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Svoz komunálních odpadů v Chelčicích nově

Z radnice / 2-3-4-5
Ze života spolků / 6-7
Oznámení / 8

Vážení spoluobčané,

ZA HUMNY NEJSOU VLCI…
1. číslo letošního zpravodaje, počátky
mnohých plánů každého z nás a také mimo
jiné konec dalšího ročního působení
občanského sdružení v Chelčicích… Valná
hromada OS Mája - Tvořivé Chelčice bývá již
tradičně počátkem měsíce března, a tak jsme
se již nyní na radě sdružení zabývali tím, čím
jsme celý rok prošli, a bilancovali, co má
vskutku cenu pro druhé a co nikoliv a kde že
jsou ty časy, kdy na společných tradičních
akcích v Chelčicích „bývávalo narváno“.
Často nás povětšinou zajímá, zda nejsou za
humny našich bezpečných jistot „vlci“, a
pokud jsou, tak zda „naše tvrze“ jsou
v bezpečí, a až pak se ptáme se zvědavostí
nám vlastní, jací to vlci jsou a kohopak už
navštívili… Proč myslet na to, že každé
semeno, které zasejeme, se má v dlani tisíckrát
rozmnožit.
Je jednodušší se zajímat o „vlky vzdálené“,
ač hrozba je opravdu vážná. Svět konzumuje
více jídla, než stačí vyprodukovat. Zásoby
obilnin se tenčí a ceny potravin mohou v
následujících letech růst kvůli změnám
klimatu a trhu s biopalivy. Ceny potravin
rostou raketovou rychlostí, ale zemědělci z
toho nic nemají, neboť jedním z motorů, který
žene ceny potravin nahoru, je poptávka po
biopalivech, kterou zase podněcují rekordní
ceny ropy. Ty se nyní blíží už k hranici sta
dolarů za barel. Podle studie by mohla
poptávka po biopalivech například vytlačit
ceny kukuřice do roku 2020 o dvě třetiny výš a
cenu rostlinných olejů téměř o polovinu. Od
roku 2000 se přitom již trojnásobně zvýšily
ceny pšenice a téměř dvojnásobně ceny rýže.
Tím trpí zejména chudé země.
A to není samozřejmě všechno. A tak se
někdy ptám sama sebe, zda mohu či dokážu do
těchto problémů vstoupit a zda skrze tyto
„vlky“ nemáme mlhu před očima a nevidíme
či nechceme vidět ty reálné problémy ve vsi,
k jejichž řešení máme jistojistě větší přístup a
především větší možnost je chtít řešit. Je tady
před námi nová možnost, jak se postavit
k faktu, aby nás nezavalili hromady odpadů,
jak chtít řešit a komunikovat při vytváření
záměru nového společenského místa v obci –
zbudování nové hospody, a další a další…
Klára K.
- pokračování na straně 7 -

info@chelcice.cz

úvodem tohoto článku Vám chci jménem zastupitelstva poděkovat a poblahopřát k tomu,
že se nám všem dařilo v minulém roce třídit odpad z domácností tak dobře, že se pro tento
následující rok nemusí zvyšovat cena za odvoz a likvidaci domácího odpadu. V řadě měst
naší republiky tomu tak není a ceny jim narostly i pro letošní rok.
Na základě vynaložených nákladů v minulém roce, byla stanovena cena pro každou
fyzickou osobu s trvalým pobytem na území obce ve výši 450,- Kč/rok. Od této částky je
již odečtena dotace obce ve výši 29,- Kč. Od poplatku je osvobozeno každé třetí a další
nezaopatřené dítě ve věku do 18 let, žijící ve společné domácnosti.
Fyzická osoba, která je držitelem průkazu ZTP-P ve výši 250,- Kč/rok a fyzická osoba
jenž v kalendářním roce dovrší 70 let věku a více 250,- Kč/rok.
Pro fyzickou osobu mající ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální
rekreaci ve výši 500,- Kč/rok.
Pro právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání a produkující komunální odpad,
činí cena za jednu popelnici 1.300,- Kč/rok a za každou další popelnici 800,- Kč/rok.
V oblasti odpadů neplatí praktiky jako u energií, že čím více se ušetří, tím je
kilowatthodina dražší. Zde platí a platit bude, že když budeme dobře odpady třídit, tak
významně ušetříme na poplatcích, a to může být i několik stokorun. Podle směrnic
Evropské unie se má do několika let výrazně zvýšit podíl tříděného odpadu a v tomto
smyslu jsou do jednotlivých zemí schvalovány obrovské částky dotací. Například pro
Česko je schválena dotace ve výši téměř 5 miliard euro na roky 2007 až 2013. Jelikož je
v naší vládě zastoupena Strana zelených, bude jistě tyto programy aktivně prosazovat.
Dotace jsou zaměřeny zejména do vodohospodářské infrastruktury, ale i v oblasti odpadů
bude též velmi hodně peněz.
Na základě několikaletých dobrých zkušeností v jiných obcích stejné velikosti jako jsou
Chelčice, zvažuje zastupitelstvo změnu sběru tříděného odpadu. Jednalo by se o ukládání
plastů a papíru do speciálních pytlů přímo v každé domácnosti a po jejich naplnění obec
provede svoz přímo od domů v termínech spolu s odvozem popelnic. Občané budou
s podmínkami svozu podrobně a včas obeznámeni speciálním letákem doručeným do
každé domácnosti.
Sklo se bude třídit na bílé a barevné a jako doposud se bude ukládat do kontejnerů na
obvyklých místech. Mnozí namítnou, že při svozu se oba druhy skla stejně sesypávají
dohromady a mají v tom zcela pravdu. Je to absurdní, ale v hodnocení obce z hlediska
přidělování dotačních peněz je důležité, že sklo lidé třídí. Myslím si však, že toto
následné sesypávání nebude ze strany svozových firem trvat dlouho a byla by škoda,
kdyby se lidé odnaučili v této době sklo třídit.
Další důležitou složkou odpadu, která je velice sledována, jsou akumulátory a baterie.
Obcí budou určena sběrná místa a podmínky sběru.
Při hodnocení úrovně třídění v obci se vyhodnocuje množství tříděného odpadu na 1
obyvatele v porovnání k
celkově vyprodukovanému
komunálnímu odpadu. Na
základě těchto hodnocení
jsou obcím, jak jsem již
zmínil, schvalovány některé
dotační peníze. Neposledním
velice důležitým aspektem
této problematiky je jistě
vlastní dobrý pocit, že jsme
svojí troškou pomohli té naší
krásné přírodě.
Za zastupitelstvo obce
zpracoval Miroslav Dušek
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Zápis č.14/2007 ze zasedání
Zastupitelstva obce Chelčice ze
dne 10.12.2007
Přítomni: Jan Baloušek, Jiří Iral,
František Krump, ing. Věnceslava
Jakubcová, Miroslav Vavruška
Ověřovatelé:
Miroslav
Vavruška,
František Krump
Omluveni: ing. Miroslav Dušek, Bc.
Lucie Aiznerová
Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.
OZ schválilo tento program jednání:
1. Kontrola
zastupitelstva

