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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

O
Vážení spoluobčané,
b
neustále mě ubíjí pocit, že nelze vše dělat tak naplno, jak to člověk cítí. Tato situace nastává v
soukromém i pracovním životě a neustálý shon, stres a spěch z nás dělá člověka, který nežije, ale
e Rok uběhl jako voda a my se pomalu chystáme na sváteční chvíle u štědrovečerního stolu,
přežívá.
děti se těší na dárky a dospělí na klid a pohodu Vánoc. Pro každého předvánoční období znamená
jiný
c pocit, jinou představu, jinou formu a způsob trávení tohoto času. Lidé se snaží být k sobě
pozornější, milejší. Přála bych si, abychom se takto k sobě chovali po celý rok, abychom zažívali
více slušnosti, společenské solidarity a tolik potřebné vzájemné úcty.
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Při této příležitosti bych opět ráda poděkovala za odvedenou práci ve prospěch naší obce. Za
dobrovolnou činnost ve všech spolcích a organizacích, které reprezentují naši obec, za velkou
podporu při pořádání kulturních a sportovních akcí v právě končícím roce. Všem občanům Borové,
chalupářům i návštěvníkům naší obce přeji za vedení a zaměstnance obce Borová radostné a
pokojné prožití vánočních svátků, dny plné pohody, splněné sny a to nejcennější, co máme – zdraví.
Prožijte krásné Vánoce a celý rok 2018!
starostka obce Borová

INFORMACE VOLIČŮM O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY
PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY VE DNECH 12. A 13. LEDNA 2018
V OBCI BOROVÁ
V souladu s ustanovením § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky
a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů,
informuji voliče,
že I. kolo volby prezidenta České republiky se uskuteční

v pátek 12. ledna 2018 v době od 14:00 do 22:00 hodin
a v sobotu 13. ledna 2018 v době od 8:00 do 14:00 hodin.
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je zasedací místnost Obecního úřadu v Borové,
č.p. 100, 569 82 Borová.
Voliči bude umožněno hlasování po prokázání jeho totožnosti a státního občanství České republiky
platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem
České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými
doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Hlasovací lístky budou voliči dodány do domácnosti (na adresu jeho trvalého pobytu) nejpozději do
úterý 9. ledna 2018, v den volby může tyto obdržet i ve volební místnosti.
Je-li volič vybaven voličským průkazem pro I. kolo volby prezidenta republiky (z důvodu
nepřítomnosti v místě svého trvalého pobytu), může na tento hlasovat v jakémkoli stálém volebním
okrsku na území České republiky, popř. v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí u
příslušného zastupitelského úřadu.
Voličské průkazy vydává Obecní úřad Borová od 28. 12. 2017. O vydání voličského průkazu může
volič požádat osobně v kanceláři obecního úřadu do 10. 1. 2017 nebo doručením písemné žádosti
s ověřeným podpisem do 5. 1. 2017.
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Nebude-li prezident republiky zvolen v I. kole volby, budou voliči obdobným způsobem po
vyhlášení výsledků I. kola volby vyrozuměni o době a místě konání II. kola volby.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb
okrskovou komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu
volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková
volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a
hlasovacími lístky.

OBECNÍ ÚŘAD BUDE VE DNECH 27. – 29. 12. 2017 UZAVŘEN
SOKOLOVNA – KIOSEK
Kiosek v sokolovně bude ve dnech 24., 25., 26., 31. 12. 2017 a 1. 1. 2018 uzavřen.

ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE V BOROVÉ


čtvrtek 21. 12. 2017 od 10:00 do 15:00 hod.

