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Počínaje zdaňovacím obdobím roku 2008 bude daňová správa využívat nový způsob zpracování a 
distribuce daňových složenek pro platby daně z nemovitostí. Ve většině případů budou daňové 
složenky zpracovávány centrálně podle územní působnosti jednotlivých finančních ředitelství a 
rozesílány daňovým subjektům hromadně dodavatelskou firmou, tj. nikoli jednotlivými finančními 
úřady.  
 
Má-li poplatník daně z nemovitostí více nemovitostí, které se nacházejí v působnosti různých správců 
daně v rámci jednoho finančního ředitelství, budou v zájmu urychlení distribuce do obálek vkládány 
společně složenky za všechny tyto finanční úřady. Jednotlivé složenky budou opatřeny názvem a 
číslem účtu místně příslušného finančního úřadu, kterému je příslušná platba určena. Na alonži 
složenky bude i nadále informace pro poplatníka o počtu splátek a výši daňové povinnosti, případně 
o výši daňového nedoplatku za předchozí zdaňovací období.  
 
Má-li poplatník daně z nemovitostí nemovitosti u více finančních úřadů v působnosti různých 
finančních ředitelství, obdrží obálku se složenkami za každé dotčené finanční ředitelství samostatně. 
Vzhledem k centrálnímu zpracování a rozesílání složenek musí být údaje na složenky za jednotlivé 
finanční úřady předány v předstihu tak, aby složenky mohly být poplatníkům doručeny v dostatečném 
předstihu s ohledem na první termín splatnosti daně z nemovitostí, který je do 31.5. zdaňovacího 
období. Je proto pravděpodobné, že někteří poplatníci zaplatí daň v mezidobí, tj. dříve než obdrží 
složenku. V takovém případě budou údaje na alonži složenky sloužit pouze ke kontrole daňové 
povinnosti a k případnému doplacení rozdílu mezi vyměřenou daňovou povinností a částkou již 
uhrazenou.  
 
Pro platbu daňové povinnosti u každého z dotčených finančních úřadů bude poplatníkovi daně 
zaslána jedna složenka, pokud jeho daňová povinnost u tohoto finančního úřadu činí nejvýše 5000,- 
Kč, nebo dvě složenky, pokud je tato daňová povinnost vyšší než 5000,- Kč a daň se tedy platí ve 
dvou splátkách. Daň vyšší než 5000,- Kč lze však zaplatit i najednou jedinou složenkou, a to v 
termínu první splátky daně.  
Jestliže poplatník podal daňové přiznání po 31.1.2008 a v něm vypočtená daň se liší od daňové 
povinnosti uvedené na složence, uhradí daň ve výši vypočtené v daňovém přiznání, případně ve výši, 
kterou mu správce daně sdělí platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.  
 
Ve specifických případech, zejména tehdy, jestliže bude výše daňové povinnosti poplatníkům daně 
sdělována platebními výměry či hromadnými předpisnými seznamy, jim budou složenky i nadále 
zasílány či jinak distribuovány (např. prostřednictvím obcí) jednotlivými finančními úřady. Tuto 
možnost zvolí jednotlivé finanční úřady v závislosti na konkrétních podmínkách v daných lokalitách v 
zájmu včasného a efektivního doručení složenek poplatníkům.  
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Datum Příjem přiznání Pokladna 
10. – 21. 3. 2008   
pondělí, středa 8,00 – 17,00 8,00 – 17,00 (přestávka na oběd 11,30 – 12,30) 
úterý, čtvrtek 8,00 – 15,30 8,00 – 15,00                      dtto 
pátek 8,00 – 14,30 8,00 – 14,00                      dtto 
   
25. -31. 3. 2008   
pracovní dny 8,00 – 18,00 8,00 – 17,00 (přestávka na oběd 11,30 – 12,30) 

.  
    

Z důvodu zajištění klientského přístupu budou pracovníci finančního úřadu zajišťovat  úřední hodiny i 
na Městském úřadu ve Varnsdorfu a ve Šluknově ve dnech 17. 3., 19. 3., 26. 3. a 31. 3. 2008 od 
13,00 hod. do 16,30 hod.  
 