usnesení
obce

ze

zasedání

č.13/2007

ze

dne

5.11.2007.
2. Volba ověřovatelů zápisu.
3. Schválení rozpočtového provizoria.
4. Pokyn k provedení inventarizace a složení inventarizační komise.
5. Schválení úplatného převodu pozemků
Pozemkového fondu do vlastnictví obce.
6. Rozpočtová opatření č.4.
7. Projednání obecně závazné vyhlášky
pro

pořádání

a

průběh

akcí

typu

technoparty.
8. Souhlas s ukládáním vytěženého bahna
z rybníků do Písečné.
9. Různé.

Přijatá usnesení:
ad 1) OZ projednalo a zkontrolovalo plnění
usnesení
ze
zasedání
č.13/2007
Zastupitelstva obce Chelčice ze dne
5.11.2007. č.14/2007/1
ad 2) OZ schvaluje ověřovateli zápisu
Miroslava Vavrušku a Františka Krumpa.
č.14/2007/2
ad 3) OZ jednomyslně schválilo a vyhlásilo
rozpočtové provizorium do doby schválení
rozpočtu pro rok 2008. Do té doby bude
obec hospodařit s 1/12 rozpočtu obce roku
2007 měsíčně (pouze nezbytné výdaje na
provoz). OZ zároveň ukládá všem členům
zastupitelstva zabývat se přípravou návrhů
pro rozpočet na rok 2008. č.14/2007/3
ad 4) Starosta obce vydal pokyn
k provedení inventarizace pro rok 2007
k 31.12.2007. Dále stanovil inventarizační
komisi ve složení: předsedkyně - Marta
Pytlíková, členové - Baloušek, Dušek,
Krump, Vavruška, Jakubcová a Lukešová.
Zastupitelé berou na vědomí. č.14/2007/4

ad 5) OZ jednomyslně schválilo úplatný
převod pozemků Pozemkového fondu do
vlastnictví obce, a to pozemky p.č. KN 77/2,
KN 289/39, PK 44/3, PK 87, PK 93/0/2, PK
92/0/2, PK 95/0/2, PK 197/5 a PK 288.
č.14/2007/5
ad 6) Starosta obce předložil zastupitelům
návrh na provedení rozpočtového opatření
č.4. Rozpočtové opatření č.4 bylo v OZ
projednáno a schváleno v paragrafovém
a položkovém znění. č.14/2007/6
ad 7) OZ projednalo a jednomyslně
schválilo obecně závaznou vyhlášku pro
pořádání a průběh akcí typu technopárty.
č.14/2007/7
ad 8) OZ jednomyslně schválilo ukládání
bahna z rybníka Honzíkovský na skládku
Písečná dle rozhodnutí MěÚ Vodňany,
odboru ŽP, č.j. ŽP/8557/07 - MS.
č.14/2007/8
ad 9)
a) OZ vzalo na vědomí protokol
o kontrolním zjištění Krajské hygienické
stanice se sídlem v Č. Budějovicích
v Mateřské škole v Chelčicích a na základě
této kontroly OZ jednomyslně schválilo
nákup myčky nádobí do kuchyně v MŠ.
č.14/2007/9/a
b) OZ vzalo na vědomí výpočet daňových
příjmů pro obec na rok 2008. č.14/2007/9/b
c) OZ jednomyslně schválilo, že příspěvky
na částečnou úhradu nákladů s vybudováním
zařízení k likvidaci odpadních vod v části
obce Ovčín bude zastupitelstvo projednávat
po doručení vynaložených nákladů od všech
majitelů nemovitostí v dotčené oblasti.
č.14/2007/9/c
d) OZ jednomyslně schválilo příspěvek OS
Mája – Tvořivé Chelčice ve výši 4.000,- Kč
na zajištění „Adventních tradic 2007“.
č.14/2007/9/d
e) OZ vzalo na vědomí informaci o stavu
projektu „Mateřská škola Chelčice“.
č.14/2007/9/e

