1. Upozorňujeme rodiče dětí, že při sobotních "Hrách bez
hranic" bude pro děti zajištěn kolotoč a nafukovací
skluzavka zdarma!
2. V sobotu 18.6.2016 přijede do naší obce pojízdná
prodejna čerstvého kuřecího, vepřového a hovězího
masa, uzenin a masných výrobků Jatka Brodek u
Přerova. Prodej se uskuteční v sobotu 18.6.2016:
Od 10:30 do 10:50
Místo prodeje: U NÁKUPNÍHO STŘEDISKA

3. Drůbežárna Prace bude v úterý 21. 6. v 9:15 hod. prodávat:
kuřice všech barev + chovné kohouty - cena 170 Kč/ks, roční
slepice - cena 80 Kč/ks,
brojlerová kuřata, káčata, housata, husokačeny, krůty,
jatečné kachny o váze 3-4 kg - cena 190 Kč/ks
krmivo pro drůbež a králíky + vitamínové doplňky,
dále pak vykupovat králičí kožky - 5 Kč/ks.
4. Základní umělecká škola Němčice nad Hanou ve spolupráci s Městem Němčice
nad Hanou Vás srdečně zvou na XIX. ročník Svátku hudby, který proběhne již
tento víkend.
V pátek od 18:00 hodin se vám v kině Oko v Němčicích nad Hanou představí žáci tanečního a
literárně-dramatického oboru.
V sobotu se bude rovněž v kině Oko od 15:00 hodin promítat dokumentární film o
Němčicích, Tajemství staré fotky, který vytvořili žáci multimediálního a literárnědramatického oboru.
Sobotní program bude od 16:00 hodin pokračovat ve venkovních prostorách Základní
umělecké školy, kde se představí orchestry a soubory školy se svými hosty ze Slovenska,
Irska a Prahy. Závěr programu bude patřit koncertu Pavla Nováka se skupinou Black Rose.
V neděli od 15:00 hodin jste zváni na festival dechových orchestrů, na kterém se představí
dechové orchestry z Prostějova, Rtyně v Podkrkonoší a místní Dechový orchestr ZUŠ
Němčice nad Hanou. Hostem programu budou Pražské mažoretky.
Na vaši návštěvu se těší žáci a učitelé školy.

5. Výběrové řízení na pozici účetní obce Mořice:
V souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících
samosprávních celků a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, vyhlašuje starosta obce Mořice výběrové
řízení na obsazení pracovního místa účetní obce, aministrativní
pracovník.
Bližší informace na úřední desce obecního úřadu.
6. Jahodárna Otaslavice nabízí samosběr jahod .Cena 40,-Kč za
kilogram. Otevřeno Po – Pá od 16.00 do 18.00 hod. Bližší
informace na telefonu 777 340 485 , nebo v pálenici.
7. Elektronické tržby

Elektronická evidence tržeb
Koho se evidence týká?
Podnikajících fyzických a právnických osob, které přijímají platby
v hotovosti.

Začínáme od 1. prosince!
Které tržby se budou evidovat?
Platby v hotovosti, platební kartou, šekem, směnkou, ale například
i stravenkou, poukázkou nebo elektronickou peněženkou.
Nebudou se evidovat platby bankovním převodem.

Kdy se začne evidovat?
1. prosince 2016 (1. fáze) - ubytovací a stravovací služby
1. března 2017 (2. fáze) - maloobchod a velkoobchod
1. března 2018 (3. fáze) - ostatní činnosti vyjma těch ve 4. fázi,
(např. svobodná povolání, doprava, zemědělství)
1. června 2018 (4. fáze) - vybraná řemesla a výrobní činnosti

Kde zjistit více?
Přehledné a aktuální informace o evidenci tržeb včetně odpovědí
na nejčastější dotazy naleznete na:

www.etrzby.cz

