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Investice obce v roce 2016 

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 7 / C E N A  3 K Č   

ZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠAN    

Tříkrálová sbírka 2017 

Obecní úřad informuje 

Rok 2016 byl pro Závišice poměrně úspěšný, co se investic obce týká. Obec má samo-
zřejmě pouze omezenou výši financí na investice, ale celé zastupitelstvo obce se snaži-
lo investovat tak, abychom naši obec dále zvelebovali. 
 

Prováděli jsme nutné opravy či údržby stávajícího majetku, směnili či zakoupili jsme 
nemovitosti pro obec a jako hlavní investici roku 2016 považuji výstavbu chodníku    
ve směru na Borovec, spojenou s výstavbou odvodnění pod celým chodníkem. 

Celkové stavební náklady chodníku s odvodněním se blíži-
ly 4 mil. Kč. Část investice byla hrazena z dotačního titulu 
Státního fondu dopravní infrastruktury a to ve výši 
2.026.000 Kč. Ostatní finance spojené s celým projektem 
byly hrazeny z rozpočtu obce. Stavbu realizovala                 
společnost COMMODUM z Valašské Bystřice. Výstavba 
probíhala dle předem schváleného harmonogramu,  byla 
zrealizována v termínech, stavba je provozuschopná                

a od prosince sloužící svému účelu. V jarních měsících ještě dojde k terénním           
úpravám, zasetí trávníku apod. 
Děkujeme za trpělivost při omezení dopravy a přejeme všem uživatelům vyšší bezpeč-
nost a pohodu při chůzi v celé lokalitě.              
                                                                                                     Zdeněk Vajda 

Vážení občané, 
ve dnech 1. až 15.ledna 2017 bude probíhat ve Vaší obci 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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Obecně závazné vyhlášky obce Závišice jsou zveřejněny 
na www.zavisice.cz  (Hlavní dokumenty a předpisy - Obecně závazné vyhlášky). 

Poplatek za odpad na rok 2017 

     Podle Obecně závazné vyhlášky obce Závišice č. 2/2016 ze 14. 12. 2016 byla stanove- 
na sazba místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 460 Kč/poplatník/rok. 
Poplatek je splatný: 
1) ve dvou stejných splátkách: 230 Kč za poplatníka nejpozději do 31. 3. 2017 a 
                                                  230 Kč za poplatníka nejpozději do 30. 9. 2017, 
2) jednorázově na celý rok:      460 Kč za poplatníka nejpozději do 31. 3. 2017. 
     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) 

Vývozy popelnic budou probíhat opět každý sudý týden v pátek v ranních hodinách. 

Poplatek ze psů na rok 2017 

     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 
téhož držitele. 
Poplatková povinnost vzniká v den, který následuje po dni, ve kterém pes dovršil stáří tří 
měsíců nebo v den, kdy započalo držení psa staršího. 
     Platbu můžete provést nejpozději do 31. 3. 2017 na ObÚ 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. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková  povinnost 
vznikla. 

     Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická osoba držitelem psa 
(např. úhyn psa, jeho ztráta, darování nebo prodej), přičemž se poplatek platí i za započa-
tý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.  
Držitel psa je povinen zánik své poplatkové povinnosti ohlásit na ObÚ Závišice  
do 15 dnů od zániku. 

Každých 14 dnů probíhá i svoz plastů ve žlutých pytlích od domů. Občané 
zapojeni do tohoto systému sběru jsou o termínu svozu den předem infor-
mováni prostřednictvím SMS. O zařazení do systému můžete požádat         
na obecním úřadě. 
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Blahopřání jubilantům 

Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody. 