Přijatá usnesení:
ad 1) OZ schvaluje ověřovateli zápisu ing.
Věnceslavu Jakubcovou a Bc. Lucii
Aiznerovou. č.15/2007/1
ad 2) Starosta obce předložil zastupitelům
návrh na provedení rozpočtového opatření č.5.
Rozpočtové opatření č.5 bylo v OZ
projednáno a schváleno v paragrafovém
a položkovém znění. č.15/2007/2

Zápis č.1/2008 ze zasedání
Zastupitelstva obce Chelčice ze dne
9.1.2008
Přítomni: Jan Baloušek, Jiří Iral, ing.
Věnceslava Jakubcová, Miroslav Vavruška,
ing. Miroslav Dušek, Bc. Lucie Aiznerová
Ověřovatelé: ing. Miroslav Dušek, Jan
Baloušek
Omluveni: František Krump
Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.
OZ schválilo tento program jednání:
1. Kontrola

usnesení

zastupitelstva

ze

zasedání

č.14/2007

obce

ze

dne

10.12.2007 a č.15/2007 ze dne 28.12.2007.
2. Volba ověřovatelů zápisu.
3. Návrh a projednání rozpočtu obce na rok
2008.
4. Projednání a schválení poplatku za svoz
TKO pro rok 2008.
5. Projednání

dodatku

č.5

ke

smlouvě

v oblasti nakládání s odpady pro rok 2008.
Změna

systému

shromažďování

plastu

a papíru.
6. Podání žádosti o ověřené výstupy.

Zápis č.15/2007 ze zasedání
Zastupitelstva obce Chelčice ze
dne 28.12.2007

7. Návrh

Přítomni: Jan Baloušek, Jiří Iral, František
Krump, ing. Věnceslava Jakubcová,
Miroslav Vavruška, ing. Miroslav Dušek,
Bc. Lucie Aiznerová
Ověřovatelé: ing. Věnceslava Jakubcová,
Bc. Lucie Aiznerová

8. Různé.

Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.
OZ schválilo tento program jednání:
1. Volba ověřovatelů zápisu.
2. Rozpočtová opatření č.5.

vypracování

na

projednání
projektové

nabídky

na

dokumentace

sadových úprav v obci.

Přijatá usnesení:
ad 1) OZ projednalo a zkontrolovalo plnění
usnesení ze zasedání č.14/2007 Zastupitelstva
obce Chelčice ze dne 10.12.2007, trvá bod č.9
c (nedoloženy veškeré doklady) a č.15/2007
ze dne 28.12.2007. Bez připomínek.
č.1/2008/1
ad 2) OZ schvaluje ověřovateli zápisu ing.
Miroslava Duška a Jana Balouška. č.1/2008/2
ad 3) OZ projednalo návrh rozpočtu obce na
rok 2008. Tento je ponechán do příštího
jednání zastupitelstva k připomínkování.
č.1/2008/3
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ad 4) OZ jednomyslně schválilo výši poplatku
za svoz TKO pro rok 2008 ve stejné výši jako
v roce 2007. Sazba poplatku činí 450,Kč/osobu/rok, pro osoby 70 let a starší a držitele
průkazu ZTP-P je výše poplatku 250,Kč/osobu/rok, poplatek majitelů rekreačních
objektů 500,- Kč/rok. Dále OZ jednomyslně
schválilo Ceník obce Chelčice za svoz TKO pro
podnikatele – za jednu popelnici zaplatí 1.300,Kč/rok a za každou další 800,- Kč/rok. Na
základě tohoto rozhodnutí zastupitelé schválili
novou obecně závaznou vyhlášku o systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálního odpadu
na území obce Chelčice pro rok 2008. Dále OZ
ukládá starostovi a místostarostovi zveřejnit
informace k minimalizaci objemu TKO pro
další období. č.1/2008/4
ad 5) OZ jednomyslně schválilo dodatek č.5 ke
smlouvě v oblasti nakládání s odpady pro rok
2008 s firmou Rumpold Vodňany. OZ rozhodlo
o změně systému třídění a svozu plastů a papíru.
Toto bude následně od 1.2.2008 řešeno
přidělením odpadových pytlů na oba druhy
odpadu přímo do domácností a svoz bude
zajišťován vlastními silami obce. Bližší
informace budou zveřejněny na informačních
letácích, které obdrží každá domácnost.
č.1/2008/5
ad 6) OZ schvaluje podání žádosti o ověřené
výstupy z informačních systémů veřejné správy
(možnost vydávat výpisy z KN, rejstříku trestů
a živnostenského a obchodního rejstříku).
č.1/2008/6
ad 7) OZ neschvaluje přípravu realizace dalších
etap sadových úprav v obci z důvodu
přednostních nezbytných stavebních úprav
vodních nádrží a chodníků v obci. č.1/2008/7
ad 8) OZ bere na vědomí stížnosti občanů ve
věci volného pobíhání psů na volném
prostranství a zastavěném území a ukládá
starostovi postoupit tento problém k dalšímu
řešení v souladu s OZV. č.1/2008/8

Zápis č.2/2008 ze zasedání
Zastupitelstva obce Chelčice ze dne
28.1.2008
Přítomni: Jan Baloušek, Jiří Iral, ing.
Věnceslava Jakubcová, František Krump, ing.
Miroslav Dušek, Bc. Lucie Aiznerová
Ověřovatelé: ing. Věnceslava Jakubcová, Bc.
Lucie Aiznerová
Omluveni: Miroslav Vavruška
Host: p. Patrik Maturkanič
Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.
OZ schválilo tento program jednání:
1. Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva
obce č.1/2008 ze dne 9.1.2008.
2. Volba ověřovatelů zápisu.