ZUBNÍ POHOTOVOST
23.12.2017
24.12.2017

MUDr. Kočí
MUDr., MBA Kopecká

Jiřina

Dolní Újezd 383

461 631 126

Eva

Bystré, nám. Na Podkově 25

606 182 715

25.12.2017

MUDr. Kossler

Pavel

Polička, Haškova 445

461 724 369

26.12.2017

MUDr. Kosslerová

Jitka

Polička, Haškova 445

461 724 369

27.12.2017

MUDr. Kopecká

Pavla

Litomyšl, Mariánská 1137

461 614 614

28.12.2017

MUDr. Krpčiar

Patrik

Litomyšl, Nerudova 207

461 619 670

29.12.2017

MDDr. Kučerová

Karolína

Polička, Smetanova 55

731 262 633

30.12.2017

MUDr. Kučerová

Marta

Polička, Smetanova 55

461 724 635

31.12.2017

MDDr. Martinec

Vojtěch

Litomyšl, J. E. Purkyně 1150

461 615 402

MDDr. Novák

Peter

Sloupnice 188

465 549 236

MUDr. Oliva

Vladimír

Litomyšl, Mariánská 1137

461 614 614

MUDr. Sejkorová

Jitka

Polička, Husova 25

606 202 501

1.1.2018
6.-7.1.2018
13.-14.1.2018
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Tříkráloví koledníci projdou naší obcí
v sobotu dne 6. ledna 2018 mezi 8.00 a 12.00 hodinou
Děkujeme za Vaši štědrost a vstřícnost ke koledníkům. Příspěvky vložené do zapečetěné
tříkrálové pokladničky podpoří Oblastní Charitu Polička, a pomohou jí s uskutečněním
těchto záměrů:
 Vybavení nových prostor Nízkoprahového denního centra pro bezdomovce v městě Polička.
 Auto pro terénní práci Otevřených dveří, jedinou sociální službu pomáhající lidem
s duševním onemocněním v celém okrese Svitavy.
 Auto pro rozšiřující se Charitní pečovatelskou službu v Poličce a okolí.
 Částečné pokrytí nákladů domácí hospicové péče pro obyvatele Poličska a okolních obcí.
 Přímá pomoc sociálně slabým v místě působnosti OCH Polička, případně humanitární
pomoc.
 Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučenou a nezaměstnanou mládež a dětské
večerní vzdělávání v oblasti Bangalore - Karnataka, výstavba domků pro chudé v oblasti
Belgaum. Projekty misie v Hondurasu.
 Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.
Děkuje Vaše Oblastní charita Polička
Charita Česká republika se sídlem v Praze je pořadatelem Tříkrálové sbírky, dle osvědčení oznámení Magistrátem hlavního města Prahy ze dne 15.
10. 2012 č. j. S-MHMP/1327710/2012 a 1340351/2012 a v souladu s aktuálně platnými právními předpisy (zejm. z. č. 117/2001 po novele č.
120/2012 Sb. O veřejných sbírkách).

PROČ NÁM NESVÍTIL VÁNOČNÍ STROM NA 1. ADVENTNÍ NEDĚLI ?

Můžeme poděkovat neznámému vandalovi !!!
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KNIHOVNA BOROVÁ
Vážení borovští občané, milé čtenářky, milí čtenáři, rok 2017 už bude brzy patřit minulosti.
Abyste se všichni mohli těšit na další dny budoucího roku, je pro Vás v knihovně připravena také
novoroční nadílka. Přibyly knihy z Výměnného fondu poličské a svitavské knihovny (75 knih).
Dalších přibližně 40 knih dostala knihovna darem od Městské knihovny v Poličce. Obec Borová ve
spolupráci s knihovnou také nakoupila pro malé i velké čtenáře dalších téměř 20 knih do místního
fondu. Opravdu bude z čeho vybírat.

