VI. ročník

Číslo 3

Troskotovický kurýr

Červenec 2012

Obec

Usnesení ze zastupitelstva
14. 05. 2012
1. ZM schválilo program zasedání doplněný o další body
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se : 0
2. ZM schválilo nové obecné závazné vyhlášky (dále jen OZV), a to:
(a) OZV č.1/2012
(b) OZV č.2/2012 o místních poplatcích
(c) OZV č.3/2012 o stanovení systému schromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování kom. odpadů a nakládání se stavebním
odpademna území Troskotovic . . .
(d) OZV č.4/2012, o místním poplatku za provoz systému schromažďování,
sběru, přepravz, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Hlasování: pro: 8 proti: 0 zdržel se : 0
3. ZM schválilo, že obsazení pracovních míst dle žádostí občanů o zaměstnání na
VPP (veřejně prospěšné práce) je závislé na získání fin. prostředků z ÚŘADU
PRÁCE.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se : 1 Kovaříková H.
4. ZM schválilo snížení nájemného za užívání obecního bytu na adrese Troskotovice č.p. 61, na základě žádosti paní Libuše Marušincové. Nově stanovené
nájemné je ve výši 2000,- měsíčně.:
Hlasování: pro: 8 proti: 0 zdržel se : 0
5. ZM schválilo odstranění části vodovodního řádu a pověřilo starostu zajištěním
akce.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se : 1 Kovaříková H.
6. ZM schválilo zřízení věcného břemene - el. přípojka, výstavba RD p. Nečasová.
Hlasování: pro: 8 proti: 0 zdržel se : 0
7. ZM schválilo a pověřilo starostu k zajištění potřebných úkonů ve věci odvodnění RD č.p. 259.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se : 1 Kovaříková H.
Zápis byl vyhotoven dne: 22. 05. 2012

http://www.troskotovice.cz/

.
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Obecně závazná vyhláška č. 1/2012,
kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce
Zastupitelstvo městyse Troskotovice se na svém zasedání dne 14. 5. 2012 usneslo
vydat na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Troskotovice č. 1/92, o čistotě a ochraně
veřejné zeleně a veřejného prostranství v obci Troskotovice, ze dne 31. 7. 1992.
Čl. 2
Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Troskotovice č. 3/93, o příspěvku rodičů na částečnou úhradu neinvestičních nákladů na provoz mateřské školy v Troskotovicích, ze dne 17. 12. 1993.
Čl. 3
Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Troskotovice č. 1/2001, o zákazu volného pobíhání psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích, ze dne 1. 3. 2001.
Čl. 4
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá z důvodu naléhavého obecného zájmu
účinnosti dnem vyhlášení.
Denisa Haluzová, místostarostka
Michal Ordoš, starosta
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Obecně závazná vyhláška č. 2/2012,
o místních poplatcích
Zastupitelstvo městyse Troskotovice se na svém zasedání dne 14. 5. 2012 usnesením č. 2/2012 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a
§ 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláškaÿ):
ČÁST I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1. Městys Troskotovice zavádí touto vyhláškou tyto místní poplatky (dále jen
„poplatkyÿ):
(a) poplatek ze psů,
(b) poplatek za užívání veřejného prostranství,
(c) poplatek ze vstupného.
2. Řízení o poplatcích vykonává úřad městyse (dále jen „správce poplatkuÿ).1
ČÁST II.
POPLATEK ZE PSŮ
Čl. 2
Poplatník a předmět poplatku
1. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba,
která má trvalý pobyt nebo sídlo na území městyse Troskotovice.2
2. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.3
Čl. 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1. Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců.
2. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné
výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa
trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního
měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.4
1 § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o místních poplatcíchÿ)
2 § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích
3 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
4 § 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích
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3. Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická
osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém
taková skutečnost nastala.
Čl. 4
Ohlašovací povinnost
1. Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti
do 15. dnů ode dne, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo dne, kdy nabyl psa
staršího tří měsíců.
2. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.
3. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
4. Při plnění ohlašovací povinnosti je držitel psa povinen současně sdělit správci
poplatku některé další údaje stanovené v čl. 20 této vyhlášky.
Čl. 5
Sazba poplatku
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
1.

