouhlasila zvýšenínójmu z bytových i nebytových prostor na rok 2015 o inflaci
0.4%.,
Ro odsouhlasila podání žódosti o dotaci na výstavbu dětského hřiště na dolním konci
obce Oldřiš s termínem podónído 15.2.2015
RO souhlasí zóměrem zadat vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci
hasičskézbrojnice a s možností výběru firmy. Dóle starosta seznómil RO se stavem
této budovy kde dochází k prověšení stropu a hrozí pód.

Z jednóní Zostupitelstvo obce kononého dne 17.12.2015
1. Zastupitelstvo obce schvaluie:

-

-

Jednomyslně nákup pozemků v k.ú. Oldřiš u Poličky p,č. 1736, 1635/1, 1632 od pana
Jiřího Vopařila o celkové výměře 3683m2
Nóvrh rozpočtu na rok 2015 poníženýo 187 000 Kč,
výměnu koberce a skřínív budově MŠv částce do 200.000 Kč, kteró je součóstí
celkového neinvestičního příspěvku pro MŠ.
nóvrh Rozpočtového výhledu Obce Oldřiš na období 2015-2017
Směrnici č. 2/2014 o sociólním fondu Obce Oldřiš.
Dodatek č. 6. ke smlouvě s firmou Liko Svitavy,
Obecně závaznou vyhlášku obce Oldřiši č, 1/2014 k poplatku za svoz TKO v roce 2015.
souhlas se zóměrem l.Agro Oldřiši - výstavba zastřešeného hnojiště - seznam
dotčených parcel stavbou č. 261/13, 21-2/8, 364/1, 262/4 v obci Oldřiš.
Smlouvu o smlouvě budoucí s firmou Lesy ČR na odkup pozemků
vstup na pozemky při úpravě koryta Černéhopotoka
kácení dřevin, rostoucích mimo les v souvislosti s úpravou koryta Černéhopotoka

osoby
Obec OIdřiš ndbízíod 7.3.2075 pronójem bytové jednotky v č.p. 732 v 2. patře . Bytová
jednotkd se skládá z obývacího pokoje, ložnice, kuchyňského koutu a příslušenství.Celková
výměra bytu je 56,92 m' . Měsíčnínájemné cca 2300,- kč + náklady na energie.
K uzavření nójmu je nutné dodržet podmínky stanovené dotačnímtitulem k bytu Nařízení vlády č. 146/2003 Sb.
BIižšíinformace získáte na OÚ Otdřiš, na te\.467 747 777, nebo na www.oldris,cz
Žádosti o byt se budou přijímat na adrese: Obec Oldřiš , OIdřiš 732, 56982 , nebo na
obec.oldris@email.cz do 76.2.2075 .

Informoce občonům:
Obecní úřad již vybíró poplatky za TKO a zo psy na r, 201-5. Výše a podmínky poplatků ze psů
o za odvoz odpadu pro r, 201.5 jsou nósledující:
poplatkv za psv isou:
80,-- Kč za jednoho psa
40,-- Kč za psa, jehož majitelem je důchodce
120,-- Kč za druhého a dalšího psa
psů
Poplatek ze
ie splatný 37.3.2075

poplatkv za svoz odpadů budou ve vÝši:
550,- Kč/rok
1, sazba za osobu s trvalým pobytem v obci čini
2. fyzická osoba, kteró mó ve vlastnictví stavbu určenou k individuólní rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žódnó fyzickó osob, a to ve výši
550,- Kč/rok
odpovídajícípoplatku za jednu fyzickou osobu
Osvobozeni od poplatku jsou:
a) poplatník, který se po dobu celého kalendóřního roku nepřetržitě zdržuje v zahraničí,
b) třetí a každédalšínezaopatřené dítě v rodině, které se připravuje studiem na budoucí
povolání a zóroveň dovršív příslušnémkalendářním roce nejvýše 26 let věku, a tuto
skutečnost doložípotvrzením o studiu,
c) poplatník s trvalým pobytem na ohlašovně, ktery se zóroveň v obci celoročně
nezdržuje,
d) poplatník, který je členem výjezdové jednotky JSDH obce Oldřiš
e) poplatník po dobu pobytu v nápravném zařízeníči ústavu,
í) poplatník v případě svého úmrtív průběhu příslušnéhokalendúřníhoroku
Popldtek za odvoz TKO ie splatný do 30.6.2075
v případě. že uplatňuiete slevu. íe nutné wplnit ohlóšení popldtku nd rok 2074. v ostatních
přípddech se ohlášení vvplňovat nemusí. Úplné znění vvhláškv a tiskopisv ohlúšeníbudou k
dispozici na obecním úřadě. nebo ie naleznete na internetových stránkóch www.oldris.cz