A mnoho dalších detektivek, napínavého čtení, historických románů, románů pro ženy, četby pro
studenty, čtení pro naše malé čtenáře… Zároveň je zde také pobídka všem, kteří ještě neviděli nově
opravený interiér knihovny, aby si knihovnu sami přišli prohlédnout.
Knihovna Borová přeje všem borovským občanům, svým příjemným čtenářům (minulým,
současným i budoucím) hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody v osobním i pracovním životě.
Všichni ustavičně ztrácíme něco důležitého... Důležité šance a možnosti, city, které se nedají ničím
nahradit. To už je jeden ze smyslů lidské existence. Ale někde ve svých hlavách, aspoň já myslím,
že v hlavách, máme každý takový malý pokojík, kam ukládáme vzpomínky na všecky ty ztracené
věci. Takovou nějakou místnost s regály, jako máme tady v knihovně. A v jednom kuse vyplňujeme
katalogizační lístky, abychom se ve své vlastní mysli ještě vůbec vyznali. Musíme v té místnosti
zametat, větrat, vyměňovat květinám vodu. Jinými slovy: žiješ pak na věky ve své osobní knihovně.
Haruki Murakami (Kafka na pobřeží)
Mgr. Květoslava Honzálková
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OHLÉDNUTÍ

TJ SOKOL BOROVÁ – ODDÍL STOLNÍHO TENISU
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NĚCO Z NAŠICH KRONIK
Stalo se již pro mě tradicí, že vám přináším v prosincovém času něco z našich kronik. Vždy
jsem se snažil předložit vám příspěvek, který by připomněl vánoční čas nebo to, co je s Vánoci
spojeno. Nicméně nejstarší kronika obce je datována od roku 1924 a tudíž zápisů spojených s
Vánocemi není mnoho, a proto jsem se rozhodl, že budu z kronik „vytahovat“ události z našich
minulých časů, které v daném období mají nějaké výročí. Můžeme si říci, že stavba železnice z
Poličky do Skutče mezi tyto významné události patří. První příspěvek je z naší nejstarší obecní
kroniky, kde nám kronikář pan Josef Kašpar popisuje tuto významnou událost a druhý příspěvek je
ze školní kroniky obecné školy ve Svaté Kateřině z roku 1897. Můžete mimo jiné porovnat, jak se
mluva změnila, jak byla krásná a košatá.
…Železná dráha (citace z obecní kroniky)
Kraj náš neměl dlouho potřebného spojení se světem a teprve v letech 1896 -7 přikročeno
bylo ku stavbě železné dráhy spojovací trati Svitavy - Polička - Skuteč. V Borové zřízena stanice
nádražní pro dopravu osob i nákladů. Koleje v Borové kladeny 3 - 6 července 1897. První vlak
projel Borovou dne 18. srpna 1897, měl 2 ověnčené lokomotivy, 13 vozů a 2 vozy vyhlídkové. Dne
6. října zahájena pravidelná doprava osob i nákladu. Na stavbě dráhy zaměstnáno bylo i mnoho
cizích dělníků. Dostávali denně 50 kr. Potom 80 kr. mzdy. Domácí živnostníci a obchody s
potravinami měli zvýšený odbyt zboží. Jako zajímavost poznamenávám, že v r. 1897, kdy dráha se
stavěla, vypilo se v Borové za 6 500 zlatých kořalky a za 5 000 zlatých piva.
…citace ze školní kroniky obecné školy ve Svaté Kateřině z roku 1897
Den 6. října 1897 (ve středu) byl a bude památným jak pro zdejší obec, tak i pro celý horský
kraj českého východu. Neboť přiblížil se konečně den, na jehož příští čekal tento zastrčený chudý
kraj český celá desetiletí. Je to den slavnostního zahájení jízdy na místní dráze Polička - Skuteč. Již
den před zahájením jízdy zdobili občané zdejší své příbytky prapory a vše se připravovalo, by tento
památný den co možná nejvíce byl oslaven. Druhého dne, záhy z rána přes neobyčejnou, přímo
odstrašující nepohodu shromažďovalo se obecenstvo zdejší před nádražím, školní dítky pak ve
školní světnici. V 9 hodině vedeny školní dítky s hudbou ku nádraží, kdež společně s Borovskými

