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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
poslední listopadovou neděli nám začala adventní doba, ve které se chystáme na příchod nejkrásnějších svátků v roce. V pátek 26.listopadu jsme před obecním úřadem, již tradičně, rozsvítili vánoční
strom. Před samotným rozsvícením nám děti ze ZŠ a MŠ Kmetiněves předvedly svá krásná vystoupení.
Po rozsvícení nám zahrál Vláďa Šunda s přáteli a navodili nám příjemnou vánoční atmosféru. Během celé
akce jsme rozlévali svařák a punč, také bylo něco k zakousnutí. Celý večer se vydařil. Tímto bych chtěla
poděkovat všem, kteří pomáhali s přípravami. Také bych chtěla poděkovat všem kteří se akce zúčastnili
a užili si s námi příchod adventu.
Pro rok 2022 je připravený návrh rozpočtu, který je zveřejněn na úřední desce a bude předložen na
prosincovém zasedání zastupitelstva obce ke schválení. V rozpočtu se počítá s výdaji na projektovou dokumentaci na ČOV a kanalizaci a na odkoupení části pozemku pro ČOV. Z hlediska navýšení cen energií
jsme se rozhodli navýšit příspěvek pro ZŠ a MŠ Kmetiněves. Dále máme v plánu pro příští rok vyměnit
některé lampy a vyřešit bezpečnost a parkování před budovou ZŠ a MŠ.
V závěru přeji Vám všem krásné prožití období adventu a vánočních svátků v kruhu svých nejbližších
příbuzných a přátel. Přeji Vám zdraví, štěstí a jen samou radost všude kolem Vás. Speciálně našim dětem
přeji ať jim Ježíšek splní všechna tajná přání.
Přeji Vám všem krásné Vánoce a vše nejlepší do nového roku…
Markéta Němečková,
starostka
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
V období od 1. října do konce listopadu se konalo jedno zasedání zastupitelstva obce Kmetiněves.
Zasedání proběhlo 24. listopadu 2021.
Zastupitelstvo obce schválilo:
- zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Návrh rozpočtu obce pro rok 2022 jako vyrovnaný ve
výši 6 176 881,- Kč,
- zastupitelstvo obce projednalo a schválilo podepsání Smlouvy s projektantem na kanalizaci
a pověřuje starostku obce k jejímu podpisu,
- žádost o odkoupení obecních pozemků 428/5, 897, 712 a 713 se odkládá na příští zasedání z důvodu zjištění účelu odkoupení a zajištění přístupu z okolních pozemků,
- zastupitelstvo obce revokuje usnesení č. 4 ze dne 13.9. 2021 a prodej části pozemku 556/1 zamítá, odsouhlasilo jeho dlouhodobý pronájem,
- zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o poskytnutí dotace ve výši 80% z celkových nákladů
a pověřuje starostku obce k jejímu podpisu,
- zastupitelstvo obce projednalo vyhlášku o místním poplatku odpadového hospodářství a odsouhlasilo, že poplatek pro rok 2022 zůstane 600,- Kč jako v roce 2021,
- zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje OZV o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství,
- zastupitelstvo obce schvaluje žádost o příspěvek na akci Ve vodě nežijí jen vodníci částku ve výši
2 000,- Kč a na soutěž o putovní pohár s názvem Šlapanický kapřík ve výši 3 000,- Kč pro rok 2022.
O příštím termínu veřejného zasedání zastupitelstva Vás budeme informovat pomocí webových stránek
obce a veřejným rozhlasem.

