Vážení spoluobčané,
máme tu nový rok a s ním i každoroční menší změny v městském zpravodaji Dubáček. Té
první jste si jistě všimli hned na první pohled. Dubáček se nám totiž oblékl do nového kabátu,
přesněji řečeno, rozhodli jsme se, že jeho obálka bude nyní tištěna na podstatně lepší, křídový
papír. Nově také bude každý měsíc vprostřed zpravodaje umístěna příloha Kraj, kterou
připravují kolegové z Krajského úřadu v Liberci, a která je hrazena z prostředků Libereckého
kraje. V této příloze najdete zajímavosti z celého kraje, věříme proto, že pro vás bude
příjemným zpestřením.
Drobné změny čekají i naše inzerenty, o změnách v ceníku inzerce se však dočtete
v samostatném článku uvnitř zpravodaje.
Ráda bych vás informovala, že zastupitelé na svém prosincovém veřejném zasedání
jednohlasně schválili udělení Ceny města Dubá Natálii Hruškové, a to za mimořádné úspěchy
ve sportovní oblasti a reprezentaci města Dubá. Natálka se v pouhých 11 letech může pyšnit
ohromným množstvím trofejí, medailí či diplomů. Tradičnímu karate se pod vedením svého
otce (pana Marka Hrušky) věnuje od roku 2009. Účastnila se např. Vánočního poháru,
Pražského poháru, Fudokan Capu, Open Capu, Národního poháru, Poháru české federace
tradičního karate Fudokan Shotokan, Poháru tradičního karate Fudokan, ale především i
mistrovství ČR a dokonce i mistrovství světa. Jsem přesvědčená, že Natálka si Cenu města
Dubá zaslouží nejen za to, jakých obrovských sportovních úspěchů již dosáhla, ale především
za to, jak skvěle reprezentuje celé naše město nejen v rámci České republiky, ale nyní již také
v zahraničí. Svým vrstevníkům je velkým vzorem. Zároveň věřím, že udělení Ceny města
Dubá, která byla doposud vždy udělována za celoživotní přínos pro město v různých
oblastech, bude pro Natálku nejen dostatečnou odměnou za její snahu a dosažené úspěchy, ale
rovněž silnou motivací pro to, aby se i nadále ve svých dovednostech zdokonalovala.
V opravdu dlouhém seznamu dosavadních úspěchů Natálky Hruškové, se dočteme, že se 65
krát umístila na stupni vítězů, z toho 59 krát na 1. místě a 6 krát na místě druhém. Na
mistrovství světa 2014/2015 se v kategorii Enbu mix umístila na 4. místě. Slavnostní předání
Ceny města Dubá proběhne v obřadní síni Městského úřadu Dubá a termín bude včas
zveřejněn.
Dalším tématem, kterému se chci věnovat je poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v našem městě. Na
prosincovém zasedání byla schválena nová obecně závazná vyhláška, která stanovuje výši
tohoto poplatku. Jistě vás potěší, že výše poplatku opět zůstává neměnná, tedy 450,- Kč na
poplatníka a rekreační objekt za rok. Nejzásadnější změnou, která z vyhlášky vychází, je
vyměření poplatků u nezletilých osob. S účinností od 1. 1. 2016 nebude možné vymáhat
nedoplatek po poplatníkovi, který je nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo je ke dni
splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění.
Vznikne-li takové osobě nedoplatek na poplatku, přechází poplatková povinnost na
zákonného zástupce nebo opatrovníka. Nová vyhláška je v souladu se zákonem č. 266/2015
vyhlášeným ve sbírce zákonů 14. 10. 2015, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Závěrem bych vám všem chtěla ještě jednou popřát, ať je rok, do něhož jsme právě vkročili,
plný dobrých zpráv, ať vše, co vás trápilo, zůstane nenávratně zavřené za branami roku
minulého. Ať se těšíte pevnému zdraví, na všech cestách, ať už jsou jakkoliv dlouhé, vás
provází štěstí a ať jste stále obklopeni dobrými přáteli a milující rodinou, neboť ta dokáže
dodat sílu i v těch nejtěžších okamžicích.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá

