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Závišan-zpravodaj obce Závišice 
Číslo 1/2013 *Vydal Obecní úřad Závišice, č.p.115, dne 2. 1. 2013, IČO 00600709,                       
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Evidenční číslo přidělené Ministerstvem kultury ČR: MK ČR E 10143* 
Vydává měsíčně Obecní úřad Závišice v nákladu 250 výtisků*Uzávěrka příštího čísla 
24. 1. 2013*Distribuce v místní prodejně*Cena  3,-Kč*Ceník inzerce: 3,-Kč/cm2 
Obecní úřad Závišice si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje* 

Závišičtí judisté děkují za přízeň v roce 2012 
a do nového roku přejí všem mnoho štěstí, zdraví a pohody. 
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Poplatek ze psů na rok 2013 

Poplatek za odpad na rok 2013 

Z P R A V O D A J  O B C E  Z Á V I Š I C E / L E D E N  2 0 1 3 / C E N A  3 K Č   

ZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠAN    
Obecní úřad informuje 

     Podle Obecně závazné vyhlášky obce Závišice č. 2/2012 ze 12. 12. 2012 byla stanove- 
na sazba místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 490,-Kč/poplatník/rok. 
 
Touto vyhláškou dochází i ke změně splatnosti poplatku: 
1) ve dvou stejných splátkách: 245,-Kč za poplatníka nejpozději do 31. 3. 2013 a 
                                                  245,-Kč za poplatníka nejpozději do 30. 9. 2013, 
2) jednorázově na celý rok:      490,-Kč za poplatníka nejpozději do 31. 3. 2013. 
 
     Platbu můžete provést na obecním úřadě v úřední dny nebo převodem na účet obce 
u České spořitelny a. s., pobočka Kopřivnice: 
číslo účtu: 1767239329/0800, 
variabilní symbol ve tvaru: číslo popisné0000počet poplatníků (např. 12400003) 
 
Nálepky na popelnice již nebudou vydávány. 

     Podle Obecně závazné vyhlášky obce Závišice č. 2/2010 z 15. 12. 2010 byla stanove-
na sazba poplatku ze psů ve výši 80,-Kč za jednoho psa, 120,-Kč za každého dalšího 
psa. Poplatková povinnost vzniká v kalendářním měsíci, ve kterém pes dovršil stáří tří 
měsíců nebo ve kterém započalo držení psa staršího. 
 
     Platbu proveďte nejpozději do 31. 3. 2013 na obecním úřadě v úřední dny nebo 
převodem na účet obce u České spořitelny a. s., pobočka Kopřivnice: 
číslo účtu: 1767239329/0800, 
variabilní symbol ve tvaru: číslo popisné0000počet psů (např. 12400001) 
 
     Vznikne-li poplatková povinnost po tomto termínu splatnosti, je poplatek splatný 
nejpozději do 15-ti dnů ode dne, kdy povinnost vznikla. 
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Volba prezidenta republiky 

Volba prezidenta republiky se bude konat 
 

v pátek 11. ledna 2013 od 14.00 do 22.00 hodin  
                               v sobotu 12. ledna 2013 od   8.00 do 14.00 hodin 

(případné druhé kolo 25. a 26. ledna ve stejném čase) 
v zasedací místnosti Obecního úřadu Závišice, 

Závišice 115, 742 21. 
 

Právo volit má státní občan ČR, který alespoň druhý den volby prezidenta dosáhl věku 
18 let (pro 2. kolo i občan, který alespoň druhý den konání 2. kola volby prezidenta 
dosáhl věku 18 let). 
 

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství ČR 
platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním 
pasem České republiky nebo cestovním průkazem. 
 

Možnost hlasovat na voličský průkaz 
Volič (s trvalým pobytem v obci Závišice), který chce volit a v době voleb se nebude 
zdržovat ve „svém“ volebním okrsku (v Závišicích) nebo předpokládá, že bude 
krátkodobě hospitalizován v nemocnici nebo bude krátkodobě pobývat v zahraničí, 
může požádat o vydání voličského průkazu: 
- osobně na ObÚ Závišice do 9. 1. 2013 (pro 2. kolo volby do 23. 1. 2013), 
- žádostí v listinné podobě opatřené ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické 
  podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové 
  schránky, doručenou ObÚ Závišice do 4. 1. 2013 (pro 2. kolo volby do 18. 1. 2013). 
   