PŘÍBĚHY KMETŇOVESKÝCH FARÁŘŮ
Pokračování …
ERHARD JULIUS GREGOR
O Erhardu Gregorovi se mi toho moc dohledat nepodařilo. Vím jen, že se narodil 10. ledna 1837 v Kostelci nad Černými lesy a že byl na kněze vysvěcen
28. července 1861 – a přece patří do skupiny těch
farářů, které z celkové osmadvacítky vybírám a píšu
o nich. Má to dva důvody – jednak jsem v jeho životě narazil na půvabnou historii a potom – právě Pater Gregor je jediný, jehož hrob se mi podařilo najít.
Tak tedy nejprve k té pikantérii.
Jihlava, jak už nejspíše všichni pravidelní čtenáři
farářského seriálu pochopili, byla jakýmsi prubířským kamenem premonstrátských kněží. Mám sko-
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ro pocit, že sem si jeli vysloužit ostruhy, tady
začínali jako kaplani, tady pracovali, než jim
řád svěřil administrování nějaké fary. Povětšinou vystřídali několik kostelů, v Jihlavě jich je
ostatně požehnaně. Výjimkou nebyl ani Erhard
Gregor. Netuším, co všechno v Jihlavě dělal, vím
ale kdy a jak odešel. Vím to díky spisku Patera
Oldřicha Meda, kooperátora u sv. Jakuba, který
v roce 1964 vydal dílko nazvané Svatojakubské
anály.
Erhard Gregor přišel do Jihlavy ze Svatého
Kopečka v roce 1870, aby se ujal místa faráře při
kostele sv. Ignáce z Loyoly (v němž se později
v různých funkcích vystřídalo několik dalších
kmetiněveských farářů). O čtyři roky později byl
ustaven vojenským kaplanem u zdejšího pluku
a – jak píše Pater Med – i jinak mu práce pod
rukama utěšeně rostla. V postním období roku
1875 zavedl Pater Gregor pro vojáky zvláštní
středeční postní kázání u sv. Ignáce. Jen se ale
odbyly Velikonoce, přijel do Jihlavy na inspekci
pan opat. A hned se sháněl po dokumentech,
aby zkontroloval hospodářské vedení, které měl v té době v rukou právě Pater Gregor.
A nebyl spokojen. Ani trochu. A tak raději svěřil
dohled nad strahovským polem, lesem a činžovními domy jinému kanovníkovi. Nedosti na
tom – o rok později náhle přichází pokyn shůry, ze samotné konzistoře, že milý Pater Erhard
Znovuobjevený hrob Patera Gregora
Gregor musí štandopéde z Jihlavy pryč. Důvod?
Pater Med píše: „protože o děkanské vizitaci napadl před hosty při hostině okresního předsedu soudu
a vytýkal mu nespravedlnost. Ale i jinak prý dělal hanbu duchovnímu stavu a zadal si v mnohém.“
Co ale teď s problémovým knězem? Šup s ním do Kmetiněvsi, tam bude pod dohledem. A tak 10.
září 1876 Pater Gregor opouští Jihlavu a počátkem následujícího roku už se zabydluje na kmetiněveské
svatováclavské faře. Prožije tu osmnáct let a jeho život tu i skončí – 25. června 1895. Noticku „pohřben
na starém hřbitově“ už znám, ale nikdy se mi nepovedlo místo posledního odpočinku zdejších farářů
nalézt. Až tentokrát! Jak jsme tak onehdá s Teen Challenge z Poštovic uklidili a trochu i zrekonstruovali
svatováclavský hřbitov, ukázal se být jeden ze skopnutých náhrobků, které nápisem dlouhá léta hleděly
do země, právě Patera Gregora. Tak mu tam o to trochu pečuju. Vypleju, posekám, umeju náhrobek…
kdoví, třeba po mém odchodu někdo bude mít stejnou potřebu. Anebo ne. Svět se nezboří.
Rostislav Křivánek, autor
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Přehled všech farářů působících v Kmetiněvsi