3. Projednání a schválení rozpočtu obce na
rok 2008.
4. Změna systému sběru tříděného odpadu
(papír, plast, sklo, nápojové kartony).
5. Projednání podmínek nabytí nemovitého
majetku Římskokatolické farnosti Chelčice.
6. Schválení
výše
příspěvku
na
odkanalizování nemovitostí – Ovčín.
7. Přihláška obce do Sdružení místních
samospráv.
8. Různé.
Přijatá usnesení:
ad 1) OZ projednalo a zkontrolovalo plnění
usnesení ze zasedání č.1/2008 Zastupitelstva
obce Chelčice ze dne 9.1.2008. Bez
připomínek. č.2/2008/1
ad 2) OZ schvaluje ověřovateli zápisu ing.
Věnceslavu Jakubcovou a Bc. Lucii
Aiznerovou. č.2/2008/2
ad 3) OZ projednalo a schválilo rozpočet
obce na rok 2008 jako vyrovnaný. Příjmy i
výdaje činí 4.220.600,- Kč. č.2/2008/3
ad 4) OZ schválilo změny systému ve sběru
tříděného odpadu – papír, plast, nápojové
kartony a použité baterie. Občané budou
informování prostřednictvím úřední desky,
webových stránek a informačních letáků,
které budou distribuovány včetně pytlů na
jednotlivé druhy odpadu do doby prvního
svozu těchto odpadů 13.2.2008. Svoz
separovaných odpadů bude zajišťovat obec
vlastními prostředky. Termín svozu 1x
měsíčně bude zajišťován vždy v den svozu
TKO firmou Rumpold. č.2/2008/4
ad 5) OZ projednalo postup a pravidla pro
následné
jednání
se
zástupci
Římskokatolické farnosti a Biskupství
České Budějovice ve věci prodeje
nemovitostí
Římskokatolické
farnosti
Chelčice Obci Chelčice. Jednáním pověřuje
starostu a místostarostu. č.2/2008/5
ad 6) OZ schválilo k 28.1.2008 investiční
příspěvky na odkanalizování nemovitostí
v místní části Ovčín ve výši 30%
doložených
investičních
nákladů
jednotlivých
vlastníků
dotčených
nemovitostí. č. 2/2008/6
ad 7) OZ jednomyslně schválilo vstup obce
do Sdružení místních samospráv ČR.
č.2/2008/7
ad 8)
a) OZ schválilo na návrh obce s rozšířenou
působností zastoupení obce Chelčice v Radě
obcí pro udržitelný rozvoj území ve
správním
obvodu
obce
s rozšířenou
působností Vodňany. Obec bude zastupovat
starosta. č.2/2008/8/a
b) OZ schválilo příspěvek na činnost OS
Mája – Tvořivé Chelčice ve výši 15 tisíc Kč,
dále tomuto sdružení schválilo příspěvek na
úhradu vlastního podílu získaného grantu na
opravu Božích muk sv. Jana Nepomuckého
v Písečné ve výši 9 tisíc Kč. č.2/2008/8/b

c) OZ bere na vědomí povinnost veřejných
funkcionářů dle zákona o střetu zájmů
č.159/2006 Sb. č.2/2008/8/c

TISKOVÁ ZPRÁVA,
17. prosince 2007:
„KVĚTY, PLODY A LIDÉ
ZAHRADY JIŽNÍCH
ČECH“ – strategický plán
LEADER 2008 - 2013
Místní akční skupina Rozkvět zahrady
jižních Čech úspěšně odevzdala svou
žádost o podporu realizace společné
strategie zájmového území MAS na toto
plánovací období – máme pořadové číslo
19, celkově se očekává podání cca 90
žádostí o dotaci, podpořeno bude 48 MAS
z celé ČR.
Strategický plán LEADER (SPL) je
realizační - to znamená, že jsme podali
žádost o finanční podporu jednotlivých
projektů, které budou realizovány
v následujících letech v našich obcích
a společně podpoří rozvoj našeho území.
Projekty budou moci podávat jak obce, tak
mikropodniky a zemědělci. Území MAS
tvoří dnes obce mikroregionů ChelčickoLhenického a Blata a obec Nákří.
Názvem strategie – KVĚTY, PLODY A
LIDÉ ZAHRADY JIŽNÍCH ČECH –
jsme chtěli anotovat další směry rozvoje
území MAS, kterými jsou obnova a rozvoj
infrastruktury v našich obcích, podpora
rozvoje služeb, podnikání mikropodniků
(nové firmy a podniky do 10
zaměstnanců), dále zemědělská výroba a
zpracování produkce v místě. Cílem je
vytvořit co nejlepší podmínky pro
obyvatele naších obcí, podpořit kvalitu
jejich života. Tato realizační strategie
vychází z Integrované strategie území
MAS, kterou jsme společně připravili
v průběhu letošního roku komunitním
postupem
a díky tomu také máme
velmi reálnou představu o potřebách
v našem regionu! SPL má být realizován
v rámci Programu rozvoje venkova formou
menších projektů ( rozpočet do 2 mil. Kč),
větší projekty mohou být realizovány
přímou dotací z PRV. Informace o tom,
které MAS byly vybrány hodnotící komisí
MZe ČR, se dozvíme až na konci dubna
2008. Do té doby bychom v regionu rádi
zrealizovali sadu přípravných vzdělávacích
kurzů tak, aby jednotlivé subjekty - obce i
podnikatelé – měli dostatek času na
přípravu vhodných a kvalitních projektů
do našeho SPL.
Ing. Marta Krejčíčková, manažer SPL
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OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU
SHROMAŽDOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ
KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
Zastupitelstvo obce Chelčice vydává dne
9.1.2008 podle ustanovení § 15 zákona č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů, a v souladu
s ustanovením § 10 písm. a) a ustanovení §
84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), tuto obecně
závaznou vyhlášku o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.