Obecní úřad pak nejdříve 27. 12. 2012 předá voličský průkaz osobně voliči nebo 
osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání 
voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu. 
 

Voličský průkaz opravňuje voliče hlasovat v jakémkoli volebním okrsku na území ČR 
nebo v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí. 
  
Možnost hlasovat do přenosné volební schránky 
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných, důvodů Obecní 
úřad Závišice a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo 
volební místnost do přenosné volební schránky (pouze na území Závišic). 
 

Možnost volit v nemocnici nebo obdobném zařízení 
Volič, který bude chtít volit a v době volby prezidenta bude dlouhodobě ve zdravotnic- 
kém zařízení, v zařízení sociálních služeb, věznici a jiných obdobných ústavech a zaříze-
ních, může požádat o zapsání do zvláštního seznamu voličů osobu stojící v čele příslušné-
ho zařízení, která nejpozději 7. 1. 2013 (pro 2. kolo volby 21. 1. 2013) předá údaje 
k zapsání obecnímu úřadu v jejich územním obvodu.  
Volič obdrží sadu hlasovacích lístků v příslušném zařízení a bude hlasovat do přenosné 
volební schránky. 
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jeho bratr, taky probil do vysněného finále. V bitvě o zlato měl ale nakonec více sil 
Petr Hýl z TJ Ostrava, který v závěrečných sekundách strhl vítězství na svou stranu. 
Max Bartoň tak doplnil stříbrem rodinnou sbírku medailí. Mladší žák Radek Rýpar si 
ve svém posledním závodě v této věkové kategorii brousil zuby na zlatý kov. Žákov-
skou skupinu do 33 kg si rozjel ve velkém stylu. Bez větších problémů porazil na ippon 
domácího Daniela Šimka i Šimona Filipce a v cestě výš mu nezabránil ani Denis  
Hanusek z Pionýra Bohumín. Nakonec zůstali v tabulce jen dva neporažení judisti 
Nikolas Hromják a Radek Rýpar. V nesmírně vyrovnaném boji o zlato nebyl znám 
vítěz ani po závěrečném gongu. Až na praporky nakonec určili rozhodčí, že nejtěsnějším 
možným rozdílem se stal vítězem domácí Hromják. Radek Rýpar se pak s kategorií 
mladších žáků rozloučil stříbrnou medailí. O tom jak může být judo ošidný sport se 
na vlastní kůži přesvědčil starší žák Lukáš Vaculík ve váze do 60 kg. Nejprve jej prohra 
se Slovákem Jánem Matiášem ze Sokola Prievidza odsunula do bojů o stříbro. Tady 
s domácím Dominikem Poláškem skvěle zabojoval, vytvořil si účinný tlak a hned z toho 
bylo vedení 10:0 na wazari. Bohužel, stačila malá chvilka nepozornosti a toto skoro 
vyhrané utkání se pouhých pět sekund před koncem otočilo ve prospěch domácího 
Poláška. Ten zvítězil na ippon a překvapený a zklamaný Vaculík bral nakonec bronzo-
vou medaili. Třetí místo, oceněné rovněž bronzem si z Dobré odvezl i benjamínek 
Adam Socha. Mezi borci do 34 kg si vybojoval ze své skupiny postup do semifinále 
za druhé místo. V bojích o cenné kovy nejprve prohra s ostravským Filipem Kršňákem 
a nakonec výhra nad Kryštofem Kubalou z Frýdku Místku určila, že mu na stupních 
vítězů náleželo třetí místo. Zisk těchto pěti medailí z Dobré už další závišičtí judisté 
bohužel nerozšířili. Doplatili na malou zápasovou zkušenost a na velkou konkurenci 
v jejich vahách a kategoriích. Tereza Gajdušková (28 kg) skončila ve skupině na třetím 
nepostupovém místě a Anna Lošáková (42 kg) obsadila 5. pozici. Ani Mikoláš Bartoň 
(40 kg) tentokrát nenapodobil své úspěšné bratry a z těžkého pavouka nepostoupil dál, 
stejně jako Vojtěch Honeš ve váze do 25 kg. Tímto turnajem ve Frýdku Místku Dobré 
byla zakončena letošní judistická sezóna. Do nového roku se někteří judisté posunou 
do vyšších věkových kategorií, tak jim držme palce, ať se jim i tam daří.    

