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Informace starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych vám popřál v novém roce hlavně pevné zdraví
a životní pohodu, ať společně zvládneme nelehkou dobu,
která nás minimálně tento rok čeká.
Poslední dva roky byly ve znamení „covidové“ epidemie, která
stále pokračuje. Není jednoduché plánovat, jelikož se nám vše
mění za pochodu a k tomu se nám více a více vše protahuje
administrací, která je většinou tak zdlouhavá, že když si
myslíte, že jsme už v cíli, přijde další novela a další
administrace a tím další protahování. Takto se nám například
pořád protahuje kolaudace vodovodu v Mikulovicích a mohl
bych takto vypisovat i další stavební akce. Každopádně i když
to jde vše hrozně pomalu a není v našich silách to urychlit, tak
pokračujeme s našimi projekty dál. Letos realizujeme
kamerový systém v obci včetně dvou radarů. Kamerový
systém bude pro tento rok nainstalován na třech místech
v obci (rozcestí v horních Mikulovicích u autobusové zastávky,
oblast parku a Obecního úřadu, sokolovna a hřiště) kamery
budou mít za úkol sledování prostoru, měření rychlosti a
v zimním období zjišťování stavu vozovky. Věřím, že data,
které získáme nám pomohou doložit zvýšenou dopravu v obci
včetně nedodržení rychlosti a tím větší možnost dotlačit
Ústecký kraj a dopravní policii, aby se naší situací zabývaly.
Kamery budou i mapovat místa, kde se poslední dobou
potýkáme s vandalizmem, černou skládkou atd. Budou také
nainstalovány dva klasické radary, jeden v Nové Vsi v Horách
a druhý na Mníšku.
Další projekty, které se letos uskuteční, je dětské hřiště na
Výšině, na dětském hřišti u Sokolovny budou prvky částečně
obměněny, oprava hřbitovní zdi, obnovení hřbitovní aleje,
nová výsadba stromů v parku a první část obnovy střechy na
hasičské zbrojnici.
Rádi bychom měli letos připravenou studii na byty v bývalé
základní škole a studii na mateřskou školku. Pořád čekáme na
vyjádření Severočeských vodáren a kanalizací na náš projekt
v horních Mikulovicích, bez kterého není možné rozhodnout,
jelikož k rozhodnutí potřebuje zastupitelstvo všechny
informace. Můžu jen říci, že zastupitelé chtějí věc vyřešit a
zbytečně neprotahovat.
Na konci minulého roku, jsme vyměnili firmu na veřejné
osvětlení a tento rok by mělo dojít k výměně problémových
světel, jejich doplnění na určitých místech a čekáme na
finanční nabídku nových led světel ve všech ulicích mimo
hlavní silnici. Studie by měla být i na veřejné osvětlení na
Mníšku.
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Každá studie, která bude dokončená, bude představená
zastupitelům a věřím, že bude konsensus k realizaci.
I když se nám navyšují náklady na udržování obce, tak i přesto
každoročně šetříme, abychom měli na projekty, které jsem
vypsal.
Největší zásluhu na tom, že dokážeme nejenom ušetřit
finanční prostředky, ale také zabezpečovat služby, které
nejsou úplně standardní pro malou obec jako jsme my, jsou
zaměstnanci jak přímo na obecním úřadě, tak zaměstnanci,
kteří zabezpečují potřeby obce v terénu. Moc bych jím chtěl
za jejich práci pro naši obec poděkovat. Je nás jen pár, a proto
oceňuji, jak ke své práci přistupují a kolik času do své práce
dávají i mimo úřední hodiny, nebo pracovní směny.
Ke konci roku se podařilo nově otevřít muzeum, které má
nové exponáty zapůjčené z mosteckého muzea a vše bylo
nainstalované jejich zaměstnanci. Ještě se budou do muzea
přidávat další prvky, ale už teď to stojí za to. Zatím je
otevřeno jen sobota a neděle od 10 do 14 hodin, ale je
připravená varianta sedm dní v týdnu, až se stabilizuje stav
pandemie.
Ani nám se nevyhýbá nákaza Covid 19, a proto prosím za
trpělivost, pokud nebude vše tak, jak jste zvyklí, ale věřím, že
to zvládneme včetně zimní údržby. Chtěl bych poděkovat
Františkovi Novotnému, Petru Nirodovi a Alešovi Brandnerovi
za jejich obětavost v údržbě naší obce, protože to opravdu
není lehké a věřte, že tam, kde kloužete vy s vozidlem, klouže
i traktor, který víc váží a je někdy stejně neovladatelný, jako
vaše auto.
Sůl by nám měla vydržet, jelikož jsme se zásobovali v době,
kdy sůl byla a doprava ještě fungovala. Nakoupili jsme 25 tun
za 75 tis. V minulém roce jsme spotřebovali 30 tun. Věřím, že
když se nám sjednotil vývoz popelnic, tak nebude taková
spotřeba. Přesto máme ještě cca 5 tun z minulého období.
V letošním roce máme volby do zastupitelstva naší obce, a
proto chci poděkovat všem zastupitelům za celé volební
období, za jejich práci a podněty, které jsou pro nás ve vedení
obce velmi důležité k dalšímu rozvoji naší obce a přál bych si,
aby většina z nich měla sílu pokračovat v rozdělané práci.
V příštím vydání shrnu to, co se za toto období povedlo, co je
rozpracované a na co se nedostalo.
Přeji vám klidné dny, váš starosta David Kádner
Váš starosta David Kádner
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Roční statistika za rok 2021
K 25. 1. 2022 je v obci hlášeno 491 obyvatel, z toho 199 mužů, 203 žen, dětí do 15 let 71, dětí od 15 do 18 let 13 a 5
cizinců. Během roku 2021 se narodilo 8 dětí a 7 lidí zemřelo. Průměrný věk je 44,77 let.
Na sobotu 26. 2. 2022 od 13 h je plánována Valná hromada TJ Sokol Nová Ves v Horách.
Místo konání: sokolovna. Změna termínu vyhrazena (z pandem. důvodů).

MUDR. LISICKÝ – ORDINACE V ÚNORU:

4. 2. 2022, 18. 2. 2022 v čase 13.15 – 15.15 hodin
Bydlíte, pracujete nebo se zajímáte o dění v obci Nová Ves v Horách?
Zaregistrujte se do Mobilního Rozhlasu a dostávejte důležité informace z naší obce pomocí SMS, e-mailů
nebo zpráv do aplikace.
https://novavesvhorach.mobilnirozhlas.cz/registrace
Co vám registrace přinese?
Upozornění na krizové
situace
Informace o dopravních
uzavírkách, odstávkách vody,
elektřiny apod.
Pozvánky na kulturní a
sportovní akce
Novinky z obce
👩💻 Rozhodování pomocí
anket
Služba je zdarma!

Co se plánuje tento rok?
Vážení spoluobčané,
zastupitelé obce v prosinci schválili návrh rozpočtu na rok 2022, proto bych Vám chtěla přiblížit to, na čem obec momentálně pracuje a co by
mělo být v tomto roce realizováno.
1. Oprava čelní hřbitovní zdi. Oprava zdi je plánována již několik let. Vzhled i bezpečnost je již pár let v neuspokojivém stavu, proto bylo
rozhodnuto, že se letos investuje do tohoto pietního místa a část bude rekonstruována. Momentálně byly vypsány dotace Ústeckého
kraje, kam jsme i my žádost zaslali.
Oprava zdi bude realizována i v případě, že dotace poskytnuta nebude.
2. Hřiště na Výšině. Obec podala dotace i na vybudování dětského hřiště na Výšině. V minulém roce byl do všech domácností doručen
dotazník, kde se mohli obyvatelé vyjádřit, čemu mají zastupitelé dát přednost. Na základě Vašich odpovědí, kde byl zájem o hřiště na
Výšině několikrát zmíněn, rozhodli jsme se hřiště vybudovat i na vlastní náklady. Žádost o dotaci byla i přesto, jako již poněkolikáté,
podána, zatím nemáme žádnou zpětnou vazbu.
3. Výměna prvku na dětském hřišti Sokolovna.
Po revizi většího, dřevěného prvku (klouzačka, houpačka) na dětském hřišti u Sokolovny jsme dostali bohužel smutnou zprávu, že
prvek brzy nebude vyhovovat normám i přesto, že se obec snažila dřevo ošetřovat. Po vyjednávání s ORLEN Unipetrol s.r.o. se
podařilo získat peníze na obnovu tohoto prvku, která by mohla proběhnout již na jaře.
4. Revize stromů v obci
Letos bude provedena inventarizace dřevin, všech větších stromů v obci, předpokládám, že se uskuteční, jakmile to počasí umožní.
Pokud byste měli zájem, aby i stromy na Vašem soukromém pozemku posoudil odborník, zavolejte na obecní úřad, kde se dozvíte
bližší informace.
5. Alej ke hřbitovu
Bohužel i v aleji máme stromy, které odcházejí a nejen stářím. Bude provedena inventarizace dřevin v obci, aby nebyly nebezpečné
pro okolí. Pokud by se museli některé dřeviny v aleji odstranit, byli bychom rádi, aby se zcela obnovila. Bohužel zde nemůžeme slíbit,
že by se vše dalo letos ještě zvládnout a obnova by pravděpodobně zasáhla i do příštího roku.
6. Úprava obecního parku
Obec je v jednání s firmou, která se zabývá rekultivací, obnovou zeleně, zahradní architekturou atd. Rádi bychom, aby nám firma
pomohla s návrhy na obnovu zeleně v obci. Jako prioritní bude letos park naproti obecnímu úřadu, kde předchozí zima napáchala na
dřevinách, především vzrostlých stromech, veliké škody. Také zde jsme Ústecký kraj požádali o podporu.
7. Cyklostezka směr Mníšek
Momentálně jsme v jednání ohledně cyklostezky směr Mníšek s majiteli přilehlých lesů. Nedávno demontována dřevěná bouda u
kříže, která byla již v nevyhovujícím stavu. Chtěli bychom prvky na této trase upravit do vyhovujícího stavu či odstranit.
Předpokládáme, že toto by mělo být v tomto roce uskutečněno a do budoucna bychom chtěli, aby se upravila i rozježděná cyklotrasa
zaviněná těžkými stroji při těžbě dřeva.
8. Kamerový systém, měřiče rychlosti
Pan starosta od minulého roku je v jednání s firmou, která realizuje kamerový systém a měřiče rychlosti. Zastupiteli byla částka na
tuto realizaci vyčleněna z rozpočtu a vyjednávání jsou již v pokročilé fázi.
9. Oprava střechy na hasičárně
Letos také bude opravena i část střechy na hale horní hasičárny, která je v nevyhovujícím stavu a do objektu zatéká.
10. Kontejnerové stání v Mikulovicích
Momentálně se pracuje na projektu, který je potřeba k vybudování kontejnerového stání, které bychom chtěli postavit ve
spodních Mikulovicích, aby velké nádoby na plast i papír byly odstraněny z hlavní silnice (směr Litvínov)
Stručně jsem Vás seznámila s těmi nejaktuálnějšími tématy, které se momentálně na obci řeší.
Pevně věřím, že to vše zvládneme bez velkých překážek.
Vladimíra Tondrová, místostarostka

Vážení a milí občané,
loňský rok byl pro všechny náročný zejména psychicky, protože záplava Covidu nás opět velmi omezila v našem každodenním
životě a také v rozvoji naší obce. Za sebe jsem velmi ráda, že se v září uskutečnilo setkání občanů Mikulovic - a že jich byl plný
restaurační sál, kterým je skoro již 20 let slibováno zavedení kanalizace a dosud vše zůstalo jen u návrhu nebo projektové
dokumentace. Podařilo se mi zajistit zpracování analýzy včetně návrhu řešení, ze kterého vzešly tři varianty výstavby kanalizace.
Mým hlavním cílem v letošním roce je přimět vedení obce i zastupitele, aby podpořili realizaci kanalizace až do konečné fáze
výstavby. Nebude to jednoduchá cesta, protože jsou zde jiné investice, u kterých se vedení obce domnívá, že jsou důležitější a
také méně nákladné. Nicméně tato snaha mi říká, že by bylo dobré pokračovat v práci zastupitele, ale na druhou stranu i jako
občan se mohu zapojit do rozvoje obce, takže v tuto chvíli nejsem rozhodnuta svou kandidaturou v letošních obecních volbách.
Na závěr přeji všem občanům naší obce příjemný rok 2022 a hlavně hodně zdraví.
Libuše Novotná Pokorná, členka zastupitelstva obce

Svatý Michael archanděl

Věřím, že uplynulý rok byl krásný, štědrý, že nám všem přinesl
mnoho radosti a naplnění, byl ale také náročný, nejen pro rozvoj
místních komunit - lokální slavnosti, akce a každoroční obvyklá
setkávání se odkládala nebo proměňovala svou podobu kvůli
množství covidových opatření, která už se nám nedaří sledovat, a
nebo si to už ani nepřejeme či vědomě zakazujeme.
Těší mě, že - navzdory těžké době - se v minulém roce započalo
setkávání u kostela Svatého Michaela archanděla v Nové Vsi
v Horách. Překrásná církevní památka s výjimečnou atmosférou,
která v posledních letech strádá a chátrá, přilákala nejprve v závěru
září minulého roku návštěvníky v rámci akce „Michael u Michaela“,
kromě domácího pohoštění, hudebních vystoupení a dětské dílny se
lidé setkávali v rozhovorech nad minulostí, aktuálním stavem i
budoucností kostela.
V polovině prosince pak patřila jedna z adventních nedělí také
„Michaelovi“, hudební vystoupení dětí ze Základní školy Jeřabinka se
prolínala s hrátkami ve sněhu, kromě vánočních písní a ochutnávky
cukroví mohli návštěvníci přispět na kostel nákupem rukodělných
vánočních výrobků.
Obě – z čisté radosti a chuti pohnout věcmi – uskutečněné akce byly
nejen požehnané báječným počasím, úctyhodným množstvím
návštěvníků, ale také přinesly kostelu částku přesahující 7 tisíc Kč,
která – alespoň z mého pohledu – ukazuje, že lidé mají chuť pomoci
a mají o kostel upřímný zájem. Přivést ke kostelu život, akci, radost,
setkávání, pomoc – to všechno byl můj prvotní impuls. Stav kostela a
množství nutných drobných oprav, rozsah rekonstrukce, samotný
projekt a zejména potřebné finance, to vše má v rukou mnohem více
lidí a institucí, cestou k postupnému zlepšení (situace i stavu kostela)