Čl. I
Základní ustanovení
Výkon správy tohoto poplatku provádí
Obecní úřad Chelčice dle zákona
č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků,
ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon
č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

ČL. II
Předmět poplatku
Poplatek
za
provoz
systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů zpoplatňuje obcí zavedený systém
ve smyslu ustanovení § 17 zákona
č.185/2001 Sb., o odpadech.

- poplatek je tvořen:
a) částkou: 200,- Kč/ rok
b) částkou: 250,- Kč/ rok
výpočet částky dle bodu a):
- skutečné náklady na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu za rok
2007: 165.657,90 Kč/ rok
- počet poplatníků: 322 trvale žijících
(stav k 31.12.2007), 24 staveb určených
nebo sloužících k individuální rekreaci tj.
346 celkem
165.657,90 : 346 = 479,částka b) je paušální
2) Fyzická osoba, která má ve vlastnictví
stavbu určenou nebo sloužící k individuální
rekreaci: 500,- Kč/ rok
(max. ve výši jedné fyzické osoby):
a)
částkou: 250,- Kč/ rok
b)
částkou: 250,- Kč/ rok
výpočet částky dle bodu a):
- skutečné náklady na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu za rok
2007: 165.657,90 Kč
- počet poplatníků: 322 trvale žijících
(stav k 31.12.2007), 24 staveb určených
nebo sloužících k individuální rekreaci tj.
346 celkem
165.657,90 : 346 = 479,-

Čl. III
Poplatník
Poplatníkem je:
a) Fyzická osoba, která má v obci trvalý
pobyt. Za domácnost může být poplatek
odveden společným zástupcem, za rodinný
nebo bytový dům vlastníkem nebo
správcem. Tyto osoby jsou povinny obci
oznámit jména a data narození osob, za
které poplatek odvádějí.
b) Fyzická osoba, která má ve vlastnictví
stavbu určenou nebo sloužící k individuální
rekreaci, ve které není hlášena k trvalému
pobytu žádná fyzická osoba. Má-li k této
stavbě vlastnické právo více osob, jsou
povinny
platit
poplatek
společně
a nerozdílně, a to ve výši odpovídající
poplatku za jednu fyzickou osobu trvale
žijící v obci.
Čl. IV
Sazba poplatku
1) Fyzická osoba, která má trvalý pobyt na
území obce: 450,- Kč/ rok

částka b) je paušální
3) V případě změny místa trvalého pobytu,
nebo změny vlastnictví stavby, která je
určena nebo slouží k individuální rekreaci,
v průběhu kalendářního roku, se uhradí
poplatek v poměrné výši, která odpovídá
počtu kalendářních měsíců pobytu nebo
vlastnictví stavby určené nebo sloužící
k individuální
rekreaci
v příslušném
kalendářním roce. Dojde-li ke změně
v průběhu kalendářního měsíce, je pro
stanovení počtu měsíců rozhodný stav na
konci tohoto kalendářního měsíce.
Čl.V
Osvobození
1)
Od poplatku je osvobozeno každé třetí
dítě a další nezaopatřené dítě ve věku do 18
let, žijící s rodiči ve společné domácnosti.
V případě, že počet dětí do 18 let žijících
s rodiči ve společné domácnosti klesne na
dvě a méně, zaniká toto osvobození na konci
kalendářního roku, kdy ke změně došlo.

2) V případě, že fyzická osoba, která
vlastní stavbu určenou nebo sloužící
k individuální rekreaci, má trvalé bydliště na
území obce Chelčice je povinna platit sazbu
dle bodu 1 čl.IV.
3) Fyzická osoba dle bodu 1), která je
držitelem průkazu ZTP-P: 250,- Kč/ rok.
4) Fyzická osoba dle bodu 1), která
v kalendářním roce dovrší 70 a více let:
250,- Kč/ rok.

