Obecní úřad Uhřice, Uhřice 84,768 33 Morkovice-Slížany

Uhřice 8.1.2021 v 16.30 hod.

1/ Starosta SDH Uhřice p. Řezáč oznamuje, že z důvodu pandemie covid-19 se letos
neuskuteční valná hromada SDH Uhřice. Členské příspěvky na rok 2021 bude vybírat
doma na č.p. 45 do konce ledna 2021
2/ Mudr Leona Lidincová oznamuje, že ve dnech 11 a 12. ledna 2021 bude mít
dovolenou. Akutní případy ošetří po předchozí domluvě Mudr Eva Chvátalová na tel.
573370154
3/ Topenářský servis s.r.o. Malá Morávká bude provádět v naší obci revize kotlů na tuhá
paliva. Dále pak provádí revize, kontroly a číštění komínů, kontrolu kotlů na plynná paliva
v neděli 17.ledna 2021
Cena za kontrolu a čištění komínu je 350,-kč
Cena za kontrolu a čištění plynového kotle je od 350 kč
Cena za revizi kotle na tuhá paliva je 800kč
Zájemci se mohou objednat na telefonicky na tel. čísle 608748989

4/ Obrátila se nás Charita Kroměříž, uskutečnit v naší obcí Sbírku Tříkrálové, která se
probíhá od 3.ledna do 1O.ledna 2021. Pokladnička je k dispozici na Obecním úřadě
v Uhřicích. Pokud chcete přispět je možno dnes po vyhlášení nebo v pondělí 11.1.2021
v úřední hodiny od 17 do 19.hodin. Pokud mi zavoláte, zastavím se i u vás doma.
5/ do 31.1.2021 je povinnost podat na FU Kroměříž daňové přiznání na daň z nemovitosti
ale jen u vlastníků nemovitostí, u kterých došlo v roce 2020 k nějakým změnám nebo
např. kde proběhla digitalizace v obci, kde se nemovitost nachází. Z důvodu onemocnění
covid 19 vydal FU informační leták, který je umístěn na úřední desce naší obce, jakým
způsobem je možno daňové přiznání učinit- doporučení je zavolat telefonicky na FU telefony jsou tam uvedeny a předem se domluvit s pracovnicemi na způsobu podání,
abyste nemuseli nikam jezdit. Formuláře budou k dispozici i našem obecním úřadě.
6/ Prodejna potravin v Uhřicích bude otevřena asi od února 2021, Přesný termín Vám
bude ještě oznámen.