způsobv úhradv vÝše uvedenúch poplatků:
a/ hotově na obecním úřadě
b'složenkou - možnost vyzvednout na poště a zaslat na č. účtu7237377379/0800,
TKO - voriabilní symbol - číslopopisné objektu, konstantní symbol 0558, specifický symbol
7340,
PE§ - variabilní symbol - číslopopisné objektu, konstantní symbol 0558, specifický symbol
pes - 1341c/ bankovním převodem - č, účtu1231377379/0800
TKO - variabilní symbol - číslopopisné objektu, konstantní symbol 0558, specifický symbol
1340,
PES - variabilní symbol - číslopopisné objektu,

konstantnísymbol 0558, specifický symbol

pes - 7341

v případě úhvnu psa. ie třebd tuto skutečnost včas nahlásit písemně nd oú.

Žádáme občany, kteří mají poplatkovou povinnost za psy i TKO, aby platby z účtuprovedli
jednotlivě.
! ! !částkv prosím nesčítat!! !. Děkuieme.
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přerušení dodávkv elektrické eneraie v obci oldřiš
Z důvodu pravidelné údržbyvedení nízkéhoa vysokého napětí, trafostanic nebo montáži

nového zařízení, bude přerušena dodávka elektrické energie v těchto lokalitách a časech.
Děkuieme za pochopení. PPS Svitavy, SkoumalJiří 605883386.
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- Víte co je nového ? Obecní knihovna " jde s dobou" a můžesvým čtenářům nabídnout
novinku - elektronickou čtečkuknih e Tuto čtečkuvěnoval našíknihovně OKAP o.p"s.
oldřiš za cožjim patřívelký DÍK, Elektronická čtečkaje vlastně malá příručníknihovna plná
zajímavých knížek,které můžetemít s sebou například na dovolené a nezvýšívám
hmotnost kufru e. Čtečkabude v knihovně k vypůjčeníveřejnosti. K poděkování se
připojuje i starosta obce.
- Postupně se stále přebalují knížky,tak. opět některé regály zejíprázdnotou, ale ty co se
nám již vrátily nově obalené jsou krásné a samy se nabízejíke čtení...., přijdte se podívat .
- Opět nabízímestaršímnebo nemohoucím občanůmdovoz knížekdo domu. Pokud budete
mít o službu zájem zavolejte na telefon :723959 091 nebo 461747 1,t7.

- DílniOÉase bude konat 4.2. v knihovně od

15.00 hod. Budeme vyróbět plyšovéhousenky

,

Romana Koutnó, knihovnice

Tak jako vloni i letos se připravuje Předvelikonoční jarní výstava v Orlovně. Opět
oslovujeme šikovnélidi našíobce,kteří by měli zájem ukázat svá rukodělná dílka a pochlubit
se svým uměním (tvořit a vyrábět můžoutřeba i přímo na výstavě) , Výrobky nemusí mít
jen velikonočnítématiku, uvítáme jakýkoliv příspěvek - pečený, malovaný, pletený,
háčkovaný, vyšívaný, lepený, ...,. Pozvánka na výstavu bude včas uveřejněna .

Pozvóní na kulturní okce v únoru o březnu 2015
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Připravena je tombola a občerstvení.
K tanci a poslechu hudba zajištěna.
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Moškornírejdění
7.3.2075 od 20:00 hod. v Orlovně Oldřiš se konó tradičnímaškarnírejdění, tentokrót na téma
svĚr zvÍŘnT. Můžetese těšit na soutěže a vyhlášení 10 nejlepších masek.

Vstupenky v ceně 70,- Kč (s maskou)/81,- Kč (bez masky) na místě. Hraje NORMAL 03.
Zve a těšísena Vás OKAP o.p.s.
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Velký úspěch nošich molých"
Dne 25.1.2015 se v Pardubicích konal halový přebor PKFS 20].5.
Za okresní výběr Svitavy byli nominováni dva hráči fotbalu z Oldřiše ,hrajícíza TJ SOKOL
BOROVA a to
Jana Hegrová a Erik Hejduk. Oba hráči se do
statistik turnaje zapsali ,Erik dvěma góly proti
výběru okresu Pardubice u kterých mu asistovala
Janička.
V krásné sportovníhale Gymnázia Dašická, vstanul
okresnívýběr ze Svitav na prvním místě před
výběrem z Chrudimi, Ústím nad Orlicía posledními
pardubicemi.
Postoupily tak do dalšíhokola v Hradci Králové,
který se bude konat 28.2,201,5,

hodně šŤěsŤív dalších soutěžích.
Vóžení rodiče. treneři. budeme ródi když nóm sdě!íte úspěchy Vošich děŤí
oŤ'sportovní. vědomostní nebo dovednostní. Ródi je zveřejníme v nošem
zprovodojí.
SŤorosta obce