rozestaveny ve špalír očekávaly (zahaleny pouze v teplý šat) toužebně příjezd slavnostního vlaku.
Pojednou po 1/4 10 jako elektrická jiskra projela každým, kde kdo byl, přestal se chouliti a třásti
zimou, neboť zazněly výstřely z hmoždířů, což znamením bylo, že vlak jest již nedaleko. Když
konečně zazněl signál vjíždějícího vlaku do nádraží, každý zapomněl zcela na nepohodu a stál jako
ztrnulý, upíraje zraky své v onu stranu, odkud oblak našedlé páry plyne blíž a blíž. Již každý slyší
těžké oddychování lokomotiv. Tu hudba začne hráti rakouskou národní hymnu, lid obnažuje hlavy a
vzduchem proniká nadšené volání „sláva“ promísené zpěvem rakouské národní hymny zpívané
školní mládeží. Konečně vlak sestávající ze dvou ověnčených lokomotiv a 13 vozů I, II a III třídy
7

zastavil. Hudba a zpěv umlkl. Z vlaku vystoupili p.p. vládní rada Neudeck, Ječmínek, Noe, Dostál,
inspektoři od ředitelství státních drah v Olomouci, c.k. okresní hejtman z Poličky p. Fencl a p. Josef
Thánabauer jako koncesionář a někteří páni od městské rady poličské. K vystouplým hostům
nejprve promluvil p. Miller, evang. farář a na to p. V. Říha kooperátor v Borové. Po proslovení
začaly školní dítky zpívati s průvodem hudby „Kde domov můj“. Za zpěvů písně této a střílení z
hmožďířů odjížděl vlak ku Pusté Kamenici.
Nyní teprv lid se zpamatoval a pospíchal zahřáti se do hostince p. Víta „ U Nádraží“, kamž též
školní dítky obou škol byly zavedeny a od obecního zastupitelství vyčastovány houskou, cukrlátem
a pivem. Mezi lidmi shromážděnými slyšeti bylo přání „Ach, jen kdyby to bylo k našemu
dobrému“.
Slavnost ukončena večerním věnečkem, kteréhož se zúčastnilo představenstvo, duchovenstvo,
učitelstvo a mnoho občanů.
Z kronik vypsal Bc. Pavel Tlustý

POZVÁNÍ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST BOROVÁ
Římskokatolická farnost Borová Vás srdečně zve na akce pořádané ve svátky vánoční.
24. 12. 2017, 16:00 – 17:00 hod. – Půlnoční mše svatá pro děti
24. 12. 2017, 23:00 – 24:00 hod. – Půlnoční mše svatá
25. 12. 2017, 14:00 – 14:30 hod. – Živý Betlém v podání dětí, toto představení se tentokrát ponese
v jiném duchu a v jiném čase než v uplynulých dvou letech. Je naplánováno, že vystoupení se
uskuteční na farní zahradě. Po skončení je naplánováno společné zpívání koled.
26. 12. 2017, 18:00 – 19:00 hod. – Vánoční koncert v kostele sv. Kateřiny

HASIČI BOROVÁ
SDH Borová zve své členy na hasičskou výroční schůzi v sobotu 6. 1. 2018 v 18:00
hod. – Motorest Borová.
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PLESOVÁ SEZÓNA 2017-2018
29. 12. 2017

