
Vážení sousedé,
chtěl bych pro Vás mít lepší zprávy, ale bohužel nemám...
Všechno, co se po vsi šíří jako "poplašná" zpráva o zvyšování místních daní, lépe řečeno daně z 
nemovitostí - je PRAVDA!
Dovoluji si k tomu jen dodat, že to není žádná novinka. Kdo ze sousedů má jen minimální
zájem o to, co se ve vesnici děje a jakým způsobem se o obecní záležitosti stará Zastupitelstvo obce už 
nejméně JEDEN ROK ví, že tato situace nastane...
Takže znovu: ANO, dochází ke zvýšení daní z nemovitostí.
Dochází k tomu proto, neboť "stát" sebral obci pro tento rok a nejspíš i pro roky příští, podstatnou část 
státního příspěvku do rozpočtu obce. Jedná se o nějakých (odhadem) půl miliónu korun, čili 500.000,- Kč 
každý rok.
To je hodně peněz, které obec nebude mít kde brát, kromě oblasti na níž má přímý a exkluzivní vliv - totiž 
výběr místních daní. Tyto daně (z nemovitostí, poplatek za rekreaci a za vzduch, a též za naše psy) jsou 
peníze, které od sousedů obec vybere a nedá je dál státu, aby si s nimi stát dělal to, co umí. Tyto peníze 
zůstavají v obci a jsou používány na provoz obce a na různá drobná zlepšení našich společných životů 
(opravy cest, úprava centra obec, atd.)
Dosud byla finanční situace obce tak dobrá, že jsme si jako Zastupitelstvo mohli dovolit s místními daněmi 
nijak nehýbat. Bohužel - stát nás svou nenasystností donutil k tomu přijmout tato neoblíbená opatření proto, 
abychom zajistili chod obce.
Je to zcela nová situace, nevíme, jak mnoho to ovlivní Vaše peněženky. Ale nezjistíme to nijak jinak, než 
tím, že tuto "revoluci" v místních daních provedeme.
Obec si nemůže dovolit sedět s rukama v klíně a čekat, co s ní provede, když jí bude ročně v pokladně 
chybět půl miliónu čili třetina rozpočtu. Proto bylo nutné přijmout toto neblahé opatření... V druhé polovině 
roku, poté co budem vědět, jakým způsobem nově stanovené mistní daně ovlivní stav obecní pokladny, 
budeme moct též přistoupit k jejich případnému snížení v příštím roce. Zároveň nabízíme všem, kteří se 
budou zvýšením těchto daní cítit existečně ohroženi, aby neváhali přijít na Obecní úřad, kde s nimi 
probereme možnosti, jak tento státem vynucený neblahý zásah do našich rodinných rozpočtů můžeme 
společně zvládnout.