(a) za prvního psa . . . . . 50,- Kč,
(b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele . . . . . .100,- Kč.

Čl. 6
Splatnost poplatku
1. Poplatek je splatný nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku.
2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1,
je poplatek splatný nejpozději do konce příslušného kalendářního roku.
Čl. 7
Osvobození a úlevy
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P
podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné
psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis5 .
ČÁST III.
poplatek za UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
Čl. 8
Předmět poplatku, poplatník
5

§ 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
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1. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění
dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro
umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a
jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího
místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce
nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.6
2. Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby,
které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.7
Čl. 9
Veřejné prostranství
Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání veřejných prostranství, kterým
jsou náves, silnice, místní komunikace, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory
přístupné každému bez omezení. Tato veřejná prostranství jsou graficky vyznačena
na mapě městyse Troskotovice v příloze č. 1. Tato příloha tvoří nedílnou součást
této vyhlášky.
Čl. 10
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, až
do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.
Čl. 11
Ohlašovací povinnost
1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku nejpozději 8 dní před zahájením
užívání veřejného prostranství předpokládanou dobu, místo, způsob a výměru
užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po
dobu kratší než 2 dny je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den
zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu,
neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.
2. Poplatník je dále povinen ohlásit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 20 této vyhlášky.
3. Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav údajů uvedených v odst. 1 nejpozději do 8 dnů.
Čl. 12
Sazba poplatku
1. Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
(a) za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb . . . 5,- Kč
6
7

.

§ 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích
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(b) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje . . . 5,- Kč
(c) za provádění výkopových prací . . . . . . . . . . . .

5,- Kč

(d) za umístění stavebního zařízení . . . . . . . . . . .

5.- Kč

(e) za umístění reklamního zařízení . . . . . . . . . .

2,- Kč

(f) za umístění zařízení cirkusů . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,- Kč
(g) za umístění skládek do 7 dnů zdarma,od 8 dne. . . . . . . . . . . 3,- Kč
(h) za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce . . . . . . . . . 5,- Kč
(i) za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce . . . . . . 5,- Kč
(j) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce . . . . . . .10,- Kč
(k) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl. . . . . 5,- Kč.
2. Obec stanovuje poplatek paušální částkou takto:
(a) za umístění lunaparků a jiných atrakcí . . . . . . . . . . . 3000 Kč/týden
(b) za vyhrazení trvalého parkovacího místa . . . . . . . . 1000 Kč/rok.
Čl. 13
Splatnost poplatku
1. Poplatek ve výši stanovené podle čl. 12 odst. 1 je splatný:
(a) při užívání veřejného prostranství po dobu jednoho dne nejpozději v den
zahájení užívání veřejného prostranství,
(b) při užívání veřejného prostranství po dobu 2 dnů nebo delší nejpozději
v den ukončení užívání veřejného prostranství
2. Poplatek ve výši stanovené podle čl. 12 odst. 2 písmeno a) je splatný v den
skončení užívání veřejného prostranství.
3. Poplatek ve výši stanovené podle čl. 12 odst. 2 písmeno b) je splatný do 30.
6. příslušného kalendářního roku.
4. Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je
dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.
Čl. 14
Osvobození a úlevy
1. Poplatek se neplatí z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely8 .
2. Od poplatku se dále osvobozuje úřad městyse, městysem zřízené a založené
příspěvkové organizace, neziskové organizace a občanská sdružení mající sídlo
v městyse Troskotovice.
8

§ 4 odst. 1 poslední věta zákona o místních poplatcích
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ČÁST IV.
poplatek ze vstupného
Čl. 15
Předmět poplatku a poplatník
1. Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní
nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného
obsažena. Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí
za to, že se jí může zúčastnit.9
2. Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.10
Čl. 16
Ohlašovací povinnost
1. Poplatník je nejpozději do 10 dnů před konáním akce povinen ohlásit správci
poplatku druh akce, datum a hodinu jejího konání, výši vstupného a další
údaje podle čl. 20 této vyhlášky.
2. Do 10 dnů po skončení akce je poplatník povinen oznámit správci poplatku
celkovou výši vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže
byla v ceně vstupného obsažena.
Čl. 17
Sazba poplatku
Sazba poplatku činí z vybraného vstupného 10%.
Čl. 18
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne skončení akce.
Čl. 19
Osvobození a úlevy
1. Poplatek ze vstupného se neplatí z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejné prospěšné účely.11
2. Od poplatku se dále osvobozuje úřad městyse, městysem zřízené a založené
příspěvkové organizace, neziskové organizace a občanská sdružení mající sídlo
v městyse Troskotovice.
ČÁST V.
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVEREČNÁ
Čl. 20
Společná ustanovení k ohlašovací povinnosti
9
10
11

.