PŘEDSILVESTROVSKÝ PLES

ORLOVNA OLDŘIŠ

13. 1. 2018

MYSLIVECKÝ PLES

ORLOVNA OLDŘIŠ

27. 1. 2018

HASIČSKÝ PLES

SOKOLOVNA BOROVÁ

10. 2. 2018

HASIČSKÝ PLES

ORLOVNA OLDŘIŠ

10. 3. 2018

MAŠKARNÍ MERENDA

SOKOLOVNA BOROVÁ

ZVEME VÁS DO KRAJE SMETANY A MARTINŮ LEDEN 2018
Dolní Újezd
1. 1. 2018 - Dolnoújezdské novoroční ubíhání
Trasa přibližně 5 km dlouhá je vhodná pro
všechny věkové kategorie i pro mírně
hendikepované po silvestrovských oslavách.
Vybíhá se ve 14:30 od obecního úřadu.
6. 1. 2018 - Tříkrálový farní ples
V sokolovně od 20 hod. hraje Combo 2,
vstupné 80 Kč.
13. 1. 2018 - Sokolský ples
V sokolovně od 19:30 hraje Vepřo-KnedloZelo, slosovatelné vstupné 100 Kč
Deskové hry
Každé liché pondělí se hrají od 16 do 18 hod.
deskové hry v jídelně DPS.
Litomyšl
5. 1. 2018 od 18:00, Husův sbor, Litomyšl Tříkrálový koncert
Účinkují: sopranistka K. Janů, hobojista J.
Sejkora a varhanice J. Dvořáková

19. 1. 2018 od 16:00, Hotel Zlatá Hvězda,
Litomyšl - Stará garda aneb hostinští sobě
20. 1. 2018 - Zvěřinové hody a country bál hraje kapela Modrý den
Restaurace a minipivovar Veselka, Litomyšl
27. 1. 2018 od 19:00, Music Club Kotelna,
Litomyšl - 3. ples Kotelny
hraje Pendl, vstupné 200 Kč
Polička
6. 1. 2018 - Eva Urbanová & Moravské
klavírní trio - novoroční koncert, Tylův dům
Polička od 19:00 hod.
19. 1. 2018 - Studentský ples Gymnázia
Polička
Tylův dům Polička
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25. 1. 2018 - Slavnostní představení tanečního
oboru ZUŠ B. Martinů Polička
Slavnostní představení k 20. výročí založení
tanečního oboru na ZUŠ B. Martinů Polička.
Představí se jak žáci stávající, tak i bývalí
absolventi naší školy. Velký sál Tylova domu
od 18:00 hod.
Sebranice
12. 1. 2018 – Farní ples – od 20.00 hod. na
sále kulturního domu, hudba: MIX mini. Čeká
vás tradiční předtančení.

14. 1. 2018 – O nosaté čarodějnici – divadelní
pohádka, v 16.00 hod. na sále kulturního
domu. Vstupné dobrovolné.
27. 1. 2018 – Dětský ples – Začátek v 16.00
předpokládaný konec v 19.00. Těšit se můžete
nejen na soutěže, bohatou tombolu, taneční
vystoupení, občerstvení, ale i mnoho dalšího.
Těšíme se na všechny děti a jejich doprovod.
28. 1. 2018 – Český děják – divadelní
představení, v 17.00 hodin na sále kulturního
domu. Vstupné dobrovolné.

KULTURNÍ KALENDÁŘ TYLOVA DOMU – LEDEN 2018
Sobota 6. ledna v 19.00 h
Novoroční koncert / EVA URBANOVÁ
Na letošním novoročním koncertě vystoupí
jedna z nejvýznamnějších českých operních
pěvkyň a sopranistek EVA URBANOVÁ za
doprovodu Moravského klavírního tria.
Vstupné 200,230,260 Kč

všichni
vzápětí
v
džungli, v níž se hra
odehrává, a zcela doslova se stávají
postavami, které si pro hru zvolili. Společně
zjišťují, že Jumanji není hra, kterou si můžete
jen tak zahrát - musíte ji přežít.

Neděle 7. ledna v 18.00 h … Kino Tylův dům
Čertoviny
Pohádka, ČR, 101 min, přístupný, vstupné
130 Kč
Po čertech hezká pohádka v režii Zdeňka
Trošky. Hlavními hrdiny pohádky Čertoviny
jsou dva nešikovní čerti Popelák a Uhelák,
kteří jsou vládcem pekel posláni za trest do
světa, aby do měsíce přivedli každý jednu
hříšnou duši.