Zleva: Max a Tobiáš Bartoňovi 
            a Adam Socha Zleva: Radek Rýpar a Lukáš Vaculík 
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Zprávy od judistů 

     Ve čtvrtek 6. 12. přijali naši nejmenší judisté pozvání na malý turnaj začínajících 
benjamínků IPPON CUP v Hranicích. V přátelské atmosféře podpořené dobrou organi-
zací se mini benjamínci střetli v malých, váhově rozdělených skupinách, aby zde bojo-
vali o medailové pozice. Závišický oddíl reprezentovalo rekordních 16 judistů, z nichž 
si většina odbyla na soutěžním tatami svůj první křest. Všichni přistupovali k zápasům 
zodpovědně a pokoušeli se prodat všechno, co se stihli za krátkou dobu závišických 
tréninků naučit. Samozřejmě, někomu to šlo líp, někomu hůř, ale z Hranic si nakonec 
všichni účastníci odvezli medaile. Mikoláš Bartoň vybojoval za 1. místo zlatou medaili. 
Děvčata Kateřina Honešová a Tereza Gajdušková stříbrnou a z medailí za 3. místa se 
radovali bratři Tobiáš a Max Bartoňovi, Adam Socha a bratři Jan a Jakub Štíhelovi. 
Na čtvrtých místech, tentokrát odměněných rovněž medailí, se shodně umístili: Anna 
Lošáková, Vojtěch Honeš, Patrik Bartoš, Jan Socha, Jiří Šeděnka, Jan Jašek, Ondřej 
Gajdušek a František Jadrníček. K večeru se všichni vraceli zpět do Závišic spokojení, 
plní dojmů, ale i odhodlání, že příště zabojují ještě víc a budou ti nejlepší. 

Nejmenší benjamínci přivezli medaile z Ippon cupu v Hranicích 

Pět medailí pro závišické judo z Dobré 

     Poslední závody v roce 2012 se uskutečnily v sobotu 15. prosince ve Frýdku Místku 
Dobré. Tohoto klání pod názvem O pohár starosty Dobré, se zúčastnilo více než 200 
judistů a zastoupení měly i zahraniční oddíly z Polska a Slovenska. Do pořadí na před-
ních příčkách chtěla promluvit i skupina devíti závišických judistů. 
Stříbrný adventní víkend se nejlíp vydařil mini benjamínkovi Tobiáši Bartoňovi.  
Ve váze do 21 kg se v pavouku prodral přes Daniela Urbánka z Bohumína a domácího 
Vojtěcha Pavelku až do finále. Tady v těžkém zápase porazil vítěze části „A“ Šimona 
Klímu z Frýdku Místku a bral zaslouženě zlatou medaili. V kategorii mini benjamínků 
do 23 kg si vedl dobře i Max Bartoň, dvojče zlatého medailisty. Ten se, podobně jako  
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Kalendář na rok 2013 

Na obecním úřadě si můžete zakoupit stolní kalendář na rok 2013 
s fotografiemi  pořízenými v Závišicích za cenu 50,- Kč. 

Na obecním úřadě si můžete zakoupit publikaci  
Oldřicha Augustina Kuběny 

 

PAPRSKY SVĚTLA do dávných časů vesničky 
ZÁVĚŠICE - ZÁVIŠICE 

(knižní vazba, vydání třetí r. 2011, doplněné). 
 

za dotovanou cenu 200,- Kč. 

