STEHELČEVSKÝ

ZPRAVODAJ
1/2016

Vážení spoluobčané,
dovolte nám, abychom Vám všem popřáli úspěšný a klidný
nový rok 2016, hodně štěstí, zdraví a spokojenosti ve Vašem
osobním i profesním životě.

PF 2016

starostka s členy zastupitelstva a zaměstnanci obce

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce dne 16.12.2015
1. Zastupitelstvo obce souhlasí s rozpočtovým opatřením č.11. Pokud do
konce roku dojde k překročení závazných ukazatelů rozpočtu, zastupitelé
souhlasí s tím, aby rozpočtové změny provedla starostka a na lednovém
zasedání předložila podrobnou zprávu. Limit pro provedení změn je
stanoven na 500 000,-Kč.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje schodkový rozpočet na rok 2016, rozdíl bude
kryt z prostředků minulých let.
3. Zastupitelstvo obce souhlasí s novými Stanovami DSO MULP.
4. Zastupitelstvo obce souhlasí s výpovědí smlouvy firmě Energie pod
kontrolou.
5. Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou Amper-market
na dobu 7 měsíců a pověřuje starostku podpisem této smlouvy na odběr
elektřiny a na odběr plynu s firmou STT CZ, a.s. za stejných podmínek.
6. Zastupitelstvo obce souhlasí s nákupem žaluzií do plastových oken ve škole
v hodnotě cca 24.000,-Kč.
7. Zastupitelstvo obce souhlasí s OZV č.1/2015.
8. Zastupitelstvo obce souhlasí s pronájmem části pozemku p.č. 21/1 za
obvyklých podmínek a pověřuje starostku podpisem této smlouvy.
9. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o předběžné kontrole
hospodaření obce Stehelčeves.
10.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o předběžné kontrole
hospodaření DSO MULP.
11.
Zastupitelstvo obce souhlasí s koupí pozemku p.č. 29/1 o rozloze 26
2
m v za cenu 100,-Kč/m2 a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
12.
Zastupitelstvo obce souhlasí s ukončením smlouvy s Koloniálem
Večerka pro nedodržení Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne
25.3.2009, a to k datu 31.12.2015.
Zprávy z obecního úřadu
- Další zasedání Zastupitelstva obce Stehelčeves se koná ve středu 27.1.2016
od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ.
- MUDr. Jeřábek bude v naší obci ordinovat v pondělí 4.a 18.ledna, vždy od
8.00hodin.
- Upozorňujeme všechny občany, že poplatky za odpady a psy budou
vybírány v úředních hodinách, a to od pondělí 11.ledna 2016. Poplatek je
splatný do 31.března každého kalendářního roku. Tam, kde je poplatek

vyšší než 1.500 Kč, je možné poplatek uhradit ve dvou stejných splátkách.
První splátku je nutné uhradit do 31.3. a druhou do 30.9.2016.
- Výtvarná dílnička pro děti ve čtvrtek 7.1.2016 z provozních důvodů
odpadá. Na děti se budeme opět těšit ve čtvrtek 21.ledna v 16.00 hodin
v klubu nad večerkou, kdy si společně vyrobíme krásné věci.
- V prosinci odevzdaly hliníkové obaly tyto děti:
Mytych Jakub 3 kg
Šimovič Martin 1,2 kg
Hojdíková Nikola 1 kg
Všem sběračům děkujeme a posíláme dárkové poukázky.
Další sběr těchto obalů je v sobotu 23.1.2016 od 9.00 do 11.00 ve sběrném
dvoře OÚ.
Odevzdané hliníkové obaly v roce 2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hrach Miroslav
Tlacháčová Ema
Tlacháč Adam
Dobrocsányi Lukáš
Horák Tomáš
Svoboda Lukáš
Mytych Jakub
7. Kozák Filip
8. Štanc Václav
9. Dragoun Vojtěch
10. Debroise Martin
11. Janošová Zdenička
12. Debroise Marie
13. Dvořáková Barbora
14. Bouchalová Ella
15. Šimovič Martin
16. Hojdíková Nikola