Čl. VI
Splatnost poplatku
1) Poplatník uhradí poplatek bez vyměření
v těchto lhůtách:
a) Fyzická osoba, která má v obci trvalý
pobyt – ve dvou stejných splátkách, vždy do
30.4. a 30.10. příslušného kalendářního roku.
b) Fyzická osoba, která má ve vlastnictví
stavbu určenou nebo sloužící k individuální
rekreaci – jednorázově ke dni 30.4.
příslušného kalendářního roku.
c) Poplatek lze zaplatit jednorázově,
nejpozději však -do 30.4. příslušného
kalendářního roku.
d) V případě, že dojde k zániku poplatkové
povinnosti doplatí poplatník dlužný poplatek
do 30 dnů ode dne, kdy poplatková
povinnost zanikla.
2) Poplatek se platí na účet Obce Chelčice
převodem
z účtu,
složenkou
nebo
v hotovosti do pokladny OÚ Chelčice.
V případě platby složenkou nebo převodem
z účtu je poplatník povinen vyžádat si na OÚ
Chelčice variabilní symbol platby. Složenky
na požádání vydá OÚ Chelčice.
Čl. VII
Ohlašovací a registrační povinnost
1) Nový a neregistrovaný poplatník je
povinen vyplnit registraci k výše uvedenému
poplatku nejpozději do 30.4.2008.
2) V případě
vzniku
nebo
zániku
poplatkové
povinnosti
v průběhu
kalendářního roku je poplatník povinen tuto
skutečnost nahlásit do 15 dnů od doby, kdy
tato skutečnost nastala.
3) V případě nároku na nižší sazbu pro
držitele průkazu ZTP-P nebo osvobození dle
Čl.V je nutno uvedenou skutečnost doložit
příslušným dokladem (průkazem ZTP-P,
rodnými listy dětí, potvrzením o pobírání
přídavku na dítě nebo potvrzením o návštěvě
školy, výpisem z katastru nemovitostí,
apod.).
- pokračování na str.5 -
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- pokračování ze str.4 4) Registraci poplatku je nutné podat písemně
na tiskopisech, které jsou k dispozici na OÚ
Chelčice a v obecním obchodě.
5) Poplatník je povinen uvést především tyto
údaje: jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu,
doručovací adresu (v případě, že je odlišná od
adresy trvalého pobytu), datum narození, rodné
číslo, a další údaje potřebné dle druhu
poplatkové povinnosti uvedené v Čl. III.
6) Za nezletilé děti vyplní registraci jejich
zákonný zástupce.
7) Nebude-li splněna ohlašovací a registrační
povinnost, může OÚ Chelčice uložit pokutu
v souladu s § 37 zákona č. 337/1992 Sb., o
správě daní a poplatků, ve znění pozdějších
předpisů.
Čl. VIII

TERMÍNY SVOZŮ TKO - 2008
Leden 2008

Pátek
Středa

Únor 2008

Středa

Březen 2008

Středa

Duben 2008

Středa

Květen 2008

Středa

Červen 2008

Středa

Červenec 2008

Středa

Srpen 2008

Středa

Září 2008

Středa

Říjen 2008

Středa

Listopad 2008

Středa

Prosinec 2008

Středa

Ustanovení společná a přechodná
1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny)
včas nebo ve správné výši, vyměří obec
poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas
nezaplacené (neodvedené) poplatky až o 50%.
Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé
koruny nahoru.
2) Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací
(poplatkovou) povinnost určenou obecně
závaznou vyhláškou obce, lze dlužné poplatky
vyměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve
kterém oznamovací (poplatková) povinnost
vznikla. Pro ostatní promlčecí lhůty platí
zvláštní předpisy (zákon č. 337/1992 Sb., o
správě daní a poplatků, ve znění pozdějších
předpisů).
Čl. IX
Zrušovací ustanovení
Nabytím účinnosti této vyhlášky se ruší
vyhláška obce Chelčice ze dne 15.1.2007,
kterou byl stanoven poplatek za sběr, třídění,
využívání a zneškodňování komunálního
odpadu a způsob jeho výběru.

4.1.
16.1.
30.1.
13.2.
27.2.
12.3.
26.3.
9.4.
23.4.
7.5.
21.5.
4.6.
18.6.
2.7.
16.7.
30.7.
13.8.
27.8.
10.9.
24.9.
8.10.
22.10.
5.11.
19.11.
3.12.
17.12.
31.12.

Upozorňujeme, že dle obecně závazné
vyhlášky o systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce
Chelčice čl. V., odst. 3 jsou občané povinni
umístit nádoby na odpad za účelem svozu
od 16,00 hodin dne předcházejícího
určenému svozu!

Hospodaření v obecních lesích
Čl. X
Účinnost vyhlášky
Tato vyhláška nabývá účinnosti od 24.1.2008.

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme všechny právnické a fyzické
osoby oprávněné k podnikání, pokud produkují
komunální odpad v katastru obce Chelčice, že
jsou povinni uzavřít novou mandátní smlouvu
s Obcí Chelčice, a to nejpozději do 29.2.2008.
Roční cena za svoz TKO bude platná dle Ceníku
obce Chelčice, schváleného dne 9.1.2008.

V roce 2007 bylo v obecních lesích
vytěženo celkem 264,47 m3 dřevní hmoty.
Z toho kůrovec 34,88 m3, polomy 76,49
m3, souše 17,78 m3 a těžba mýtní úmyslná
135,32 m3. Zalesnění bylo provedeno na
ploše 0,27 ha, z toho 0,09 MZD (meliorační
a zpevňující dřeviny).
Příjmy za dřevo činily v roce 2007
274.116,- Kč. Dotace na hospodaření
v lesích byla 14.850,- Kč. Průměr zpeněžení
dřeva včetně paliva byl 1.038,- Kč/m3.
Výdaje činily 158.542,- Kč. Čistý zisk
z lesního hospodaření za rok 2007 byl
115.574,- Kč.