ZŠ A MŠ KMETINĚVES
„Špatná zpráva je ta, že čas letí. Dobrá zpráva je ta, že vy jste pilot.“
– Michael Althsuler
Ano, jak ten čas letí…! V posledním čísle jsme zahájili školní rok, měsíc září byl plný příprav i očekávání
a dnes máme téměř polovinu roku za sebou. Tento půlrok děti trávily společně se svými vrstevníky ve
školních lavicích, byť s omezením, tak se spoustou zážitků. Naše očekávání se naplnilo, děti se mohly
zapojit do různých kroužků a aktivit, které se opět staly součástí běžného dění naší školy. O tom, co jsme
s dětmi v tomto období prožili, bude tento článek.
Kroužky, které děti navštěvují, probíhají většinou v odpoledních hodinách po skončení vyučování
a jsou volitelné podle vlastního zájmu dětí. Děti zde mohou rozvíjet tvořivé, sportovní, dramatické, čtenářské, ale také hudební dovednosti. Všechny kroužky probíhají pod vedením pedagogů naší školy.
Zájmové kroužky v naší škole:
Tvoření pro radost a užitek – Jana Hofmanová
Čtenářský klub – Jana Cífková
Sportovní hry – Petra Roušalová

Hudební kroužek + hra na flétnu – Vendula Studená
Keramika – Jitka Chvapilová
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V říjnu děti ze školy podnikly celodenní výlet do našeho hlavního města, kde navštívily pražskou výstavu s názvem „Neviditelná výstava“, jejímž cílem bylo přiblížit život nevidomých a na vlastní kůži si
vyzkoušet slepotu. Jaké to je, když se lidé s tímto handicapem musí spolehnout na své další smysly,
zda lze vnímat svět i jinak než očima. Tento výlet vyvolal v dětech spousty emocí a reakcí, ve většině to
byly kladné emoce, plné pochopení a soucitu, odhodlání pomoci a vcítění se do pocitu lidí, kteří jsou
obklopeni tmou.
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Děti ze školky se rozjely do History Parku v Ledčicích, které jsou rozprostřeny nedaleko hory Říp. Jelikož jsou v naší školce tento rok převážně děti mladší, volíme výlety v blízkosti školky, abychom zaplnily
dopoledne a stihly se vrátit na oběd. A co nás čekalo v History Parku? Jak už název vypovídá, děti se zde
seznámily s historií, to jak naši předci žili v dobách dávných. Program byl upravený pro děti z mateřské
školy, celým programem děti provázel lektor. Děti se zde seznámily s prací archeologa a geologa, získaly
dovednosti při zpracování hlíny, takže si mohly vyrobit pravěké nádoby, vyzkoušely také, jak vznikaly
pravěké nástroje, jak se vyráběla mouka, tkanina apod. V History Parku se dětem moc líbilo, zaujaly je
především vykopávky, kdy se sami staly malými archeology. History Park je otevřen i pro veřejnost, bližší
informace naleznete na jejich webových stránkách.
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V měsíci listopadu se děti připravovaly na vánoční besídku, plné radosti, že se budou moci ukázat
před širokým obecenstvem a konečně po dvou letech prožít znovu předvánoční čas u vánočního stromu. Besídka se tradičně konala před obecním úřadem, kde také proběhl vánoční jarmark. Do letošního
prodeje se zapojili také rodiče a tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli výrobou i těm, kteří
nás přišli podpořit a svou koupí přispěli do naší kasičky. Ještě jedno poděkovaní, a to potravinám U Hanky. Za utržené peníze přinesl Ježíšek dětem dárečky...

Od listopadu jezdíme s dětmi do Roudnice nad Labem na plavání. Lekce plavání probíhají každý týden
v pátek a kurz potrvá až do ledna.
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V posledních řádcích musím zmínit úspěch naší
žačky Moniky Hofmanové z 5. ročníku, jež se umístila na 1. místě v soutěži družstev na Republikovém finále v aerobicu. VELIKÁ GRATULACE!!!

VŠEM PŘEJI ŠŤASTNÝ A RADOSTNÝ
NOVÝ ROK 2022!!!