Zveme Vós do Kroje Smetony o MortinŮ

-

únor 2015

Borová
7. 2. 2075 - HasičskÝ ples od 20.00 hod. v místníSokolovně
14.2.2015 - Maškarní merenda od 20.00 hod. v místníSokolovně
28.2.2075 - DětskÝ karneval od 14.00 hod. v místnísokolovně v Borové
Bystré
17. 2. 2075 - Pastelové pohlazení - výstava obrazů paní Libuše Múllerové,K vidění bude v
prostorách knihovny, ve výpůjčnídobě a potrvá do 27. března.
74. 2. 2075 - DětskÝ karneval - od 73:30 v Sokolovně. Děti budou karnevalem provádět
pohódkové postavy, připraveny jsou soutěže, disco a laserovó show. Muziku bude zajišťovat
pan Hamerský z Víru.
79. 2. 2075 - Na programu rodina - Farnost Bystré Vós zve na besedu s Janem Špilarem,
kteró se uskutečnívKomunitním sóle MFD od 18:00 hod., vstupné dobrovolné,

DoIníÚjezd
7. 2. 2075 - HAS\ČSKÝ BÁL. pořódají místní hasičiv sokolovně od 20. hod., hraje VEPŘO
KNEDLO S DÁDOU
28. 2. 2075 - MASOPUST. ve 1-4.30 vychází průvod masek od hostince Koruna u sokolovny,
kde je připraven zóbavný program: harmonikář, strašidelný les, soutěže, dražba prasete..
28. 2. 2075 - unŠrnaNÍaÁt. v sokolovně od 79. hod. maska vstup volný, ostatní 50 Kč,
Litomyšl
4. 2. 2075 od 79:30, Smetanův dům, Litomyšl, Klavírní recitál Karla Košárka - koncert
20.2.2075 od 2a:00, Music Club Kotelna, Litomyšl, Dukla Vozovna + Dědovy Blechy - koncert
22.2.2075 od 74:00, Lidový dům, Litomyšl, Karnevalové odpoledníčaie pro dříve narozené živó hudba
Lubná
6. 2. 2075 - ples SDH. začótek ve 20.a0 hodin na Skalce, hraje Vepřo Knedlo
28. 2. 2015 - dětskÝ karneval. začótek ve 14.00 hodin na Skalce

oldřiš
74. 2. 2015 - HasičskÝ ples

v Orlovně v Oldřiši od 20,00

hodin. K tanci a poslechu zahraje

kapela Rytmik.

Polička
Velikonoční vÝstava. Jarní výstava o rostlinóch a zvířatech ve
velikonočních zvycích v Centru Bohuslava Martinů v Poličce.
24. 2. 2075 - lnflaaranti a Josef Voitek. od 19:00 - velký sól Tylova domu v Poličce
Moderní dívčíelektrické smyčcovétrio lNFLAGRANT|vystoupív neobvyklém spojení společně
s legendou českérockové scény a frontmanem teplické kapely KABÁT, JOSEFEM VOJTKEM v
unikátní show se světelnými efekty.
14. 2.

-

72. 4. 2075

-

Pomezí
21.2.2075 - ples MS Balda
sebranice
7. 2. 2075 HasičskÝ ples - pořádá SDH Sebranice, začótek ve 20.00 hod.,
hudba: Medium, boható tombola a překvapení.

v

kulturním domě,

74. 2. 2075 - Masopustní hodv - na návsi u kapličky, od 11-.00 hod. zabijačkovédobroty, od
13.30 hod. maškarnírej s venkovskou kapelou pod vedením Jana Pohorského.

Telecí
6. 2. 2075, 119. HasičskÝ ples - Kulturní dům v Telecím- hudba Rytmik - vstupné 80,- Kč.

děkujeme všem, kteří přišli a doufóme, že jste se bavili a odnesli si některou z cen z naší
tomboly a pochutnali si na dobrém jídle.