 

                                  Upozornění  

 
Dotřídění skla  
 
Při výrobě bílého skla se nikdy nesmí dostat do pece sklo barevné. Z tohoto důvodu Vás žádáme o 
třídění skla na bílé a barevné – kontejnery jsou označeny !!! 
 

 
Dotazník pro občany 

       Vážení občané, 
v tomto měsíci jsme si dovolili připravit anonymní dotazník , jehož prostřednictvím bychom vám chtěli 
umožnit svobodně vyjádřit svůj názor na chod obce a zároveň zjistit s čím nejsou občané spokojeni a 
pokusit se to změnit nebo zlepšit. Tímto vás žádáme o vyplnění a odevzdání přiloženého dotazníku, 
protože vaše názory jsou pro nás opravdu důležité. 
 
 
 

INZERCEINZERCEINZERCEINZERCE    
 

 
 V Horní Poustevně – Žák nabízí prodej odpadového palivového dřeva, veškeré 

stavební řezivo, sušené truhlářské řezivo.  
Dále prodám použité pletivo. 

 
Kontakt: 

tel.: 602 411 105 
tel/fax: 412 397 553 

e-mail: Avezakovi@seznam.cz 



 
 

    Kdy: sobota 15.3.2008 
   Od: 15:00 h  

     Kde: sál Restaurace „U Pytláka“ 
    Vstupné zdarma 

 
 

 

 
 

Naši Jubilanti 

 

Durčanská Božena    81 let  
Podracká Gertruda    70 let 
Šípal Břetislav     65 let 
Slanina Josef     55 let 
Procházka Jiří       Gratulujeme!!!  55 let 
 

Jubilanti, kteří si nepřejí být v LN zveřejnění, nechť tuto skutečnost oznámí na OÚ. 
 
 

 
 
 

 

SK SLOLUXUS LIPOVÁ VÁS SRDEČNĚ ZVE…. 
   Na: Sportovní ples 
   
  Kdy: Sobota 15.3.2008  

Od: 20:00 
Kde: sál Restaurace „U Pytláka“ 

    
   

            



  
Už je rozhodnuto o dotaci? 

 
 Zatím není o dotacích rozhodnuto. Obec úspěšně podala dotaci na kanalizaci i na rybník. V obou 
případech jsme museli žádosti doplnit  (jednalo se pouze o formální věci). Nyní čekáme na rozhodnutí 
fondů, zda dotaci dostaneme a v jaké výši (záleží na tom, co nám uznají jako uznatelné náklady). 
Stanovisko na zhotovení kanalizace bychom měli dostat do konce března, ale nejzazší termín je 
stanoven do 5. května 2008. Stanovisko na rekonstrukci zámeckého rybníka bychom měli mít 
k dispozici nejpozději do 30. dubna 2008.  
 Vzhledem k tomu, že v období  2007 – 2013 se dá čerpat velké množství dotačních peněz z různých 
fondů, spolupracuje obec s firmou, která pro nás monitoruje výzvy fondů pro možnost získání dotací na 
různé projekty, které máme zapsané v zásobníku projektů „strategie Sever“. 
 Zahájila obec jednání s ředitelem Domova důchodců ohledně výstavby nového domova. 
Připravujeme podklady pro studii, dále by měla být zajištěna projektová dokumentace ke stavebnímu 
povolení včetně jeho vydání. Jak na projekt, tak na stavbu bychom rádi získali dotace. 

 Pavel Svoboda 

 

Tělocvična DD Lipová 
 
 

Každé pondělí:                                 CVIČENÍ ŽENY OD 20.00h 
  
Každý čtvrtek:                             CVIČENÍ  RODIČE A DĚTI OD 17:00h 
 
                                                    CVIČENÍ ŽÁKYŇ OD 7 LET OD 18.00h 
 
 

    POZOR  
Hledáme cvičitelku z řad rodičů nebo mládeže, na hodiny cvičení pro předškoláky  

(děti od 4 – 7 let). V případě zájmu se prosím obraťte na OÚ. 
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