je jistě napřažená ruka s nabídkou pomoci a plodné jednání
zainteresovaných stran. Mým impulsem ovšem bylo „nečekat až
jednou…“ (bude kostel zářit novotou) a pomoci pochopit, přijmout,
že i v tomto stavu má Svatý Michael archanděl a zelené (v zimě bílé)
plochy v jeho těsné blízkosti nesmírný potenciál pro smysluplná
setkávání, obohacující nás všechny! Náplní skupiny lidí, kteří se
v zájmu o „Michaela“ setkali, bylo v minulém roce i setkávání
v kostele nad „tvrdou prací“ – společně se nám podařilo vyklidit
velkou část suti z kostela a proměnit tak jeho atmosféru. Rádi
bychom v tomto roce v této práci pokračovali. Rádi bychom také
napřímo oslovili instituce, kterých se stav „Michaela“ týká (dotýká?)
a mají možnost jeho změny nebo ovlivnění, věřím, že se nám
postupně podaří najít průnik záměrů, soulad a začít společně
pracovat pro „Michaela“ ještě intenzivněji.
Děkuji za spolupráci obci Nová Ves v Horách a p. starostovi
Kádnerovi, který nám vyjádřil podporu a nabídl pomoc – ať už se
jedná o svoz odpadu, a nebo organizaci akcí. Děkuji za spolupráci
Hornojiřetínské farnosti jako správci kostela a p. Buřtovi nejen za
důvěru, dovolil nám – nadšencům – pustit se do práce. V závěru roku
2021 také započaly v kostele práce na obnově vstupní zakristie, která
může do budoucna poskytnout skromný prostor pro např. výstavy,
workshopy, přednášky.
Děkuji novoveským ženám za iniciativu, společně plánujeme na
letošní rok u kostela a v kostele čtyři akce - kolem Velikonoc, Noc
kostelů, znovu pak na Sv. Michaela a v adventu. Termíny upřesníme
po domluvě s obcí tak, aby nekolidovaly s dalšími lokálními akcemi a
budeme Vás o nich informovat prostřednictvím Novoveského
zpravodaje. Zároveň přijmeme mezi nás moc rádi „nováčky,“ kteří
mají také chuť pomoci, každá pomoc – s čímkoliv – se počítá a zasívá
semínko pro možnost společného dalšího růstu. Ještě poslední
informace - na jaro plánujeme výstavu výjimečných citlivých
fotografií Jirky Choda, který zachytil „Michaelovu“ pravou podstatu,
a sice v litvínovské knihovně. Jejím cílem je přivést ke kostelu více
pozornosti, přilákat další návštěvníky nebo třeba donátory.

Kéž náš upřímný zájem o dění a pomocná ruka přinese „Michaelovi“
trochu jinou budoucnost než která by ho čekala, kdybychom jej
míjeli bez povšimnutí.
Těším se na setkávání s Vámi u „Michaela“ v roce 2022.
S úctou, Hanka Pipotová

Z činnosti Sboru dobrovolných hasičů NVvH
Vážení kolegové, přátelé a příznivci dobrovolných hasičů,
se začátkem nového roku bych se rád ohlédl zpět a zhodnotil rok 2021. I když rok 2021 byl o něco lepší než rok 2020, i tak
součastná situace nepřeje spolkovým organizacím, které pořádají sportovní a společenské akce. Po roční paralýze jsme loňskou
sezónu zahájili stavěním máje. V té době ještě díky platným opatřením se akce konala bez přítomnosti veřejnosti a májku jsme
postavili jen s pomocí pracovníků obce. O měsíc později jsme ale již mohli pro místní uspořádat kácení máje a pro děti dětský
den. Bohužel nám, ale pro změnu moc nepřálo počasí a tak dorazili jen ti nejodvážnější.
V loňském roce jsme ještě obci pomohli se zajištěním občerstvením při letním kině a následně pak v září jsme společně s TJ Sokol
uspořádali již tradiční nohejbalový turnaj, po kterém následovala soutěž v čáře a cvrnkání kuliček.
Bohužel, ani začátek tohoto roku není moc příznivý, a proto jsme se již koncem minulého roku rozhodli nepořádat tradiční
únorový ples. Nicméně naděje neumírá, a proto pokud by se situace změnila, rádi bychom uspořádali ples nebo alespoň zábavu
v pozdějším termínu.
Do nového roku bych vám přál, aby ta současná vlna byla tou poslední a aby se naše životy vrátily do standardních kolejí a COVID
se stal jen běžnou nemocí, se kterou se naučíme žít. Pevně věřím, že v tomto roce pro vás již budeme moci uspořádat většinu
akcí, na které jste zvyklí.
Ing. Jan Valenta, starosta SDH Nová Ves v Horách