Rokem 2007 skončilo desetileté období
platnosti Lesního hospodářského plánu na
léta 1998 až 2007. Toto desetileté období
bylo pro lesy značně nepříznivé vlivem
extrémních klimatických působeních, jako
dlouhotrvající sucho, silné nárazové větry a
přívaly mokrého sněhu. Příčinou těchto
jevů vznikaly v lesích polomy, čímž se také
zvyšovala možnost většího výskytu
kůrovců, což částečně ovlivňovalo výši
zpeněžení dřeva. Extrémní sucha zase
ovlivňovaly ztráty na nově vysázených
lesních kulturách, kde musela být
provedena náhradní výsadba na doplnění
ztrát, čímž se projevily vyšší výdaje na
činnost.
Za uplynulých 10 let bylo vytěženo celkem
2.586,80 m3, z toho polom 529 m3,
tj. 20,5 %, kůrovcové dřevo 164,73 m3, tj.
6,3 %, souše 31,53 m3, tj. 1,2 % a těžba
úmyslná 1.861,55 m3, tj. 72 %.
V tomto období bylo občany zpracováno
530 prm palivového dřeva, v přepočtu 329
m3, což představuje zhruba 12,5 %
z celkové těžby. Palivo bylo zpeněženo
částkou 53.000,- Kč. Zpeněžení dřeva mimo
palivo činilo 1.108,- Kč/m3.
Zalesňování bylo provedeno na ploše 3,55
ha s počtem vysázených sazenic 19.555
kusů. Opakovaná výsadba byla provedena na
ploše 1,17 ha.
Výchovné zásahy do 40 let věku porostů
byly provedeny na ploše 6,04 ha, z toho
prořezávky 2,94 ha, probírky do 40 let 3,10
ha.
Příjmy za dřevo činily 2.554.407,- Kč,
výdaje na činnost byly 1.183.966,- Kč, čistý
zisk 1.370.441,- Kč. Dotace na hospodaření
v lesích činily 146.320,- Kč.
Jaroslav Houdek, správce lesa
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V těchto dnech oslaví v naší obci svá jubilea:
3.1. Anna Holečková, 73 let, Chelčice 13
11.1. Vladimír Líkař, 74 let, Chelčice 52
11.1. Věra Pešková, 50 let, Chelčice 20
18.1. Adam Sosna, 1 rok, Chelčice 111
22.1. Marie Sedláková, 65 let, Chelčice 88
23.1. Anna Marie Kavanová, 5 let, Chelčice 9
26.1. Jana Vajsarová, 60 let, Chelčice 112
27.1. Pavla Píchová, 15 let, Chelčice 107
29.1. Jan Turek, 20 let, Chelčice 87
4.2. Marie Sečková, 81 let, Chelčice 76
10.2. Marie Konvičková, 71 let, Chelčice 27
10.2. Ivana Vavrušková, 50 let, Chelčice 16
12.2. Hana Bejdáková, 65 let, Chelčice 112
20.2. Vlasta Jelínková, 81 let, Chelčice 42
21.2. Stanislava Šulistová, 50 let, Chelčice 30
27.2. Rudolf Vávrů, 60 let, Chelčice 122
Všem oslavencům a jubilantům gratulujeme
a přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí a
osobní spokojenost.
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S P O L E Č E N S K Ý Ž I V O T N A CH E L ČI C K U
Z aktivit klubů OS Mája - Tvořivé Chelčice
Klub SDH:
Počátkem měsíce listopadu proběhla v obecním hostinci tradiční
zábava „Pěkná hodinka“, která měla ohlas u místních spoluobčanů
a které se zúčastnila i chelčická mládež. Tato tradiční zábava byla
zahájena u Obecního úřadu na hřišti, kde byl poražen mladou
chasou Máj a přenesen do obecního hostince. Program pokračoval
taneční zábavou s hudebním doprovodem dechové kapely
Doubravanka a zábavu pěkně doplnila bohatá tombola.
Z činnosti klubů KPZ, Dětského divadelního souboru,
Výtvarného klubu a jazykových kurzů:
V průběhu zimních měsíců probíhaly v naší obci kurzy německého
a anglického jazyka pod vedením Mgr. Zdeňky Vavruškové a Bc.
Lucie Aiznerové, cvičení žen pod vedením Ing. Jany Fišerové, dále
probíhají dva kurzy Mateřského klubíčka pro miminka do jednoho
roku a pro starší děti prozatím v Klubovně OS Mája - T.Ch. na
ubytovně pod vedením Mgr. Kláry Kavanové Muškové, dále dva
keramické kurzy pro děti a mládež ve výtvarném keramickém
ateliéru v podkroví OÚ Chelčice pod vedením sl. Ivy Vavruškové.
V předvánočním čase o I. a III. adventní neděli si mnozí
spoluobčané připravili pro ostatní odpolední program se svými
tradicemi, který v letošním roce proběhl v poklidném duchu se
zpěvy a přáními u vánočního stromu na návsi, kde byl také i letos
slavnostně rozsvícen vánoční strom. Program dále pokračoval
v obecním hostinci, kde proběhla adventní besídka dětí z místní
mateřské školy a dětského divadelního souboru Chelčické štěstí.
Adventní atmosféru velice pěkně doplnil výborný adventní punč
s vyráběním adventních dekorací i vánočních dobrot s ochotnými
ženami z naší obce. V průběhu I. adventního odpoledne
místopředseda sdružení František Krump společně s p. Františkem
Slavíkem rozdávali v obecním hostinci za OS Mája-T.Ch. vánoční
dárky pro spoluobčany – letos v podobě kalendářů na rok 2008
s aktivitami jednotlivých klubů sdružení z průběhu roku 2007.
I v letošním roce na Štědrý den proběhlo štědrovečerní zpívání
koled dětí z divadelního souboru Chelčické štěstí spojené
s rozdáváním Betlémského světla a slavnostní vánoční mší svatou
v kostele sv. Martina. Ve večerních hodinách jsme si mohli
vyslechnout rozhlasovou relaci s přáním starosty obce, vánočním
zamyšlením a koledami a setkat se při „Štědrovečerním přání
sousedů“ s živým světlem. Po obědě 1. ledna jsme měli příležitost
vyslechnout novoroční koncert manželů Lutkových v kostele sv.
Martina, při kterém se rozezpíval nejeden hlas posluchačů.
zpracovala Mgr. K. Kavanová Mušková