§ 6 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 6 odst. 2 zákona o místních poplatcích
§ 6 odst. 1 věta poslední zákona o místních poplatcích
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1. V ohlášení poplatník nebo plátce uvede12 :
(a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu,
obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též
osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
(b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou
činností poplatníka nebo plátce,
(c) další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností zakládajících nárok na úlevu nebo případné
osvobození od poplatkové povinnosti.
2. Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského
státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných
v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.13
3. Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je poplatník
nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.14
Čl. 21
Navýšení poplatku
1. Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným
seznamem.15
2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může
obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.16
Čl. 32
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/93, o místních poplatcích.
Čl. 33
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá z důvodu naléhavého obecného zájmu
účinnosti dnem vyhlášení.
Denisa Haluzová, místostarostka
Michal Ordoš, starosta
12
13
14
15
16

§
§
§
§
§

14a odst. 1 zákona o místních poplatcích
14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
11 odst. 1, 2 zákona o místních poplatcích
11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
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Obecně závazná vyhláška č. 3/2012,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse
Troskotovice
Zastupitelstvo městyse Troskotovice se na svém zasedání dne 14. 5. 2012 usnesením č. 3/2012 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o odpadechÿ), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
„zákon o obcíchÿ), tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláškaÿ) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území městyse Troskotovice, včetně nakládání se stavebním odpadem17 ).
Čl. 2
Třídění komunálního odpadu
1. Komunální odpad se třídí na:
(a) tříděný odpad, kterým je papír, nápojové kartony, sklo, plast, včetně
PET lahví,
(b) objemný odpad,
(c) nebezpečné složky komunálního odpadu,
(d) směsný odpad.

2. Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle odst.
1 písm. a), b), c).
Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu
1. Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.
17 ) Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných
odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup
při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

.
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2. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny u prodejny Jednota, za hřbitovem a
. . . ...
3. Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
(a) papír - barva modrá,
(b) sklo barevné - barva zelená, sklo bílé - barva zelená s bílým víkem
(c) plasty, PET lahve, nápojové kartony - barva žlutá.
Čl. 4
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu]Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadů18 ) je zajišťován 2x ročně
jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány
na úřední desce obecního úřadu, na webových stránkách obce a vyhlašovány v místním rozhlase.
Čl. 5
Sběr a svoz objemného odpadu
1. Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže
být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek . . . ).
2. Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován 2x ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední
desce obecního úřadu, na webových stránkách obce a vyhlašovány v místním
rozhlase.
Čl. 6
Shromažďování směsného odpadu
1. Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky
sběrnými nádobami jsou
(a) typizované sběrné nádoby – (popelnice, kontejnery, igelitové pytle) určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,
(b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci,
sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
18 ) Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných
odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup
při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)
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2. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo
přechodně umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou
osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více
uživatelů.
Čl. 7
Nakládání se stavebním odpadem
1. Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem
komunálním.
2. Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.
3. Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat kontejner.
Čl. 8
Závěrečná ustanovení
1. Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Troskotovice č. 1/1998, stanovující
systém nakládání s komunálním odpadem.
2. Tato obecně závazná vyhláška nabývá z důvodu naléhavého obecného zájmu
účinnosti dnem vyhlášení.
Denisa Haluzová, místostarostka
Michal Ordoš, starosta