Kniha o Závišicích 

 

Děkujeme panu  Liborovi Jandovi - firma Profident 
za sponzorování výroby tohoto kalendáře. 
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Pozvánky 
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 Působení jezuitů na Kotouči skončilo zrušením jejich řádu roku 1773. Kotouč 
se stal statkem náležejícím královské komoře a roku 1781 přešel do majetku Terezi-
ánské akademie ve Vídni. Jezuité ještě před koncem své vlády nabídli Kotouč městu 
Štramberku, ale město tento dar odmítlo a místo holého Kotouče si vyžádalo Skalky, 
které byly už bohatě zalesněny. 
         Z příkazu císaře Josefa II. byly kostely na Kotouči zrušeny. Roku 1786 kostel 
Nanebevstoupení Páně a o rok později byl stržen i kostel Povýšení sv. Kříže. 
V pamětní listině staré víc než 225 let (z roku 1787) se můžeme dočíst, že ke stržení 
kostelů došlo proto, aby „...útraty, které každoročně na jich opravování byly vynaklá-
dány, ušetřeny byly..." 
          V lidovém podání se vypravuje, že kostely koupil občan Hrček za 400 zl.  
Nedlouho nato prý Josef II. odvolal své nařízení o uzavření a zrušení kostelů. Štram-
berští chtěli od Hrčka koupit oba kostely zpět a nabízeli mu 800 zl., ale on je nepřijal. 
Měl prý i úmysl koupit i chátrající štramberský hrad  a rozebrat jej na stavební mate-
riál!, ale nemoc a smrt mu v tom zabránila. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 
 

 Kalvárii z kostela Povýšení sv. Kříže koupil štramberský farář a umístil ji 
 ve farním kostele na náměstí za hlavním oltářem, kde je dodnes. 

Kalvárie za oltářem pocházi 

z kostela na Kotouči 

(pokračování příště) 

   O kostely pečovali poustevníci, prý byli někdy až čtyři. Při číslování domů 
  ve Štramberku roku 1771 obdržela pustevna na Kotouči čp. „dolní předměstí 113“ 
  a při sčítání v roce 1787 je u ní uvedeno "neobydleno". 
           Počet poutníků neustále stoupal, blížil se až číslu deset tisíc, jezuité jim vymohli 
  různé odpustky, kázali jim a též je zpovídali. 
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Historie obce - MEMORIÁL LUBOMÍRA BUSKA - IV. ročník 
Vybráno z archivů Josefa Adamce a Lubomíra Buska 

 
 
 
 
 
 
 
Vážení a milí Závišané, 
 

ani se nechce věřit, ale vstupujeme do IV. ročníku memoriálu Luby Buska. 

V minulém roce (2012) proběhla velká oprava 

kostelíka sv. Kateřiny, který kdysi sloužil závi-

šickým věřícím. Než obrátím pozornost k historii 

kostelíka, chtěl bych upřesnit některá pojmeno-

vání, která se vyskytla v minulých textech, nebo 

třeba vyskytnou i v následujících řádcích – mož-

ná jste se setkali s tvrzením, že přes Závišice 

teče Cedron apod. Tož kde se ten Cedron vzal, 

odkud teče…? 

 

 

 

 

I 

 
Před více než 360 lety, roku 1647, byly obnove-

ny pouti na památnou horu Kotouč, konané kdysi 
na památku zachránění zdejších obyvatel od Tatarů 
v roce 1241. Jezuité, kteří chtěli lid utvrdit v katolické 
víře, pojmenovali Kotouč Horou Olivetskou, údolí 
pod ním údolím Josafat a protékající tam potůček 
Cedronem. Mezi Novým Jičínem a Štramberkem zří-
dili křížovou cestu s dvanácti kapličkami, na temeni 
Kotouče dřevěnou kapli a v jeskyni Čertova díra Boží 
hrob. O něco později už pro velký nával poutníků 
nestačila ani druhá, v roce 1660 přistavěná kaple. 
Roku 1669 byl na místě jedné kaple postaven kamen-
ný kostel Nanebevstoupení Páně a roku 1688 na místě 
druhém kostel Povýšení sv. Kříže. 

Památná hora Kotouč, pod ní se 

 údolím vine říčka Sedlnička 

Podoba kostelů na Kotouči 
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Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Závišice ze dne 12. 12. 2012  
(číslo usnesení)                                                               (hlasování pro-proti-zdržel se) 
 
Zastupitelstvo obce po projednání    
schvaluje   
240/2012  program 14. zasedání ZO                                                                        7-0-0                  
 
volí: 
241/2012  návrhovou komisi 14. zasedání ZO ve složení:  Mgr. Dana Hývnarová 
                 a Pavla Hyklová                                                                                      7-0-0   
 