Středa 10. ledna v 19.00 h … Kino Tylův
dům
Špindl
Komedie, ČR, 98 min, přístupný, vstupné 120
Kč
Horská zimní
komedie z
prostředí
Špindlerova mlýna ukazuje dámskou jízdu tří
sester na horách, přičemž filmu vévodí
sarkastická postava s tváří Anny Polívkové a
její milostné trable.

Pondělí 8. ledna v 18.00 h … Kino Tylův dům
Jumanji: Vítejte v džungli! / 3D
3D dobrodružná/akční/komedie, USA, 111
min, dabing, přístupný, vstupné 140 Kč
Když čtveřice školáků objeví starou
videoherní konzoli se hrou, o které nikdy
předtím neslyšeli - zvanou Jumanji - ocitají se

Neděle 14. ledna v 19.00 h
Manželské vraždění
Komorní tragikomedie s Jaroslavem Duškem
a Natašou Burger. Souboj mezi mužem a
ženou, ve kterém jde o život.
Vstupné 330,360,390 Kč
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Pondělí 15. ledna v 19.00 h … Kino Tylův
dům
Kolo zázraků
Drama, USA, 101 min, titulky, přístupný od
12 let, vstupné 130 Kč
I tentokrát získal Allen pro film ty nejlepší
herecké hvězdy současnosti. V hlavních
rolích se představí Kate Winslet, James
Belushi, Juno Temple a také zpěvák Justin
Timberlake. Děj filmu drží režisér zatím pod
pokličkou. Víme však, že se se svým novým
filmem se vrací do 50. let minulého století na
Coney Island.
Středa 17. ledna v 19.00 h … Kino Tylův
dům
Borg / McEnroe
Biografie/drama, Šved./VB, 107 min, titulky,
přístupný, vstupné 120 Kč
Jen
málokdo zná drama
v zákulisí
Wimbledonu roku 1980. V pouhých 24 letech
je Borg blízko konci, uštvaný a svíraný
úzkostí. Jeho 20letý vyzyvatel John McEnroe
se rozhodl nahradit svého bývalého hrdinu na
trůnu Wimbledonu. Borg/McEnroe je příběh
o ceně úspěchu.
Pondělí 22. ledna v 19.00 h … Kino Tylův
dům
Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
Komedie, ČR, 83 min, přístupný, vstupné 130
Kč
Nová česká komedie v režii Filipa Renče, ze
které vyplývá, že co se týče lásky, tak … i
když je vám hrozně, i když jste k smíchu, tak
to prostě nesmíte vzdát!
Úterý 23. ledna v 18.00 h
Nejúspěšnější sportovec 2017 regionu
Svitavsko

Středa 24. ledna v 19.00 h … Kino Tylův
dům
Nejtemnější hodina
Historický/drama, VB, 125 min, titulky,
přístupný od 12 let, vstupné 110 Kč
Gary Oldman jako Winston Churchill v
příběhu o muži, který se nevzdal, i když
okolnosti stály proti němu. V roce 1940 se
blížila německá invaze do Anglie a britský
premiér měl domluvit podmínky příměří.
Místo toho slavnou řečí zburcoval národ k
boji.
Neděle 28. ledna … Kino Tylův dům
Anděl Páně 2
Nepřístupno veřejnosti / Charita Polička
Pondělí 29. ledna v 19.00 h … Kino Tylův
dům
Všechny prachy světa
Drama/krimi, USA, 132 min, titulky,
přístupný od 15 let, vstupné 110 Kč
Příběh o únosu šestnáctiletého Johna Paula
Gettyho III. a o zoufalé snaze jeho milující
matky přesvědčit Johnova bohatého dědečka
Jeana Paula Gettyho, aby zaplatil výkupné.
Středa 31. ledna v 18.00 h … Kino Tylův
dům
Coco
Animovaná pohádka, USA, 105 min, dabing,
přístupný, vstupné 120 Kč
Navzdory prazvláštnímu rodinnému zákazu
muziky se Miguel touží stát uznávaným
muzikantem, jako je jeho idol, Ernesto de la
Cruz. V touze dokázat svůj talent se Miguel
souhrou neuvěřitelných okolností ocitne v
překrásné a barevné Říši zesnulých. Tam
potká okouzlujícího šejdíře Hectora a
společně se vypraví na strhující cestu odhalit
skutečný
příběh
Miguelovy
rodiny.
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DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ – bez starostí, z pohodlí domova
Daň z nemovitých věcí upravuje zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění
pozdějších předpisů.
Podání daňového přiznání