„Když mi bylo 5 let, matka mi neustále říkala, že
štěstí je klíčem k životu. Když jsem šel do školy,
ptali se mě, co chci být, až vyrostu. Napsal jsem
„šťastný“. Řekli mi, že jsem úkol nepochopil, a já
jim řekl, že oni nepochopili život.“
– autor neznámý
Za kolektiv ZŠ a MŠ Jitka Chvapilová

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 23. října 2021 jsme měli na obecním úřadě malé slavnosti. Paní starostka a místostarostka
přivítaly nové občánky obce Kmetiněves, dvě holčičky a dva chlapečky. Novými občany naší obce se
stali: Nelinka Gregušová, Janička Polívková, Daneček Balog a Vašík Drbal. Všem dětem přejeme radostné
a láskyplné dětství, aby rostly ve zdraví, v míru a pokojném život.

Janička s rodinou
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Daneček s rodinou

Nelinka s rodinou
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Medvídek pro děti

Recitující děti ze ZŠ Kmetiněves

Vašík s rodinou
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DÝŇOVÁNÍ A HALLOWEENSKÉ TVOŘENÍ
Dlabání strašidel z dýní a halloweenské tvoření probíhalo v místní hospůdce v neděli 31. října. Sešlo
se kolem dvaceti dětí, výrobky si každý odnesl domů a pár vydlabaných dýní zůstalo před hospůdkou.
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DRAKIÁDA 2021
MAMINY Vás letos mohly opět pozvat na DRAKIÁDU, která přilétla 17.listopadu. V loňském roce nám
nebylo přáno kvůli vládním opatřením, a tak jsme si to užili všichni letos. Sešli jsme se v hojném počtu na
hřišti za školou, kde to chvilkami řádně foukalo. Na oblohu nám vzlétlo několik draků, za kterými běhalo několik dětí, ale i rodičů. Zahřáli jsme se teplým
čajem i kávou a zakousli něco sladkého.
Na závěr jsme zapálili oheň, abychom se zahřáli,
ale i špekáčky opekli. Draci se vydařili, bylo spousty legrace, a tak se budeme těšit na další.
Za MAMINY Jaroslava Stýblová
PS: Blíží se konec dalšího bláznivého roku, a tak
bych Vám všem ráda za sebe, ale i za MAMINY a za
HASIČE, z celého srdce popřála jen to dobré. Abyste prožili krásné a klidné Vánoce s láskou a pokorou. A do nového roku nám přeji hlavně zdravíčko.
Také nám přeji, aby rok 2022 byl veselejší a viděli
jsme se častěji s úsměvem na rtech na společných
akcích ve vsi. Děkuji, Jaroslava Stýblová
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POTRAVINY U HANKY
Nastal čas VÁNOČNÍ
Moji milí, nastal čas Vánoc, období, které mám ze všech nejradši, proto bych Vás chtěla pozvat k nám
do obchůdku, kde bude možné nakoupit, co si budete přát.
Seženete tady od světýlek až po hračky, dárkové kazety … no bude toho spousta :-)
Také opět pro Vás připravíme stromeček, který nám budete moci pomoct nazdobit, jako tomu bylo
loňský rok a musím říct, že se nám podařil krásně nazdobit.