Z činnosti Horské ligy, oddílu české dámy TJ Sokol Nová Ves v Horách
Činnost Horské ligy v minulém roce byla značně
poznamenána pandemií koronaviru. V podstatě
nebyl vůbec prostor pro hraní. Až nejbližší účastí
na akci byl Czech open, Pardubický mezinárodní
festival šachu a her. Odsud si liga po menším
výpadku odvezla „bramborové“ pořadí, protože
na lepší to prostě nešlo. Do konce roku ještě
následovala série tří turnajů. První byl v srpnu
v Nepomuku a na Zelené hoře, v ikonickém kraji
černých baronů. Další následoval v září a to
Mezinárodní festival deskových her v Tyršově
domě v Praze. Začátkem října proběhlo setkání
hráčů dámy ve Svatobořicích na Moravě. Všechna
tato klání měla společného jmenovatele: vždy
zvítězil úřadující mistr republiky Filip Kareta a
Horská liga brala druhé pořadí. Je zkrátka velice
těžké se před toho Filipa dostat.
Zároveň se v říjnu po dlouhé přestávce rozběhl dětský kroužek v DD Kateřina. Scházíme se každé pondělí, tak snad nám to už
konečně vydrží. Do konce roku už jsme stihli i nějaký ten turnaj, pro změření sil.
Jaroslav Dvořák

Tvořilky vyrobily vánoční svícny pro
naše spoluobčany
Na sklonku minulého roku jsem se vrátila k tradici obdarování našich
nejstarších spoluobčanů vánočními svícny. Jelikož Tvořilky jsou součástí mne,
rozhodla jsem se, že tentokrát zapojím členky spolku, které mi pomohly
svícínky, tentokráte v hrnečku, spoluobčanům roznést. Bohužel jsme ne
všechny zastihly, ale nebojte, určitě příští rok přijdeme znovu. Vymyslíme zase
jinou variantu a rády se s Vámi opět uvidíme a popřejeme k nejkrásnějším
svátkům roku.
Eva Nirodová, předsedkyně spolku Tvořilky, z.s.

Z činnosti Spolku žen
Vzhledem k situaci (COVID-19) jsme nemohly uskutečňovat žádné akce, vše
bylo zakázáno. Naše první schůzka se konala 16. 6. 2021.
Po uvolnění jsme uskutečnily tyto akce:
Výlet lodí z Děčína do Drážďan dne 9. 7. účastnilo se 11 našich členek. 14. 7. jsme schůzovaly v areálu U Rybníčku
s opékáním buřtů. Po prázdninách byla schůzka 8. 9.
Konečně jsme mohly jet do Divadla Karlín v Praze. Po roce nám 3x vyměnili vstupenky, ale nakonec se představení konalo.
Muzikál Čas růží (s písněmi Karla Gotta) byl moc hezký, všem se to líbilo. Jednodenního výletu na Mělník 29. 9. se
účastnilo několik našich členek. Prohlédly jsme si s průvodkyní krásný zámek. Z oken zámku byl hezký pohled na soutok
Labe s Vltavou. Ještě jsme podnikly 12.-14. 10. výlet do lázní Luhačovice. Počasí nám moc nepřálo, ale i tak jsme si město
prohlédly. Lázně jsou moc hezké. V kině Citadela v Litvínově jsme shlédly film KAREL, ze života Karla Gotta.
Opět jsme navštívily kino Citadela 24. 11. , kdy promítali film Zátopek. Film byl hezký a dojemný. Opět doručujeme balíčky
jubilantům. Akce obecního úřadu, kterých bychom se mohly účastnit, byly zrušeny.
Chtěla bych za náš Spolek žen poděkovat panu starostovi Kádnerovi a všem pracovnicím obecního úřadu za podporu a
pomoc. Poslední schůzku v tomto roce jsme uskutečnily 15. 12. 2021 v klubovně v sokolovně, kterou jsme pojaly jako výroční a
to za přítomnosti pana starosty i paní místostarostky.
K nejisté situaci zatím žádné akce na rok 2022 neplánujeme.
předsedkyně Spolku žen M. Plačková