242/2012  ověřovatele zápisu z 14. zasedání ZO: Ing. Zdeněk Pech a Marta Najzarová 
                                                                                                                                 7-0-0 
bere na vědomí: 
243/2012  informaci o kontrole plnění usnesení z minulých zasedání ZO a zprávy 
                 starosty obce a zastupitelů o činnosti obce                                             7-0-0  
 
schvaluje: 
244/2012  rozpočtové provizorium obce Závišice na leden - březen 2013 
                 v předneseném znění (viz příloha)                                                          7-0-0     
 
pověřuje 
245/2012  starostu obce prováděním rozpočtových úprav v rozsahu do nezbytně nutné 
                  výše s platností do 31. 12. 2012                                                             7-0-0        
vydává 
246/2012  Obecně závaznou vyhlášku obce Závišice č. 2/2012 o místním poplatku 
                  za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
                  a odstraňování komunálních odpadů v předneseném znění (viz příloha) 
                                                                                                                                 8-0-0 
schvaluje:        
247/2012  výsledek výběrového řízení dle předloženého protokolu „Rozhodnutí zada 
                  vatele o přidělení veřejné zakázky“ ze dne 23. listopadu 2012 a pověřuje 
                  starostu obce podpisem smlouvy s výhercem výběrového řízení na veřejnou 
                  zakázku - Ing. Liborem Tandlerem, IČ: 73161918 za cenu 599.607,- Kč 
                  + DPH v předloženém znění (viz příloha)                                             8-0-0 
 
248/2012  vyřazení předmětů z evidence majetku obce v předneseném znění 
                 (viz příloha) a pověřuje inventarizační komisi provedením inventarizace 
                                                                                                                                  8-0-0 
 
249/2012  bezplatně poskytnout jako výpůjčku MUDr. Daně Gilarové s.r.o. nemovitý 
                 majetek ve vlastnictví obce - zdravotnickou ordinaci praktického lékaře 
                 s čekárnou a sociálním zařízením a to od 1. 1. 2013 na dobu neurčitou, jedno 
                 úterý v měsíci a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy                  8-0-0                                                   
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Základní škola 

Zamyšlení  na konci  roku 
 

Konec kalendářního roku bývá obdobím bilancování, zamyšlení se nad tím, 
co se nám podařilo a co naopak lze ještě vylepšit, a to nejlépe v širších souvislostech. 

V odborném tisku se nedávno objevil článek, který se zabýval současným 
stavem našeho školství. Po děsivém propadu našich žáků v oblastech čtenářské, ma-
tematické a přírodovědné gramotnosti v předchozím období se opět dostáváme 
do situace, kdy můžeme být na vzdělanostní úroveň našich dětí pyšní.  

Celostátní výzkum však zároveň ukázal, že naprostá většina školáků chodí 
do školy nerada, že je škola nebaví, což svědčí o tom, že v mnoha našich školách se 
dosud nepodařilo vytvořit harmonické sociální prostředí.  Ve srovnání škol v této 
oblasti jsou na tom nejlépe vesnické malotřídní školy. 

V měsíci listopadu jsme na naší škole na žádost školské rady realizovali 
dotazník, který se cíleně zabýval přístupem žáků ke vzdělání a sociálním klimatem 
tříd a celé školy. Výsledky dotazníkového šetření byly potěšující. Naprostá většina 
našich žáků školu navštěvuje ráda a rozumí probranému učivu. Domácí příprava 
na vyučování zabírá dětem adekvátní čas, to znamená, že rodiče nemusí doma děti 
doučovat to, co ve škole nezvládly. Děti považují školní prostředí za bezpečné, cítí 
sounáležitost s kolektivem třídy. Většina rodičů kladně hodnotila i otevřenou komu-
nikaci učitelek a ředitelky školy s rodiči. Kladně byly hodnoceny i zlepšující se mate-
riální podmínky školy, což ocenili i místní občané na Dni otevřených dveří. 

Skupinka rodičů, která se k veškerému dění ve škole staví spíše kriticky, 
polemizuje s tím, že zmíněný dotazník se týká „jen“ spokojenosti žáků se školou  
a málo se ptá na názory rodičů, kteří dotazník vyplňovali. Jako dlouholetý pedagog 
a nyní ředitelka školy tomu „jen“ moc nerozumím. 
Je to snad tak málo, že se dítě ve škole naučí to, co má znát, škola mu nabízí kromě 
běžné výuky ještě řadu dalších aktivit a navíc chodí do školy rádo? 