Nesmím zapomenout na vyhlášení SOUTĚŽE
o nejhezčí DÝNI
1.místo Tomášek Prach
2.místo Terezka Liscová
3.místo tam se nám podělili
Sofie a Josef Pachotovi a Anička Solnická
– Tím to bych chtěla všem poděkovat
za skvělou účast.
OBJEDNÁVKY NA VÁNOCE
Objednat si můžete – ovoce, maso, klobásy vinné,
salámy (nakrájet), pečivo, cukroví… Co vás jen
napadne.
Zboží lze objednat od 6.12 do 17.12.2021
Budeme se na Vás moc těšit.
Veselé Vánoce a šťastný Nový rok.
Z celého srdce přeji příjemné prožití svátků
vánočních a úspěšné vkročení
do nadcházejícího roku 2022.
Vaše HANKA
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TŘÍDÍM, TŘÍDÍŠ, TŘÍDÍME…
Počínaje prosincovým vydáním našeho čtvrtletníku se začneme podrobně věnovat tématu TŘÍDĚNÍ
odpadu. Dnes už je obecně známo, jak velkou problematikou je lidmi vyprodukovaný odpad. Učí se to
již malé děti ve školce… Ovšem jsme si všichni skutečně vědomi, jaký negativní dopad má odpad na
životní prostředí? Každý jeden z nás může svým aktivním přístupem k třídění tento dopad minimalizovat. Hlavním dopadem třídění je totiž redukce objemu celkového odpadu a vytřídit z něj složky, které je
možné dále využívat.
V naší obci aktuálně využíváme nádoby na kombinovaný odpad – vlastní každá domácnost, a dále
pak nádoby na plast, papír, sklo, oleje, drobný elektroodpad a v neposlední řadě též na bioodpad – na
stanovištích. Pokračováním ve čtení článku se seznámíte se základními symboly na obalech výrobků,
které jsou tím správným vodítkem k tomu, abyste věděli„kam s čím“.
SYMBOLY A ZNAČENÍ
Tento symbol nám říká, že obal je třeba vhodit
do odpadkového koše (pak je na obalu uveden
samostatně). Pokud je připojen symbol „recyklační“ (viz níže), říká nám, že obal je třeba vhodit
do přesně určené recyklační nádoby.
Pokud je na obalu uveden symbol trojúhelníku
s plnými šipkami, znamená to, že je obal určen
k recyklaci. Obsahuje písmenné, číselné či kombinované označení druhu materiálu, z nějž lze určit, do jaké nádoby na tříděný odpad obal vhodit.
Zelená značka, tzv. ZELENÝ BOD, nám říká, že
výrobce uhradil poplatek za recyklaci výrobku,
tímto symbolem označeného. Ovšem toho, aby
byl výrobek skutečně recyklován, docílíme jen
správným tříděním.
Trojúhelník s prázdnými šipkami označuje obal
z již recyklovaného materiálu.
Přeškrtnutá popelnice na výrobku symbolizuje
to, že ho není možné vhodit do popelnice a bývají takto označeny zpravidla baterie či elektrozařízení vybavené baterií. Baterie je přísně zakázáno vyhazovat do nádoby určené pro komunální
odpad či volné přírody, protože by vážně ohrozil
životní prostředí.
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A proč vlastně třídit?
Ukládáním směsného odpadu (netříděného odpadu) na skládky nebo
jejich likvidací ve spalovnách, dochází k zatěžování životního prostředí.
Tento způsob likvidace odpadu je
zároveň i nejdražší. Tříděním odpadu šetříme zdroje, životní prostředí
a také naši peněženku, jelikož pak
nedochází k navyšování poplatku za
odpad.
Nejsnadnějším způsobem jak třídit
odpad, je už v místě vzniku, a to ve vašich domácnostech. Tedy už ve chvíli,
kdy obal nebo určitá věc dosloužila
a vy se jí chcete zbavit. Stačí obal, který právě dosloužil, hned hodit do jedné z tašek, které si každá domácnost
bezplatně vyzvedla na OÚ.
Jak již bylo řečeno v úvodu, i v dalších vydáních „Kmetiněvské drbny“
se budeme tématu třídění věnovat.
Postupně si probereme jednotlivé
druhy odpadů, které je možné třídit
v podmínkách naší obce a už příště
to budou PLASTY.
Simona Hovorková,
zastupitelka obce Kmetiněves
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MÍSTNÍ POPLATKY PRO ROK 2022
Poplatek za svoz domovního odpadu:
Tento poplatek zůstává stejný jako v letošním roce ve výši 600,- Kč/osoba/rok. Poplatek lze uhradit jednorázově nebo rozdělit na splátky (po domluvě na OÚ). Letošní známky platí do konce ledna 2022, nové
známky lze zakoupit od 24.1. 2022.
Poplatek ze psů:
Výše poplatku ze psů se také nemění. Poplatek za prvního a každého dalšího psa činí ročně 50,- Kč. Pokud je držitel psa osoba v důchodu, roční poplatek je 30,- Kč.
Poplatek můžete uhradit v hotovosti na OÚ nebo bezhotovostním převodem na účet obce Kmetiněves
č. 10126141/0100 pod správným variabilním symbolem (číslo popisné + rok).
Podrobnější informace jsou uvedeny v platných obecně závazných vyhláškách.