.
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Obecně závazná vyhláška č. 4/2012,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo městyse Troskotovice se na svém zasedání dne 14. 5. 2012 usnesením č. 4/2012 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a
§ 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláškaÿ):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1. Městys Troskotovice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatekÿ).
2. Řízení o poplatcích vykonává úřad městyse (dále jen „správce poplatkuÿ).19
Čl. 2
Poplatník
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů platí20 :
1. fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek
odváděn 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,
2. 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.
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti
nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla,
případně doložit existenci skutečností zakládajících osvobození nebo úlevu od
poplatkové povinnosti.
2. Poplatník dle čl. 2 odst. 2 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku
zejm. příjmení, jméno, bydliště, popřípadě další adresy pro doručování, evidenční nebo popisné číslo stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci,
není-li tato stavba označena evidenčním nebo popisným číslem číslo parcelní
pozemku, na kterém je tato stavba umístěna.
19 § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o místních poplatcíchÿ)
20 § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích
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3. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci
poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu
nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci.
4. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské
unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru
nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2
adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.21
5. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.22
Čl. 4
Sazba poplatku
1. Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky činí 400,Kč a je tvořena:
(a) z částky 150,- Kč za kalendářní rok a
(b) z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě
skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
2. Skutečné náklady roku 2011 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu
činily: . . . a byly rozúčtovány takto:
Náklady . . . děleno . . . (667 počet osob s trvalým pobytem na území obce +
. . . počet staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci) = . . . Kč.
Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky
ve výši . . . Kč.
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 v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke
změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný
stav na konci tohoto měsíce.23
Čl. 5
Splatnost poplatku
1. Poplatek pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky je splatný ve
dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. 3. a do 30. 6. příslušného
kalendářního roku.
21
22
23

§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
§ 10b odst. 4 zákona o místních poplatcích
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2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je
poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve
kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného
kalendářního roku.
Čl. 6
Navýšení poplatku
1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří
mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným
seznamem.24
2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může
obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.25
Čl. 7
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2001, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 20. 12. 2001.
Čl. 8
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá z důvodu naléhavého obecného zájmu
účinnosti dnem vyhlášení.
Denisa Haluzová, místostarostka
Michal Ordoš, starosta

24
25

§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
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Názor občana
Na veřejné schůzi 14.5. v tomto roce
jsem poděkoval Hafnerům za pěkný příspěvek do Kurýra týkající se nesmyslného kácení a ničení starých lip v naší
obci. Poděkoval jsem i našim nimrodům
za snahu uvést do pořádku porosty kolem našich polních cest, které si někteří
naši občané pletou se smetištěm. Vrátím
se k těm stromům, vážení, važme si každého stromu, jsou to plíce naší země, je
to domov ptáků a kryt pro mnohé druhy
zvířat, jsou i neopominutelnou ozdobou
krajiny a obce. Když se ohlédneme do
minulosti, uvědomíme si, že dříve bývala
krajina rozčleněna do malých políček a
travnatých ploch. Ty byly od sebe odděleny ladem ponechanými úhory s mezerami s keři a řadou divoce rostoucích
rostlin. Na mezích většinou byly i nějaké
stromy.
Takový ráz krajiny vyhovoval nejen
bažantům, koroptvím a zajícům, ale i
spoustě drobných ptáků, jako je strnad,
skřivan, ťuhýk a další. Na bylinách a keřích nacházela zvířata bohatě prostřený
stůl. Dnes již delší dobu hospodaříme
v krajině na velikých lánech bez remízků
a mezí. Pěstujeme intensivně kulturní,
monokulturní plodiny, používáme hnojiva, pesticidy a herbicidy. Zkrátka dáváme přírodě a těm, co v ní s námi žijí,
děsně na zadek. Je kladen důraz na co
nejintensivnější způsob hospodaření, ale
na šetrné zacházení s přírodou se zapomnělo.
Jeden z mála dobrých pozůstatků po
dřívějším režimu jsou větrolamy. Každý
si jistě všiml hnědých mračen hnaných
větrem, plných prachu a spraše, mimo to
ten vítr velmi vysušuje pole i naše zahrady, nic mu nestojí v cestě a tak máme
prach i ve svých domech. Větrolam byl
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osekán a seštěpkován jakousi firmou, ta
si namazala kapsu a nám zbyla místo větrolamů stromořadí. Dokonce i na některých úsecích bez keřovitého podrostu.
V Třešňovce, která byla nedávno
ještě jakousi oázou přírody, se kácí
stromy. Proč? Je potřeba něčím topit.
Na vykácených plochách se mají vysadit třešně. Kdo se bude o ně starat?
Proč třešně a ne dřeviny, které do přírody patří, třeba jilmy, topoly,lípy, jeřáby, borovice, zkrátka stromy, které zde
po staletí rostly. Že zde byly ještě nedávno třešně, to neobstojí, špačci na
smlsnutí tam mají dost brabčinek - divokých třešní.
Apeluji na Vás - občany této pěkné
obce - městyse. Nevyvážejte do zeleně za
obcí Váš odpad, žádejme spolu po obci
rozmístění kontejnerů, abychom se mohli
zbavit odpadu a nezaneřáďovat si svoje
okolí. Ty kontejnery ale nesmí být tak,
jak dnes, aby od Třešňovky jsme vozili
odpad ke hřbitovu - to nikdo z nás dělat nebude. Zamezme kácení stromů, zde
musí sehrát svoji ochranářskou roli obec
a ne, aby se na něm podílela. To se tyká
i vyvážení listí a chrastí.
Hlídejme si své okolí, naše mladá generace se Vám jednou poděkuje, když nebude mít kam vyjet s kočárkem nebo jít
na procházku. Na smetiště se nechodí.
Strom se zničí během několika minut,
ale než vyroste, trvá to i desetiletí. Myslím, že by bylo velice užitečné od našich nimrodů, kdyby při svých pochůzkách se podívali, kdo je ten, co dělá nepořádek, kdo jim ničí porosty, kryt pro
zvěř a hnízdní podmínky pro bažanty, ale
i řadu zpěvných ptáků. Měli by se ozvat
i proti kácení stromů, vždyť je to jejich
revír.