Daňové přiznání je poplatník povinen podat příslušnému správci daně do 31. ledna zdaňovacího období,
dojde-li během roku ke změně okolností rozhodných pro stanovení daně nebo ke změně poplatníka.
Tiskopis daňového přiznání včetně samostatných listů a příloh lze získat na všech finančních úřadech.
Na Daňovém portálu www.daneelektronicky.cz je k dispozici aplikace pro elektronické podání (EPO). Po
zadání základních údajů o přiznávaných nemovitých věcech aplikace EPO automaticky doplní hodnoty
potřebné pro výpočet daně, daň vypočte a zkontroluje. Formulář je možné vytisknout a podepsaný doručit na
finanční úřad.

Placení daně prostřednictvím SIPO





Žádné složenky, žádné fronty u pokladen, žádné příkazy bance – plaťte daň z nemovitých věcí prostřednictvím
SIPO a budete mít záruku, že daň vždy zaplatíte včas.
Tiskopis „Oznámení k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO“ je dostupný na každém územním
pracovišti finančního úřadu nebo na webových stránkách Finanční správy ČR (www.financnisprava.cz).
Vyplněný tiskopis spolu s dokladem o přidělení spojovacího čísla SIPO (nebo aktuální rozpis bezhotovostních
plateb SIPO) doručte na finanční úřad (nejpozději do 31. ledna).
Nejste-li držitelem spojovacího čísla SIPO, vyřiďte si ho na pobočce České pošty (nelze využít spojovací číslo
jiné osoby, např. v případě manželů).

Zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem








Služba je určená pro poplatníky, kteří nemají zřízenu službu placení daně prostřednictvím SIPO a pro
právnické osoby, které nemají datovou schránku.
Údaje potřebné pro placení daně budete mít ve své e-mailové schránce, nemusíte čekat na složenku.
Zapomenete-li daň zaplatit, správce daně Vám zašle upozornění e-mailem.
Tiskopis „Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem“ je dostupný na každém
územním pracovišti finančního úřadu nebo na webových stránkách Finanční správy ČR
(www.financnisprava.cz).
Vyplněnou žádost, ve které poplatník jednoznačně určí jednu e-mailovou adresu, na kterou chce dostávat
informaci o placení daně z nemovitých věcí je potřeba doručit na finanční úřad (nejpozději do 15. března).
Kompletní informaci s údaji pro placení daně ve formátu pdf obdrží poplatník před splatností daně do určené
e-mailové schránky.

BLIŽŠÍ INFORMACE ZÍSKÁTE NA KAŽDÉM FINANČNÍM ÚŘADU.

Informační leták je periodický tisk územního samosprávného celku a vydává se pro obec Borovou 1x měsíčně
bezplatně. Povoleno Ministerstvem kultury ČR evidenční číslo MK ČR E 22725.
Podepsané příspěvky vyjadřují názory dopisovatelů a nemusí být vždy totožné s názory vydavatele.
Příspěvky neprošly jazykovou úpravou vydavatele. Uzávěrka je vždy 25. den v měsíci. Soukromé podané inzeráty
jsou zpoplatněny. Nepřišel vám informační leták do schránky? Kontaktujte nás.

V Borové, dne 18. 12. 2017

Obecní úřad Borová, IČO: 00276430, tel. č.: 461 743 268
e-mail: obec@borova.cz, http://www.borova.cz
14