INFORMACE PRO OBČANY
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INFORMACE PRO OBČANY
KOTLÍKOVÉ DOTACE 2021+ VE STŘEDOČESKÉM KRAJI
Základní informace:
Středočeský kraj zahájil na svých webových stránkách dotazníkové šetření k průzkumu zájmu o 4. výzvu
kotlíkových dotací, která bude určena především pro nízkopříjmové domácnosti se zájmem výměny
starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy za nový zdroj vytápění - kotel na
biomasu, tepelné čerpadlo, nebo plynový kondenzační kotel.
Jak vyplnit formulář dotazníkového šetření?
Dotazníkový formulář je možné vyplnit elektronicky ZDE. Tento dotazník není závazná žádost o kotlíkovou dotaci. Středočeskému kraji slouží pouze k poskytnutí základních informací o budoucím žadateli, jeho nemovitosti a požadovaném zdroji vytápění a zároveň pro stanovení výše alokace finančních
prostředků na kotlíkové dotace pro Středočeský kraj z Operačního programu Evropské unie. Oficiální
formulář žádosti 4. výzvy kotlíkových dotací bude zveřejněn v průběhu jara 2022.
Jaká je výše podpory a za jaký typ zdroje si mohu původní kotel vyměnit?
Výše podpory je 95 % ze způsobilých výdajů do maximální výše dotace. Maximální dotace záleží na
druhu nového kotle:
● plynový kondenzační kotel max. 100 000,- Kč
● tepelné čerpadlo max. 130 000,- Kč
● kotel na tuhá paliva (biomasa) – se samočinnou dodávkou paliva max. 130 000,- Kč
● kotel na tuhá paliva (biomasa) – s ruční dodávkou paliva, max. 130 000,- Kč
včetně akumulační nádrže*
*v případě nákupu nového kotle na biomasu s ručním přikládáním je povinností žadatele pořídit i akumulační nádobu, a to o objemu, který je určen výkonem kotle - 55 l vody na 1 kW výkonu kotle.
Kdo si může zažádat o dotaci?
Žadatel (= konečný uživatel), který je vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu, bytové jednotky
v bytovém domě, nebo trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, který zároveň v rodinném domě,
bytu nebo trvale obývané stavbě pro rodinnou rekreaci trvale bydlí. Pokud zde nemá trvalý pobyt, pak
v čestném prohlášení uvede, že má v nemovitosti bydliště. V případě trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci je žadatel povinen doložit trvalý pobyt některého z členů domácnosti počínající 24 měsíců
nebo více před podáním žádosti o podporu. Pro domácnost žadatele platí, že průměrný čistý příjem na
člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč (14 242 Kč na osobu za měsíc).
Kdo tvoří domácnost?
Domácnost tvoří kromě žadatele i další osoby, které mají trvalý pobyt v dotčené nemovitosti, a dále
ostatní osoby, které s žadatelem trvale bydlí. V případě, že osoba s trvalým pobytem ve skutečnosti bydlí jinde, označí žadatel tuto osobu v žádosti (čestným prohlášením) a příjem této osoby do příjmu domácnosti započítáván nebude. Počet členů domácnosti je rozhodný k datu podání žádosti o podporu.
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V případě rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci o více bytech, kdy je celý dům vytápěn
jedním kotlem, jsou za členy jedné domácnosti považovány všechny osoby s bydlištěm v tomto domě.
V případě, kdy je každý byt vytápěn jiným kotlem, jsou za členy domácnosti považovány pouze osoby
bydlící v tomto bytě.
Kdo bude dokládat příjmy?
Příjmy prokazují všechny osoby bydlící v nemovitosti, výjimku tvoří:
● žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírající starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně,
● žadatel, který je nezletilý nebo student denního studia do 26 let a je jediným vlastníkem rodinného
domu, trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci nebo bytové jednotky v bytovém domě,
● žadatel, který v období od 1. 1. 2020 do doby podání žádosti o podporu pobíral dávky v hmotné nouzi
nebo příspěvek na bydlení (není nutné, aby dávky nebo příspěvek pobíral po celou dobu).
Pro účely zjištění výše průměrného příjmu člena domácnosti se příjmy nezletilých dětí a studentů do 26
let uvažují ve výši 0 Kč.
