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CZECH POINT – elektronizace veřejné správy
V průběhu měsíce března bude na Městském úřadě Březová nad Svitavou
zprovozněn terminál CZECH POINT, který budou moci občané využít v úřední dny
v kanceláři matriky.
Projekt CZECH POINT je asistované místo pro komunikaci občana s veřejnou
správou a poskytuje občanům možnost získat ověřené výstupy z těchto registrů:
katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku a rejstříku trestů.
Z katastru nemovitostí se vydávají ověřené výstupy částečného nebo úplného
výpisu listu vlastnictví podle čísla listu vlastnictví, čísla budovy, parcely, popřípadě
bytové jednotky. Z obchodního rejstříku se vydává úplný výpis včetně změnové
historie nebo výpis platných údajů k aktuálnímu datu. Ze živnostenského rejstříku se
vydává úplný výpis údajů pouze z veřejné části tohoto rejstříku.
Ověřený výstup je vydán na počkání po zaplacení správního poplatku, který činí
100,- Kč za první stránku ověřeného výstupu a 50,- Kč za každou následující i
započatou stránku. Platí se na místě v hotovosti.
Pracoviště CZECH POINT nejsou určena k nahlížení do rejstříků, ale pouze
k vystavení ověřeného výstupu z příslušného rejstříku.
Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou. Za údaje, které žadatel z výstupu
získá, nese právní odpovědnost (např. ve vztahu k zákonu o ochraně osobních
údajů). Žadatel musí znát určité identifikační údaje o subjektu, ke kterému chce získat
výstup.
Vydání výpisu z rejstříku trestů nebo dalších výpisů z informačních systémů není
vázáno na trvalý pobyt občana, může si tedy o něj požádat každý občan na
kterémkoliv pracovišti CZECH POINT v rámci celé České republiky.

Výměna občanských průkazů
V letošním roce se výměna občanských průkazů týká dokladů vydaných do
31.12.2003, které jsou bez strojově čitelných údajů. Občanský průkaz musí být
vyměněn bez ohledu na to, na jak dlouhou dobu je vystaven. Výjimku tvoří občanské
průkazy vydané občanům narozeným před 1. lednem 1936, pokud není v těchto
průkazech doba ukončení platnosti vyznačena konkrétním datem. Bližší informace
poskytne D. Křivková na MěÚ (tel. 421 521 280).
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Poplatky v roce 2008
Pro rok 2008 jsou v našem městě stanoveny poplatky v následující výši:
- sazba poplatku za komunální odpad činí 400,- Kč za osobu a kalendářní rok,
- poplatek za psa v rodinném domě je stanoven částkou 300,- Kč,
- poplatek za psa v bytovém domě 600,- Kč,
- poplatek za psa, jehož majitelem je důchodce, činí 200,- Kč.
Tarif vodného a stočného na rok 2008: vodné vč. DPH na 25,18 Kč/m3 a
stočné vč. DPH na 6,75 Kč/m3.

Narozeným dětem
Při narození dítěte je jeho rodičům, kteří ve Březové nad Svitavou bydlí trvale
déle než pět let vyplácena částka 5000,- Kč.
Všechny děti jsou zvány na vítání občánků, kde dostávají od Města Březová
nad Svitavou věcný dar.

Nejstarší občan Březové oslavil 97. narozeniny
Pan Jaromír Svojanovský, nejstarší občan našeho města, oslavil v loňském roce
na Štědrý den své 97. narozeniny. A bylo opravdu co oslavovat. Je to člověk sršící
energií, vitalitou a láskou k životu. Jako své celoživotní povolání si zvolil dráhu
poštovního úředníka. Po celý život aktivně pracoval v různých zájmových spolcích
našeho města – AMK, SDH a TJ Sokol. Až do dnešních dnů nadále zůstává členem
těchto sdružení, a proto není divu, že v závěru loňského roku přijímal gratulace od
jejich představitelů, mezi nimiž nechyběli ani zástupci našeho města. Panu
Svojanovskému přejeme pevné zdraví a mnoho potěšení z oblíbené práce na
zahrádce.

Společenská kronika
V prosinci 2007 se do Březové přistěhovali dva noví občané a dva občané se od nás
odstěhovali.
Zemřela paní Marie Hrušková.
Narodilo se pět nových občánků: Lucie Zachařová, Kristýna Hazuchová, Roman
Makula, Natálie Pilková, Lenka Sperátová.
K 31. prosinci 2007 měla Březová nad Svitavou 1712 obyvatel.

Občanská sdružení – výzva k předložení žádostí
Upozorňujeme, že žádosti o finanční příspěvky na činnost organizací pro rok
2008 přijímáme do 15. února 2008.
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Městská policie
Usnesením zastupitelstva města z 10.12.2007 byla ve Březové nad Svitavou zřízena
Městská policie. Od 1.1.2008 byli na základě výběrového řízení městskými strážníky
ustanoveni Eva Graciasová a Richard Gil, kteří budou ve výkonu od 1.5.2008 (po
absolvování akreditovaného kurzu).

Z redakční pošty
Mgr. Ivan Jakal poskytl informace týkající se regulačních poplatků podle zákona č.
48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, hrazených pacienty od 1.1.2008, které
zájemcům poskytne na požádání Informační centrum v městské knihovně.
Obyvatelé domu s pečovatelskou službou pro seniory děkují paní učitelce Černé a
jejím žákům ze základní umělecké školy za pěkný vánoční program.
Charita Svitavy děkuje občanům našeho města, kteří přispěli do Tříkrálové sbírky
v celkové výši 20.761,50 Kč. Peníze budou použity na financování konkrétních
projektů z oblasti sociálních služeb a humanitární pomoc.
Mateřské a komunitní centrum Kocourek (www.mckocourek.eu) získalo v loňském
roce částku 238.975 Kč na zbudování dětského hřiště, které bude volně přístupné
veřejnosti. Stavba hracích prvků by měla být ukončena, s ohledem na počasí,
v polovině měsíce dubna. Pak budou následovat úpravy terénu, výsadba zeleně aj.
Slavnostní otevření se předpokládá na Den dětí. Mateřské a komunitní centrum
Kocourek mělo v závěru loňského roku 36 členů a uvítá nové zájemce, především
maminky s dětmi do šesti let.
Bývalý kronikář našeho města Jiří Válka zaslal několik článků, které se vztahují
k historii (např. Habsburků). S jejich obsahem se zájemci mohou seznámit v městské
knihovně.

Důležitá telefonní čísla – hlášení poruch
Voda (dispečink Březová, nepřetržitá služba)
Plyn
Východočeská energetika a. s.
Povodí Moravy Brno

tel. 461 521 187, mobil 606 676 341
tel. 545 548 429
tel. 12555
tel. 541 637 250
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Kalendář akcí

23.2. 23. února
Kult Kulturní dům
23.3. 14.30hod.
23.4.

Dětský maškarní ples
(Město Březová nad Svitavou)

25. února
Měst MC Kocourek N

Kuba = cvičení pro nejmenší

27. února
Měst MC Kocourek N
14.30-15.00

Oslava narozenin únorových dětí

27. února
Měst Sál „Památek“N
15.00-17.00

Valná hromada MC Kocourek

28. března
Měst Městská knihovna
N
¨¨

Noc s Andersenem 2008
(přihlášky do 13.3.2008 v knihovně)
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