Informace k úhradám poplatků:
1. poplatek za odpad se bude platit až v roce 2023,
v roce 2022 je potřeba vyplnit formulář Ohlašovací povinnost, na základě něhož obdržíte nálepku na popelnici
2. poplatek za psy se hradí v roce 2022

Jak se daří Horské lize?
První kolo Horské ligy v Sokolovně. Po dlouhé přestávce jsme opět za šachovnicí. Pravda, hráčů bylo poskrovnu, ale hlavně, že
jsme začali. Tři borci si to rozdali spolu dvoukolově. Nejlépe zabodoval Láďa, zkušený harcovník republikových turnajů a ovládl
celé klání. Druhý Kamil zůstal o jediný bodík
zpět. Olda si vybral svého peška, protože na jeho
úkor se dnes soupeři pěkně „napakovali“.
Pozoruhodné na turnaji bylo, že manažerka
Jiřka, spolu s Oldovo podpůrným týmem
rozebírali situaci ze všech stran. A to prosím tak
důkladně, že ani dvě lahvinky bílého na to
nestačilo. Je opravdu přínosné, že se dovedou
tak hluboce ponořit do problému. Vyhlášení
výsledků jsme zakončili rumovou zdravicí a
čekáme, že v příštím kole se nás sejde zase o
trošičku víc.
Jaroslav Dvořák

Informace z MPSV:
Izolačka
Jde o mimořádný příspěvek ve výši až 370 Kč za den k náhradě příjmů zaměstnanců v karanténě či izolaci. Hlavním účelem je co
nejvíce zamezit šíření virového onemocnění COVID 19. Zaměstnanci se už v případě karantény nebo onemocnění COVID -19
nemusí obávat podstatného poklesu svých příjmů. Aktuálně byl návrh zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při
nařízené karanténě schválen oběma komorami Parlamentu ČR, je podepsán prezidentem ČR Milošem Zemanem a nabyl
účinnosti publikováním ve Sbírce zákonů (23. 12. 2021) pod č. 518/2021 Sb.
Kalkulačka náhrady zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/izolacka

Příspěvek na bydlení
K úhradě nákladů na bydlení, včetně energií, můžete využít příspěvek na bydlení.
O příspěvek na bydlení se žádá na Úřadu práce ČR, dle místa Vašeho skutečného pobytu a posuzují se Vaše čisté příjmy, resp.
příjmy vaší rodiny a uhrazené náklady na bydlení (jejich průměr za minulé kalendářní čtvrtletí; náklady obsahují celkové nákl ady
na bydlení včetně energií) a je třeba splnit tři podmínky:
1. bydlíte v bytě na základě nájemní smlouvy, podnájemní smlouvy, služebnosti (věcného břemene) nebo jste vlastníkem
bytu nebo domu (pro období roku 2022 vlastník stavby pro individuální či rodinnou rekreaci - v případě úspěšného
dokončení legislativního procesu v průběhu ledna 2022), popř. jste členem bytového družstva
2. 30 % vašich příjmů (v Praze 35 %) – tj., že se Váš příjem vynásobí 0,3 a v Praze 0,35 – vám nestačí na úhradu nákladů na
bydlení
3. 30 % vašich příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení
Jak postupovat pro získání příspěvku na bydlení:
1.
2.
3.
4.

Vyplňte orientační kalkulačku: https://www.energetickyprispevek.cz/web/prispevek/orientacni -vypocet-prispevku-nabydleni
Chcete-li žádat o příspěvek na bydlení, vyplňte formulář a odešlete ho online
Potřebujete pomoc? Obraťte se na příslušné Kontaktní pracoviště ÚP ČR nebo volejte na linku pomoci +420 950 180 070
Chybí Vám peníze na jídlo, bydlení či vyúčtování a energie? Požádejte o Mimořádnou okamžitou pomoc nebo Doplatek na
bydlení
ze zdrojů ministerstva (rama)
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