Velké dík patří našim sponzorům za věcné ceny a finančnípříspěvky a také účastníkům
programu, kteří Vós bavili, Dále mockrót děkujeme všem, kdo nóm pomóhali s přípravou,
realizací a i s úklidem- děkujeme !! !
Za návrh plakátu děkujeme již tradičně Štěpónovi Jílkovi a za distribuci plakótů p, Josefu

Hegrovi.
OKAP o.p.s.

sPoNzoŘl
pořadatelé
Oděvy Radka Polička
Masokombinát polička
žetezářství Andrlík
l.Agro O/dřl.š a.s
p. Kuchta
Město polička
lJtrich - Šptíchals.r.o,
Autoservis Bednář Borová
Rodina Špačkova
p. Petr Cach, Oldřiš
p, Báča, Polička
Zlatnictví Opál, Polička

Neznámý dárce
pekárna Borová

zverimex vaněk
prima polička
p. Mgr,Tomanová, Lékárna Polička
p.Jiří Salva, ,,Hyltn Oldřiš
p. A, Andrlová, K2lndustry s,r.o,
p.Radek Ajgel, Paintball Polička
Autoškola Panter, Martin Nespěšný
p. Serafín Michal, síarosťaObce Oldřiš
p, Stodola, Oldřiš
svářící technika kostka Jarošov
Kade řnictví Vog ue, Petra H romádková
NejNáředí Kamil Dorazil Přerov
ELsroRE
kubát polička
TEMPO Polička
pralinka polička
Leona Voráčová, Studio V, Polička
MOTOREST POL|ČKA
lnfocentrum polička
Cukrárna Černý - Mtynář - Potička
Lékárna Dr,Max - Polička
pekárna Borová
otakar - polička
podlahové centrum Jehla - polička
Klempířství a pokryvačstvíJosef Pražan - Oldřiš

Enter polička

MlP
KB Polička

p. Tomáš Procházka, Polička

VOPOL, a.s,
obec oldřiš
Tru hl ářství Ku l h avý O ld řiš
setronic, polička
Partners, lng. Špaček
p. Dominik Ridl
p, J. Vraspírová, Polička
Electro kelvin
Miro Borová
p, R, Bednářová, Borová
Lékárna na poliklinice
penzion u purkmistra
Auto Bednář - Borová
p. Losmann, OldřišPenzion

PoMocNÍcl
vítek Bednář
Mates Leinweber
Marie a pavel Radiměřští
Lubomír zahradník

pavel Andrle
Radek a Lukáš Kvapilovi
Lucie ptáčková
Leoš Losmann

Martin Hegr
Lenka Mičková
Nunvářovi
Vlasta a Erik Hejdukovi
Michal Špaček
Roman Libenský
Tomáš Lorenc
Natálka Hegrová a její kamarádky

Dan Lorenc
Lucka Andrlová
zuzka Nunvářová
Jakub Radiměřský
Nikota Špačkováa děti
Nela Fuksová
Josef votava

Tříkró|ovó sbírko 2015
yáženía mi!í občanéoldřiše,
jsme vám velmi vděčníza váš příspěvek, ktenj,m jste v období kolem svátku Tří králů,
přispěli do kasiček při ]iž tradiční,v pořadí letos již 15. Tříkrálové sbírce.

V letošníTříkrálové sbírce, která proběhla v Poličce a ve spádových obcích, během
prvních čtrnácti lednových dní, se podařilo nashromáždit

626 097 Kč.
Obyvatelé O!dřiše přispěli do tohoto výs!edku částkou
18 397 Kč.
Jsme opravdu vděčníza vaše příspěvky a budeme se snažit, abyste vy všichni viděli,
slyšeli, či zakusili, že tyto vybrané peníze jsou opravdu dobře využity a byl podpořen
letošnízáměr Tříkrálové sbírky:

.
.
.
.
o

Čásťečné pokrytí nákladů domácí hospicové péče- materiální vybavení, osobní
náklady na odborníky (lékaři, psychoterapeut), které nelze hradit z plateb zdravotních
pojišt'oven.

příspěvek na zakoupení automobilu pro zabezpečenídomácí hospicové péče.
Částečnépokrytí nákladů spojených se zajištěnímstužby občansképoradny.
přímá pomoc sociálně slabým v místě půsoónosíi ocH polička, případně
humanitární pomoc,
Rozvoj projektů souvisejících s projektem Adopce na dálku

Děkuje Oblastní charita Polička

liri.li1l,{61

Sociólní služby poskytovoné Svozkem obcí AZA5S
7) Domovy pro

seniory

Tato pobytovó služba je zajišťovóna na dvou pracovištích,a to v Poličce v areólu AZASS (50
lůžek)a v Bystrém (69 lůžek).