Názory

Nepořádek je vždy špatnou vizitkou,
ať se jedná o ulici, domácnost nebo i
o přírodu, která má ale tu smůlu, že je
v blízkosti našich domů a my musíme být

spolu s obcí garanty, že po sobě zde zanecháme obec pěknou a čistou.
Jan Paulík

A my bychom za redakci přidali jeden krásný citát:
„Nedědíme zemi po našich předcích, nýbrž si ji vypůjčujeme od našich dětí.ÿ
Antoine de Saint-Exupéry
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Společnost

23. července 2012

Územní plán – Veřejné projednání návrhu Územního plán se uskuteční v 16,00 hod. v zasedací místnosti Úřadu Městyse Troskotovice

Pálení čarodějnic
Děti a rodiče, kteří se zúčastnili 30.4.2012 na místní střelnici pálení čarodějnic,
by rádi poděkovali troskotovické mládeži, která pod vedením Miloše Polčáka ml.
připravila vatru k opékání špekáčků. Dík patří také paní Jitce Burianové, manželům
Stanislavu a Ireně Křížovým, Kláře Husákové a Marcele Hafnerové za zhotovení
velikých a „strašidelnýchÿ čarodějnic.

Předávání ocenění za víno
Předávání ocenění na Izraelském velvyslanectví v Praze za víno Čertoraj 2009,
které získalo zlatou medaily na světové vinařské výstavě TERAVINO v Izraeli. Tuto
cenu získalo v nejprestižnější kategorii červená suchá vína jako jediné červené víno
z České Republiky. Na fotografii ocenění přebírá Pavel Herko a Marek Štýbl od
izraelského velvyslance a ředitele soutěže Teravino.

.
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Inzerce

Jubilanti
Blahopřejeme spoluobčanům, kteří v dubnu, květnu a červnu 2012
oslavili svá životní jubilea.
Antonín Fila
Olga Bučková
František Buček
Jiřina Orálková
Kateřina Hlínová
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Příspěvky, náměty a připomínky zasílejte na uvedenou adresu
nebo předávejte v místní knihovně.
V případě zájmu o inzerci nás prosím kontaktujte.
Uzávěrka příštího čísla 20. září 2012.
Redakce : Marie Husáková, Anna Šuláková
Email, Web : trosk.kuryr@seznam.cz, www.troskotovice.cz
Sazba a grafická úprava : Václav Dovrtěl
Distribuce : městys Troskotovice
Náklad : 250 výtisků
Četnost : občasník
Výtisk je neprodejný.
Časopis je od 19. 2. 1999 evidován na Ministerstvu kultury ČR.