Článek, který se zabýval stavem českého školství, upozorňoval i na další 
skutečnost – že dětem je ve škole zpravidla dobře, když mají motivované a spokojené 
učitele.  Spokojený pedagog je především ten, kdo cítí pozitivní odezvu na svou prá-
ci. Vidí úsměv  a jiskřičky v dětských očích, pozoruje každodenní vzdělávací pokro-
ky svých svěřenců… a zároveň cítí podporu rodičů ve své práci. 

My učitelé i vy rodiče máme společný zájem – vychovat z našich dětí vzdě-
lané a dobře vychované mladé lidi. Nejlépe toho dosáhneme prostřednictvím úzké 
spolupráce založené na vzájemné důvěře a úctě.  

Za sebe i ostatní zaměstnance školy vám přeji krásné Vánoce plné po-
hody a v novém roce pevné zdraví, hodně radosti a štěstí. 

                                                                           Mgr. Dana Hýlová, ředitelka 
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Poděkování 

Školní okénko 

Mateřská škola 

     Měsíc prosinec byl pro nás měsícem plným zážitků. 
     Hned na začátku nás navštívil Mikuláš se svým doprovodem z nebe i z pekla. 
Byl velmi shovívavý a nikoho do pekla neposlal, navíc nás obdaroval svými dárky. 
Po této akci jsme se už s dětmi ve školce začali těšit na Vánoce. Celý program vypl-
ňovaly činnosti a prožitky s tradicí vánoční, což vyvrcholilo vánočním posezením 
s dětmi i jejich rodiči. Celá akce se konala v sále na OÚ. Věříme, že si nejenom děti, 
ale i rodiče odnesli spoustu příjemných zážitků a načerpali atmosféru Vánoc. 
     Taktéž jsme ještě stihli navštívit kino a divadelní představení v KD Kopřivnice. 
     Touto cestou bychom rády poděkovaly všem, kteří se podíleli na programu 
Mikulášského odpoledne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Všem lidem ze Závišic přejeme do nového roku spoustu zdraví, lidského dobra, 
porozumění a sounáležitosti společného žití. 

Paní učitelky MŠ 

Sběr 

     Sběr papíru pro děti naší ZŠ nadále pokračuje. Zrovna tak pokračuje sběr víček 
z PET lahví. Paní Lidka Bajerová ze ZŠ sv. Zdislavy byla překvapena takovým 
množstvím. 
A že to opravdu funguje tam, kde je to moc potřeba, jsem viděla ve zprávách v tele-
vizi. Proto i já děkuji těm, kteří se na sběru podílí a vytrvejme. 
                                                                                                      

MŠ a ZŠ 

     Musím pochválit děti ZŠ za krásný muzikál „O Sněhurce“, děti MŠ za svoje  
vystoupení a všechny p. učitelky za nacvičení. Moc se mi to líbilo. 
 
                                                                                                Jaromíra Hajdová 
 

 

7 

Zpravodaj leden 2013 

Zastupitelstvo obce po projednání    
schvaluje:   
250/2012  uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Kopřivnice a obcí Závišice 
                  ve věci výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků a pověřuje 
                  starostu obce podpisem smlouvy                                                           8-0-0 
 
251/2012  poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Závišice roku 2012 ve výši 
                 58.426,- Kč pro TJ Závišice o.s. a pověřuje starostu obce sepsáním 
                  a podpisem smlouvy                                                                              8-0-0 
 
252/2012  poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Závišice roku 2012 ve výši 
                 10.000,- Kč pro Charitu Kopřivnice na provoz v roce 2012 a pověřuje 
                 starostu obce sepsáním a podpisem smlouvy                                          6-1-1 
                                                                
253/2012  poskytnutí daru z rozpočtu obce Závišice roku 2012 ve výši 2.000,- Kč 
                 pro Občanské sdružení Babybox pro odložené děti  - STATIM na zřízení 
                 nového babyboxu v Novém Jičíně a pověřuje starostu obce podpisem 
                 darovací smlouvy (viz příloha)                                                                7-0-1   
 