47,4 kg
33,4 kg
23,5 kg
21,7 kg
9,0 kg
7,9 kg
7,9 kg
6,6 kg
4,2 kg
4,1 kg
3,5 kg
3,2 kg
2,8 kg
2,7 kg
2,6 kg
1,2 kg
1,0 kg

Děti celkem nasbíraly 182,7 kg hliníku, což je za 7 měsíců minulého roku veliký
úspěch.
Všem dětem, které se zúčastnily naší sběrové soutěže, moc děkujeme, posíláme
jim diplom a malé sladké poděkování. V tomto roce si přejeme ještě více
účastníků naší soutěže a všem dětem přejeme mnoho úspěchů v jejich snažení.

OBEC STEHELČEVES
Obecně závazná vyhláška
č. 1/2015
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce Stehelčeves se na svém zasedání dne 16.12.2015 usneslo
vydat na základě ust. §14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatních,
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm.
h) zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška).
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1. Obec Stehelčeves touto vyhláškou upravuje místní poplatek za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).
2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad ve smyslu ust. § 14 odst. 3
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatních, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon o
místních poplatcích).
Čl. 2
Poplatník
1.

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů platí ( § 10 b odst.1 zákona o
místních poplatcích):

a)

fyzická osoba,
o která má v obci trvalý pobyt,
o které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České
republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší
než 90 dnů,
o která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České
republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší
3 měsíců,

teré byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl
nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální
rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná
fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li
ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinném domu vlastnické
právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
2.

Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za
fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit
vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob,
jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a
data narození osob, za které poplatek platí.
Čl. 3
Ohlašovací povinnost

1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové
povinnosti
nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento
poplatek vznikla,
případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok
na osvobození nebo úlevu od poplatku.
2. Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku
jméno,
popřípadě jména, příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro
doručování.
3. Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit také
evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo
rodinného domu, není-li jinak stavba nebo dům označen evidenčním nebo
popisným číslem, uvede poplatník
parcelní číslo pozemku, na kterém je tato
stavba umístěna. V případě bytu je poplatník
povinen ohlásit orientační nebo
popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis
umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány. Není.li stavba, ve které se
byt nachází, označena orientačním nebo popisným číslem, uvede poplatník
parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěna stavba s bytem.
4.

Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci
poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo

v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu
nebo rodinného domu.
5.

Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu
Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském
prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede, také adresu svého zmocněnce
v tuzemsku pro doručování (ust. § 14a odst. 2 zákona o místních
poplatcích).

6.

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce
povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala (ust. § 14a
odst. 3 zákona o místních poplatcích).
Čl. 4
Sazba poplatku

1.

Sazba poplatku činí 760,- Kč a je tvořena:
a)

z paušální částky 250,- Kč za kalendářní rok

b) a z částky 510,- Kč za kalendářní rok, jejíž výše se stanovuje na základě
skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
2.

Rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na
sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok
zveřejní obecní úřad na úřední desce vždy zpětně pro každý kalendářní rok
nejpozději do 15.2. roku následujícího.

3.

V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby
určené
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění v
průběhu kalendářního roku, se poplatek platí v poměrné výši, která
odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu, vlastnictví nebo umístění v
příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního
měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni
tohoto měsíce. (ust. § 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích).
Čl. 5
Splatnost poplatku

1.

Poplatek je splatný jednorázově, vždy nejpozději do 31. 3. příslušného
kalendářního roku. V případě poplatku vyššího než 1.500,- Kč je možno
poplatek uhradit ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. 3. a 30.
9. příslušného kalendářního roku.

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 roku.
Čl. 6
Osvobození

1.
2.

Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je
o umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského
zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského
zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu
nebo smlouvy
o umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě
rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou
působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého
o jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním
postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí
sociální služby
o umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro
seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
3. Úlevu na poplatku mají osoby, které v kalendářním roce, za který je
poplatek vybírán,
o nedosáhnou věku 15 let
o přesáhnou věk 75 let
Úleva na poplatku spočívá v tom, že se jim poplatek snižuje na 380,- Kč.

3.