Kontakty:
Domov důchodců v poličce
461 722 700, k|.452,453,431; 731 043 601
e- m a i l : dd pol i cka @tisca l i,cz
Domov pro seniory v Bystrém
461 653 167, kl. 173;734 673 693
e - m a i l : d psbystre @tisca l i. cz
Více informací, včetně aktuálnívýše úhrady za pobyt najdete na:
www, a za ss.cz/dom ov, www. a zass.cz/d ps
2) Pečovatelská služba
V současnédobě zajišťuje Svazek obcí AZASS pečovatelskou službu v těchto obcích: Borovó,
Březiny, Oldřiš, Pustá Rybná, Pustó Kamenice, Telecí, Lubná, Sebranice.

Kontakty:
461 722 700, kl. 452; 731- 043 601
pracovníci v přímé péči:
- Borová, Březiny, Oldřiš, Pustá Rybnó, Pustá Kamenice, Telecí: tel. 604 120 419
- Lubnó, Sebranice: tel. 604 341- 785
e- ma i l : a zass @tisca l i. cz
Více informací najdete na:
www,ozass.cz/ps
3) SocióIní rehabilitace
Sociálně aktivizačníslužbypro seniory a osoby se zdravotním postižením
Tyto služby jsou poskytovány ambulantně v areólu AZASS v Poličce. Sloužípředevším k
nócviku činností,které vedou ke zvýšenícelkové samostatnosti a soběstačnosti klienta při
péčio vlastní osobu a při běžných úkonech v domócnosti. Služby jsou poskytovány zejména
klientům, kteří končípobyt ve zdravotnickém zařízení(LDN).
Kontakty:
461 722 700, k|.452;731 043 601pracovníci v přímé péči:
tel.: 461722 700, kl. 244, 243
e - m a i l : aza ss @ tisca l i, cz
Více informací najdete na:
www. o za ss, cz/s r, www, o za ss. cz/sas
4) Půjčovnakompenzačních a rehabilitačních pomůcek
Tvpv pomůcek. které nabízímek zapůičení:
- Mechanické vozíky
- Pomůcky k usnadnění chůze
- zvedací zařízení
pomůckv pro usnadnění manipulace s pacientem
- Toaletní pomůcky
- Anti d e ku bitn í pom ůcky
- Perličkovépolohovací pomůcky
- Lůžkaa příslušenství k lůžkům

- Odpočinkovó křesla a

židle

Kontakty:
461 722 700, kl. 455,452
e-mail : azass @tisca li.cz
Více informací, včetně katalogu všech pomůcek a ceníku půjčovnéhonajdete na:
www.azass,cz/ssi - Půjčovna kom pe nzačních,rehabil itačn ích a rekon di čn ích pomůcek
5)Sociální lůžkapři LDN Polička
Jedná se o pobytovou službu, kteró je určena osobóm, které již nevyžadujípéčive
zdravotnickém zařízení(LDN), ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se
obejít bez pomocijiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického
zařízenído domócí péče.
Kontakty:
461722 700, kl. 131-,455
e- m a i l : se stra. ne m pol @ti sca l i. cz

Mgr, Vít Češka,vedoucí střediska Polička SO AZASS

FíN;\NCN l Sl'li^V^

UpozoRruĚruí
oD 1. 1. 2015 sE nozštŘurt povlruNosŤ KoMUNll(ovAT sr spnÁvcena oanĚ

rurrnomtcrr

Daňový subjekt nebo jeho zástupce, kteřý má zpřístupněnu datovou schřánku nebo má zákonem
uloženou povinnost mít účetnízávěŤku ověřenou auditorem.

>
)
)
)

Přihlóška k reqistraci
Oznámeni a změně registračních údojů
Řádné daňove přiznóní a dodltečnédaňové přiznání
Hlášení a vyúčtování

Datová zpráVa mUsí b\it spráVci daně odeslána Ve stanoveném foŤmátu a střuktuře, a to:
>

Píostřednictvím aplikace Elektronická podónÍ pro t'inančníspróvu
> s ověřenou idenťitou podotele způsobem, kterym se lze přihíásit
> podepsaná uznóvdným elektronickým podpisem nebo

do

jeho datové schránky nebo

> Prostřednictvím dotové schránky

Za nedodržení povinné elektronické formy správce daně uložípokutu ve výši 2 000,- Kč.
V případě, že nm daňový subjekt záVažně ztěžuje správu daní, můžemu být uložena pokuta
až do výše 50 000,- Kč.

wwufinancnisprava.cz

obec oldřiš
tel/fax: 461747

e-mail
1,17

:

obec.oldris. @quick.cz

www.oldris.cz