Jaké příjmy se počítají?
Žadatel a členové jeho domácnosti (kromě výše uvedených výjimek) prokazují následující typy a výši
příjmů:
● příjmy, které jsou předmětem daně z příjmu fyzických osob podle zákona o dani z příjmů a nejsou od
této daně osvobozeny (prokázáno daňovým přiznáním/potvrzením o příjmech od zaměstnavatele),
● starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí důchody (prokázáno potvrzením o důchodu),
● dávky nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství (potvrzení České správy sociálního zabezpečení),
● dávky státní sociální podpory, dávky v hmotné nouzi, podpora v nezaměstnanosti, rodičovský příspěvek (prokázáno potvrzením Úřadu práce ČR).
Pokud nespadáte do kategorie žadatelů s nižšími příjmy, můžete se obrátit na Státní fond životního
prostředí, více informací na www.novazelenausporam.cz
Jak spočítat příjmy domácnosti?
Modelové příklady pro výpočet příjmu domácností:
● domácnost složená ze dvou výdělečně činných dospělých a dvou dětí - oba mohli mít v roce 2020
dohromady čistý roční příjem až 683 600 Kč (4 x 170 900 Kč), tzn., že každý rodič mohl vydělávat až 28
483 Kč čistého měsíčně.
● matka/otec samoživitelé s jedním dítětem - rodič mohl mít v roce 2020 čistý příjem až 341 800 Kč (2 x
170 900 Kč), tzn., že mohl vydělávat až 28 483 Kč čistého měsíčně.
● matka/otec samoživitelé se dvěma dětmi - rodič mohl mít v roce 2020 čistý příjem až 42 725 Kč měsíčně.
● domácnost složená z rodiče důchodce, rodiče vydělávajícího a dítěte nad 26 let věku - dohromady
mohli mít čistý příjem rovný nebo nižší než 512 700 Kč, přičemž se započítává i výše čistého příjmu
důchodce (3 x 170 900 Kč).
● domácnost složená ze dvou důchodců: nárok na dotaci mají automaticky bez doložení výše příjmů.
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Co se bude dokládat k žádosti?
● doklad o kontrole technického stavu původního kotle,
● fotodokumentaci původního kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso,
● potvrzení o příjmech členů domácnosti,
● potvrzení o běžném účtu žadatele,
● písemný souhlas spoluvlastníka nemovitosti,
● písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví.
Kdy se musí zdroj vytápění vyměnit?
Výměna zdroje tepla musí být uskutečněna po 1. 1. 2021. Žádost si tedy budete moci podat, i pokud
máte výměnu již zrealizovanou, realizujete nyní nebo budete realizovat až po schválení žádosti.
Realizace výměny:
Před výměnou kotle je důležité vyfotit odpojený starý zdroj tepla a v registrovaném sběrném dvoře nechat potvrdil Doklad o likvidaci kotlového tělesa. Žadatelem vybraný kotel musí být uveden v Seznamu
výrobků a technologií, které podporují kotlíkové dotace (https://svt2014-2020.sfzp.cz/).
V případě nákupu nového kotle na biomasu s ručním přikládáním je povinností žadatele pořídit i akumulační nádobu, a to o objemu, který je určen výkonem kotle - 55 l vody na 1 kW výkonu kotle.
Co je možné uhradit z dotace (způsobilé výdaje)?
● nový kotel,
● stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací nového kotle,
● stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy, nebo úpravou stávající
otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby,
● náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období kolaudace (uvedení do trvalého provozu),
● náklady na projektovou dokumentaci včetně nákladů na zpracování žádosti o podporu.
Předpokládané doklady k vyúčtování projektu:
● vyplněný formulář Závěrečné zprávy a vyúčtování,
● fotodokumentace odpojeného původního zdroje tepla,
● potvrzený Doklad o likvidaci kotlového tělesa,
● faktury,
● kopie úhrady (výpis z bankovního účtu/příjmový pokladní doklad, potvrzení platby),
● fotodokumentace nově instalovaného zdroje tepla,
● protokol uvedení nového zdroje do provozu,
● zpráva o montáži (plynový kotel),
● revize spalinové cesty u nového spalovacího zdroje,
● osvědčení osoby oprávněné k instalaci obnovitelných zdrojů energie.
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INFO