Od poplatku jsou osvobozeny osoby, které mají v informačním systému
obyvatel uvedeno sídlo ohlašovny tj. Obecní úřad Stehelčeves, Hlavní 43,
273 42 Stehelčeves.

Čl. 7
Navýšení poplatku
1.

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši,
vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným
předpisným seznamem (ust. § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích).

2.

Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků
může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím
poplatku (ust. § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích).
Čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku
1. Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti
nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen
ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění,
přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce
nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné
procesní postavení jako poplatník.
2. V případě podle odstavce 1 vyměří obecní úřad poplatek zákonnému
zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.
3. Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit
poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.
Čl. 9
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 ze dne 19.9.2012 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Čl. 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2016.

Vánoční trhy
V sobotu 12.12.se konaly v sále KD již tradičně VÁNOČNÍ TRHY. Mnozí
z nás neodolali lákavé nabídce a odcházeli s vánočními dekoracemi, hračkami,
zákusky, kosmetikou a dalším zbožím, jiní alespoň s kořením, čaji, vejci či zelím,
ale všichni zde načerpali tu pravou vánoční atmosféru, popovídali si a prohlédli
si výrobky šikovných lidí z obce i okolí. Mnozí se zastavili nad háčkovaným
Betlémem, který již třetí vánoce zdobil náš sál, a hádali, co je v Betlému nového.
Bylo to opravdu pěkné předvánoční zastavení.

Kolaudace nástavby budovy školy ve Stehelčevsi
V úterý 15.prosince proběhla kolaudace nástavby a půdní vestavby budovy
školy. A tak po osmi měsících prací jsou prostory ve druhém patře připraveny
k provozu. Přes vánoční prázdniny ještě probíhaly dokončovací práce na interiéru
a 18.ledna představíme všem občanům, kteří jsou zvědaví na nové prostory
v naší budově školy, jak to zde vypadá a jaké budou mít naše děti nové, pěkné
prostředí pro své vzdělávání. A učitelský sbor se po 120 letech dočká sborovny,
kde učitelé budou v klidu pracovat a připravovat se na vyučování.

Zveme všechny občany
již po druhé
na

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ

který se koná
1.ledna 2016 v 18.00 hodin
v parku před obecním úřadem

Tříkrálová sbírka
I tento rok se naše obec zapojí do národní
tříkrálové sbírky, která je největší dobrovolnickou
akcí v Česku. Ve Stehelčevsi se uskuteční v
sobotu 9. 1. 2016 od 10:00. Výtěžek sbírky bude jako obvykle použit především
na pomoc lidem nemocným, se zdravotním postižením, seniorům, matkám s
dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným v našem regionu.
Menší část
výtěžku jde také na zahraniční projekty charity.
Prosíme o vlídné přijetí koledníků, kteří vám svou návštěvou chtějí přinést
vánoční radost a popřát vše dobré do nového roku.
Za organizátory sbírky Markéta Debroise

Kulturní a sociální komise OÚ Stehelčeves
pořádá pro naše ženy

OMLAZOVACÍ DEN

V SOBOTU 9.1. OD 9.00 HODIN
V Obecním klubu nad Večerkou
Můžete využít služeb manikérky, pedikérky a kadeřnice, tentokrát náš
salón navštíví i kosmetička firmy MARY KAY.
Můžete se i objednat na určitou hodinu u paní Hurdálkové na poště
ve Stehelčevsi
Moc se těšíme na další setkání při dobré kávě se všemi ženami,
které o sebe chtějí pečovat!

Sbor dobrovolných hasičů ve Stehelčevsi
Zve všechny své členy a příznivce na výroční valnou
hromadu, která se koná v sobotu 23.1.2015 od 17.00
hodin v sále KD ve Stehelčevsi.

SDH ve Stehelčevsi
pořádá

HASIČSKÝ PLES
v sobotu 30.ledna 2016

od 20.00 hod.

v sále KD ve Stehelčevsi
Hraje: Jaromír Hora

vstupné 80,-Kč

Výtěžek z této akce bude věnován
na činnost kolektivu mladých hasičů!