254/2012  poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Závišice roku 2013 ve výši 
                 3.000,- Kč pro Záchrannou stanici a centrum ekologické výchovy Bartošo- 
                 vice na provoz v roce 2013 a pověřuje starostu obce sepsáním a podpisem 
                 smlouvy                                                                                                   8-0-0 
                    
255/2012  úpravu rozpočtu obce Závišice č. 3 na rok 2012 v předneseném znění 
                 (viz příloha)                                                                                             8-0-0 
  
.…………………                                                            ………………….. 
  Ladislav Lípový                                                         Zdeněk Vajda 
místostarosta obce                                                              starosta obce 

Oznámení o změně ceny vodného od 1. 1. 2013 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. oznamují nové ceny vodného 
s účinností od 1. ledna 2013: 

 voda pitná (vodné)                36,59 Kč/m3  (včetně 15 % DPH) 
Nové ceny budou uplatněny po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2013. 
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OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ZÁVIŠICE 
č. 2 /2012 ze dne 12.12.2012  

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů 

Zastupitelstvo obce Závišice se na svém 14. zasedání dne 12.12.2012 usneslo vydat 
pod číslem usnesení 246/2012 na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu § 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 „vyhláška“): 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

(1) Obec Závišice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému 
            shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
            odpadů (dále jen „poplatek“). 
(2)       Řízení o poplatcích vykonává Obecní úřad Závišice (dále jen „správce poplatku“).1 

Čl. 2 
Poplatník  

(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
           a odstraňování komunálních odpadů platí2: 

a) fyzická osoba,  
           1. která má v obci trvalý pobyt, 

    2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České 
        republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší 
        než 90 dnů, 
    3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republi- 
        ky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců, 
    4. které 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 fyzic- 
            kou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo 
            rodinnému 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.  

 

1 § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
  (dále jen „zákon o místních poplatcích“) 

2 § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích 
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Hasiči hodnotili uplynulý rok 
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Klub důchodců 

Blahopřání jubilantům 

Ordinace pro dospělé v Závišicích 

V ordinaci pro dospělé v Závišicích bude MUDr. Gilarová ordinovat: 
15. 1. 
12. 2. 

Drahomíra Bajerová 
Věra Najvarová 
 

Marie Makuchová 

Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody. 

 

Pravidelná schůzka Klubu důchodců 
se bude konat  

ve středu 9. 1. 2013 v 16.00 hod. 
v zasedací místnosti ObÚ. 

Charita Kopřivnice 

Vážení občané, 
 
ve dnech 1. až 14. ledna 2013 bude probíhat na území 
Vaší obce Tříkrálová sbírka. 
V této době u Vašich dveří zaklepou za zpěvu koledy 
tři králové, jenž se Vám prokážou platnou průkazkou. 
Peněžité dary, které věnujete do sbírky, budou použity 
k podpoře zdravotních a sociálních projektů. Věříme 
ve Vaši štědrost a dobrosrdečnost. 
Mockrát Vám děkujeme. 
                                               Pracovníci Charity Kopřivnice 
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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 nárok na osvobození 
            od poplatku. 
(2) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku 
           jméno, popřípadě  jména a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy 
           pro doručování. 
(3) Poplatník dle č. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční 
           nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; 
           není-li 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 
           rodinnému 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 kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu 
svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.3  

(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen 
            tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.4  

Čl. 4 
Sazba poplatku 

(1)       Sazba poplatku činí 490 Kč a je tvořena: 
            a) z částky 240 Kč za poplatníka a kalendářní rok a 
            b) z částky 250 Kč za poplatníka a kalendářní rok. Tato částka je stanovena 
                na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netřídě- 
                ného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok. 
(2) Skutečné náklady za rok 2011 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu 
           činily 437.457,- Kč a byly rozúčtovány takto: 
           Náklady 437.457,-Kč děleno 1045 (937 počet osob s pobytem na území obce + 
           108 počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, 
           ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 419,- Kč. Z této částky 
           je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 250,- Kč. 