POTŘEBUJETE POMOCI
S ENERGIEMI PO PÁDU
BOHEMIA ENERGY?
JSME NA VAŠÍ STRANĚ
Středočeský kraj spustil krizovou linku na
pomoc všem, kteří si nevědí rady se situací,
do které se dostali kvůli dodavateli energií.
Zaměstnanci kraje jsou zájemcům
k dispozici na čísle

800 710 710

každý všední den od 8:00

do 16:00 hodin.

Mimo tuto dobu je možné zasílat dotazy
i s kontaktem na e-mail: ptejtese@kr-s.cz.
Operátoři poradí, jak řešit nastalou situaci, jak
dosáhnout snížení záloh a případně pomohou
s kontaktováním dodavatele poslední instance.
www.kr-stredocesky.cz
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SOUTĚŽ
Ze správných odpovědí vylosujeme 3 soutěžící, kteří získají knihu.
Pepíček volá radostně na tatínka: „Tati, já už umím psát!“
„A co jsi napsal?“
„To nevím,…………!“

Vyluštěné tajenky soutěžních křížovek můžete zasílat do 28.2.
těmito způsoby:
1) na e-mail: mnemeckova.kmetineves@gmail.com
2) vhozením do schránky obecního úřadu
3) vhozením do krabičky v potravinách u Hanky
Vždy uveďte své jméno a příjmení, adresu, telefonický nebo emailový kontakt.
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Přihlášením do soutěže (odesláním tajenek)
vyjadřujete souhlas se zpracováním
uvedených osobních údajů a se zveřejněním
jména, příjmení a obce bydliště na webu a
facebookových stránkách obce Kmetiněves
a ve zpravodaji „Kmetiněvská drbna“ v jeho
elektronické i tištěné verzi v případě výhry.

Kmetiněvská drbna
Výherci minulého čísla | dětská křížovka: J. Drobný, E. Drobná, M. Kuryliak | dospělá křížovka: D. Vondrušková

„Tak si ti myslím, Ivko, že náš učitel nikdy neviděl koně."
„Proč?"
„Ale nakreslil jsem koně, ……………………..."

Ze správných odpovědí vyluštíme jednoho, který získá poukázku do knihkupectví v hodnotě 500 Kč.
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FOTOGALERIE
Brigáda, úklid hřbitova kolem kostela

Informační panel
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Rozsvícení vánočního stromečku
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ZVEME VÁS

KONTAKTY
Obecní úřad Kmetiněves
Kmetiněves 17
273 22 Hospozín

Tel.: 315 766 044
E-mail: oukmetineves@tiscali.cz
Web adresa: www.kmetineves.cz
ID datové schránky: qbab5vn

Starostka – Markéta Němečková:
Tel.: 722 907 012,
e-mail: mnemeckova.kmetineves@gmail.com
Místostarostka – Lucie Liscová:
Tel.: 722 907 018,
e-mail: liscova.kmetineves@gmail.com

Účetní – Marcela Prachová:
Tel.: 724 188 883
Dopolední úřední
hodiny pro veřejnost

Odpolední úřední hodiny
pro veřejnost

Pondělí

08:00–11:00

12:00–16:00
Starostka a místostarostka:
17:00–19:00

Středa

08:00–11:00

12:00–16:00
Starostka a místostarostka:
13:00–15:00
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