V měsíci lednu slaví:
KUTHANOVÁ Ilona
ŠATNÍKOVÁ Marta
KOLÁŘÍKOVÁ Stanislava

8.1.
8.1.
16.1.

55 let
55 let
85 let

Srdečně blahopřejeme!

Srdečně Vás zveme
na

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Přivítáni budou:
BUREŠ Mikuláš
KUDLA Matyáš
NOVÝ Vojtěch
DONOVALOVÁ Karolína

15. 8.2015
3. 9.2015
1.10.2015
16.11.2015

Vítání malých občánků se koná v sobotu 9.ledna 2016 od 10.00 hodin v sále
KD ve Stehelčevsi.

Knihovna ve Stehelčevsi
Dovolte mi, abych i já se připojila s přáním všeho dobrého v
roce 2016 a hlavně hodně přečtených krásných a zajímavých
knížek.
GM

Spisovatelé podle abecedy, aneb co také najdete v naší knihovně…
Fráňa Šrámek ( 19.1.1877 Sobotka – 1.7.1952 Praha)
Fráňa Šrámek byl příslušníkem anarchistické generace,
básník, prozaik a dramatik. Byl synem berního úředníka. Dětství
prožil ve svém rodném městě, v Sobotce, kam se později vracel
osobně i ve svých dílech.
S rodiči se několikrát stěhoval, mimo jiné i do Písku, kde prožil
gymnaziální léta. Roku 1899 nastoupil jako jednoroční dobrovolník vojenskou
službu, která mu však byla prodloužena o rok, pro jeho anarchistické postoje.
Po ukončení vojenské služby nastoupil na studia práv, která však nedokončil, a
věnoval se publicistice a literatuře.
Od roku 1903 žil Fráňa Šrámek v Praze a aktivně působil v anarchistickém
hnutí. Přispíval do různých periodik, roku 1905 byl krátce vězněn za účast na
studentských protimonarchistických akcích. Ve vězení se ocitl také během
vojenského cvičení, pro jeho antimilitaristické vystoupení se svojí básní Píšou mi
psaní. Po krátké spolupráci s S. K.Neumannem se Fráňa Šrámek sblížil s
okruhem lidí kolem Karla Čapka.
Za 1. světové války bojoval Šrámek na ruské frontě, poté v Itálii a v
Rumunsku (sebrané spisy Listy z fronty vydané po jeho smrti v roce 1956).
Od poloviny 30. let se Fráňa Šrámek prakticky odmlčel. Za okupace se
zcela uzavřel ve svém pražském bytě. Po válce žil samotářsky v Praze s
výjimkou pravidelných návštěv rodného kraje. Tvořil osamoceně mimo jakékoli
literární skupiny.
Ve fondu knihovny jsou:


Stříbrný vítr



Žasnoucí voják



Past



Tělo

Z obecní kroniky:
Kříž u školy
V parku před školou, vlevo od vchodu do školy stojí již od roku 1872
kamenný kříž. Nevíme přesně, proč byl postaven, ve farní kronice vrapické není
o důvodu postavení záznam. Víme jen, že byl postaven roku 1872 za starosty
Bőhma z čp.8. Pořízen byl za 135 zlatých.
Jedná se o kamenný pomník s křížem, skládá se ze soklu, hranolového
vysokého podstavce s hlavicí s akantovými listy. Na této hlavici je umístěný
kamenný kříž.
Místní občané se modlívali u kříže za dobrou úrodu. Učitel Jan Hofman
dostával od obce 5 zlatých ročně za vedení tohoto modlení. Mezi povinnosti
řídícího učitele patřilo, modlit se u tohoto kříže přede žněmi za pěkné počasí.
Kříž však chátral a pískovcový podstavec se
drolil, tabulku s nápisem někdo rozbil, písmo na ní
bylo zcela nečitelné. Proto obec požádala o dotaci
a dala kříž zrekonstruovat. Restaurátorský zákrok
na kříži provedla firma ART KODIAK s.r.o. v roce
2009.

Kříž u školy rok 2000

Restaurátorské práce byly prováděny
s cílem uvést dílo do jeho původní podoby
a prezentovat jej tak pro další generace.

Rok 2009
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