4 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích 

3 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích 



10 

Zpravodaj/leden 2013  

(3) V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené 
            k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku 
            se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců po- 
            bytu nebo vlastnictví v příslušném kalendářním roce.  Dojde-li ke změně v prů- 
            běhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k po- 
            slednímu dni tohoto měsíce.5 

5§ 10b odst. 5 zákona o místních poplatcích 

Čl. 5 
Splatnost poplatku 

(1) Poplatek je splatný buď ve dvou stejných splátkách, z nichž první je splatná 
            nejpozději do 31.3. a druhá nejpozději do 30.9. příslušného kalendářního roku, 
            nebo poplatek za kalendářní rok může být zcela uhrazen i ve lhůtě pro první 
            splátku. 
(2) Vznikne-li poplatková  povinnost po datu splatnosti dle čl. 5 odst.1, je poplatek 
            splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém 
            poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářní- 
            ho roku. 

Čl. 6 
Osvobození 

(1) Od poplatku se osvobozují poplatníci uvedeni v čl. 2 odst. 1 písm. b) v případě 
            souběhu s poplatkem dle čl. 2 odst.1 písm. a)  
(2) Od poplatku se osvobozují poplatníci uvedeni v čl. 2 odst. 1 písm. a) bodu 1 této  
            vyhlášky:  

a) pobývající v pobytových zařízeních sociálních služeb (tj. domovech 
           pro seniory, domovech se zvláštním režimem či domovech pro osoby 
           se zdravotním postižením), zdravotnických zařízeních (hospitalizace 
           v nemocnici, LDN, Středisku následné lůžkové péče, hospici, psychia- 
           trické léčebně apod.), 
b)        umístěni do dětského domova 
c)        umístěni ve středisku výchovné péče – diagnostickém ústavu, 
d)        zdržující se mimo území České republiky, 
e)        pobývající ve věznici během výkonu trestu odnětí svobody a vazby, 

   a to za podmínky, že výše uvedené důvody pro nárok na osvobození trvají  
   alespoň 6 po sobě jdoucích měsíců v kalendářním roce, a to v poměrné výši 
   poplatku za jednotlivé měsíce. 

f) osoby s trvalým pobytem hlášeným na úřední adrese 
 

(3) Pro účely osvobození od poplatku podle čl. 6, odst. (2) této vyhlášky budou přijí- 
           mána například tato potvrzení, prokazující pobyt mimo místo trvalého bydliště: 
               a) potvrzení prokazující pobyt v zařízeních sociálních služeb (tj. domovech 
                   pro seniory, domovech se zvláštním režimem či domovech pro osoby 
                   se zdravotním postižením), zdravotnických zařízeních (hospitalizace 
                   v nemocnici, LDN, Středisku následné lůžkové péče, hospici, psychiatrické 
                   léčebně apod.), 
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b) potvrzení o pobytu v dětském domově 
c) potvrzení o umístění ve středisku výchovné péče – diagnostickém ústavu,  
d) potvrzení zaměstnavatele o pracovním pobytu v zahraničí; agentury nebo 
    úřadu o povoleném dlouhodobém pobytu či doklad o zdravotním a sociálním 
    pojištění v zahraničí                              
e) potvrzení tuzemské nebo zahraniční školy o studiu v zahraničí v příslušném 
    školním roce  
f) potvrzení ředitelství věznice o výkonu trestu nebo vzetí do vazby včetně délky 
    trvání trestu 
g) u dětí, žijících v zahraničí, se do věku povinné školní docházky poskytuje 
    osvobození současně s ohlášením nároku matky (otce) 

Čl. 7 
Navýšení poplatku 

(1)      Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu 
           správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným 
           seznamem.6 

(2)      Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvý- 
           šit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.7 

Čl. 8 
Odpovědnost za zaplacení poplatku 

(1) Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají 
            za zaplacení poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně a neroz- 
            dílně; zákonný zástupce má v takovém případě stejné procesní postavení jako 
            poplatník.  
(2) Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vyměří správce 
            poplatku poplatek jednomu z nich.  

Čl. 9 
Přechodné a zrušovací ustanovení 

(1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Závišice č. 1/2010 o místním poplatku 
           za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo- 
           vání komunálních odpadů ze dne 15.12.2010. 
(2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují 
            podle dosavadních právních předpisů.  

Čl. 10 
Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2013. 

 
                 Ladislav Lípový                                                            Zdeněk Vajda 
                   místostarosta                                                                    starosta 

7§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích 

6 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích 