Robertson, Sonja Henie, Sjoukje Dijkstrová, sourozenci Eva a Pavel
Romanovi, Katarina Wittová, Robin Cousins, Surya Bonalyová nebo
Phillippe Candeloro. Vystoupení Holiday on Ice navštíví ročně přibližně 5
miliónů diváků, kterým se v jednotlivých show představí až 70
krasobruslařů v 750 kostýmech.
Představení Mystery je programovou novinkou Holiday on Ice. V režii
Anthony van Laasta s choreografií Robina Cousinse a hudební režií
Michaela Reeda zve diváky do světa kouzel, záhad a hrůzy. Originální
nová scéna tohoto představení je dílem slavného návrháře Barta Clementa,
kostýmy navrhl francouzský návrhář Edward Piekny. Děj diváky mimo
jiné zavede od tajemného Východu až do Alenčiny říše divů. Z hudebních
čísel se návštěvníci mohou těšit např. na slavný opus Saint-Saense „Dance
Macabre“. Revue Mystery končí poctou divadelnímu a filmovému hitu
„The Wiz“. Pořadatelem představení je agentura Live Nation Czech
Republic s.r.o.
POKUD MÁTE ZÁJEM O TOTO ZAJÍMAVÉ PŘEDSTAVENÍ,
PROSÍM OZVĚTE SE PANÍ DAGMAR SLAVÍKOVÉ NA TEL. Č.: 604
214 403.

Pozvánka na valnou hromadu OS
Mája - Tvořivé Chelčice
Dovolte, abychom Vás srdečně pozvali na řádnou valnou hromadu, kde
bychom chtěli zhodnotit naši dosavadní činnost a připravit program na
další období tak, aby společenský a kulturní i sportovní život v naší
malebné obci byl ještě pestřejší.
Program řádné valné hromady občanského sdružení Mája – Tvořivé
Chelčice konané v sobotu 1. března 2008 od 18.00 hod ve Sportbaru
v Chelčicích:
1. Zahájení, přivítání přítomných a volba předsedajícího valné
hromady.
2. Seznámení s programem schůze.
3. Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu a návrhové komise .
4. Zpráva o činnosti občanského sdružení Mája - Tvořivé Chelčice.
5. Zpráva o hospodaření sdružení.
6. Volba členů rady sdružení.
7. Návrh plánu činnosti a kulturního kalendáře sdružení .
8. Návrh rozpočtu sdružení.

Lední revue HOLIDAY ON ICE
opět v Sazka Areně

9. Zpráva o ustavení klubů za uplynulé období, jako organizačních
jednotek sdružení.
10. Zmocnění rady sdružení k případným změnám v plánu činnosti a v

Zájezd do Prahy na představení pořádá klub OS Mája-Tvořivé
Chelčice KPZ.
Světoznámá lední revue Holiday on Ice se vrací do SAZKA
ARENY a my budeme také při tom. Odjíždíme na představení
v sobotu 16. února 2008 v 15.30 hodin od obecní prodejny
z Chelčic, vlastní představení začíná v 19 hodin a ve večerních
hodinách se vracíme po představení do Chelčic. Cena za lístek na
představení a za cestu činí 600 Kč na osobu.
Lední revue Holiday on Ice vznikla v roce 1943 ve Spojených
státech. Se souborem později vystupovali krasobruslaři jako Ronnie

rozpočtu na rok 2008 podle úspěšnosti v podaných dotačních
titulech.
11. Obrazová prezentace činnosti jednotlivých klubů.
12. Diskuse k předneseným bodům programu a jejich schválení.
13. Usnesení valné hromady.
14. Závěr .
František Krump, místopředseda rady sdružení
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Srdečně zveme všechny sportovní příznivce na tradiční

Když jsme vytvářeli vánoční relaci do rozhlasu, velice pěkně tam
zaznělo, že sami cítíme, že to, co děláme, je jenom kapka v oceánu.
Ale oceánu by něco scházelo, kdyby tam ta kapka chyběla… Často
nemáme čas pro své děti, nemáme čas na sebe navzájem, není čas,
abychom se těšili jeden z druhého. Vlastně nejhorší chudobou je
osamělost a pocit, že nejsme milováni. Ve světě je větší hlad po
lásce a ocenění než po jídle.
Nemysleme si, že aby láska byla pravá, musí být mimořádná. Je
zapotřebí, abychom milovali neúnavně. Nečekejme na to, až nás
někdo povede, že nám lásku někdo vyjádří sám. Začněme sami –
člověk člověku.

SPORTOVNÍ PLES

Klára K.
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koná se v pátek 22. února 2008 od 20 hodin
v prostorech jídelny ZD Chelčice.
7

K tanci a poslechu hraje Pozor vizita.
Vstupné 80,- Kč.
Pořádá FK Chelčice.
Připravena je bohatá tombola.

Dne 14. března 2008 se od 20,00 hodin koná
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE FK CHELČICE

Fotogalerie z letošních adventních tradic

Z
E

ve Sportbaru u hřiště.
Členský příspěvek pro přispívající členy je 100,- Kč,
pro členy aktivní je příspěvek 500,- Kč.
Všichni jsou srdečně zváni.

ZPRAVODAJ OBCE
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