 Eliška Sochová 
Ludmila Hyvnarová 
Helena Vojkůvková 
Václav Hyvnar 
Karel Macháček 

Drahomíra Bajerová 
Josef Tůma 
Jiří Michálek 
Arnošt Lichnovský 
Karel Makuch 

Ordinace pro dospělé v Závišicích 

V ordinaci pro dospělé v Závišicích bude MUDr. Gilarová ordinovat: 
10. 1. 2017 

Klub důchodců 

Pravidelná schůzka Klubu důchodců 
se uskuteční 

ve středu 11. 1. 2017 v 16 hod. 
v zasedací místnosti ObÚ. 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. oznamují nové ceny vodného 
s účinností od 1. ledna 2017: 

 voda pitná (vodné)                41,41 Kč/m3  (včetně 15 % DPH) 
Nové ceny budou uplatněny po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2017. 

Oznámení o změně ceny vodného od 1. 1. 2017 

Víčka a hliník pro Nikolku z Rybí 

Víčka a hliník můžete odevzdávat v průběhu celého roku v Závišicích v MŠ a ZŠ, 
v kostele nebo u mne doma, také na ObÚ Rybí. 
                                                                                                     Jaromíra Hajdová 
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Doporučení KÚ Moravskoslezského kraje k eliminaci jmelí 
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Podle § 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, 
v platném znění („zákon o ochraně ovzduší“) 
je provozovatel stacionárního zdroje umístěného v rodinném domě, v bytě nebo       
ve stavbě pro rodinnou rekreaci povinen: 
• provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím osoby, která byla 

proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené 
oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě (dále jen „odborně způsobilá 
osoba“), kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního 
zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW 
včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního 
vytápění, 

• předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností      
(pro obec Závišice tj. MÚ Kopřivnice) doklad o provedení této kontroly     
vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je  
instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto      
zákonem. V případě, že výrobce spalovacího zdroje není znám, zanikl nebo 
neurčil oprávněnou osobu, může být kontrola provedena odborně způsobilou 
osobou oprávněnou jiným výrobcem k provádění kontroly technického stavu   
a provozu stejného typu spalovacího stacionárního zdroje. 

 

Podrobnosti k provádění kontrol technického stavu a provozu jsou uvedeny ve sděle-
ní odboru ochrany ovzduší k provozování a ke kontrole spalovacích stacionárních 
zdrojů o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším, které je dostupné na webo-
vých stránkách Ministerstva životního prostředí: www.mzp.cz (Témata-Ochrana 
ovzduší-Legislativa a metodické pokyny-Metodické pokyny - Sdělení odboru    
ochrany ovzduší k provozování a ke kontrole spalovacích stacionárních zdrojů...) 
(http://www.mzp.cz/cz/spalovaci_stacionarni_zdroje_300kW_sdeleni)  
 
Kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje provádí    
typicky topenář proškolený výrobcem spalovacích zdrojů, který od něj má současně 
udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu, údržbě a kontrole. Kontakty na odborně 
způsobilou osobu lze získat přímo od výrobce spalovacího stacionárního zdroje.  
 

Informativní seznam odborně způsobilých osob pro více různých výrobců spalova-
cích stacionárních zdrojů spravuje několik organizací např.: 
- Asociace podniků topenářské techniky ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR   
   (http://aptt.cz/opravneni-ozo.php) 
- Klastr Česká peleta (http://www.topenaridotace.cz/).  

Revize kotlů na pevná paliva 

Další informace naleznete na www.mzp.cz (Témata-Ochrana ovzduší-Legislativa 
a metodické pokyny-Často kladené otázky) 
(http://mzp.cz/cz/casto_kladene_dotazy_ovzdusi) 
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Pozvánky 

Závišan-zpravodaj obce Závišice 
Číslo 1/2017 *Vydal Obecní úřad Závišice, č.p.115, dne 4. 1. 2017, IČO 00600709,                       
tel./fax.556856000,e-mail: obec@zavisice.cz, www.zavisice.cz* 
Evidenční číslo přidělené Ministerstvem kultury ČR: MK ČR E 10143* 
Vydává měsíčně Obecní úřad Závišice v nákladu 250 výtisků*Uzávěrka příštího čísla 
24. 1. 2017*Distribuce v místní prodejně*Cena  3,-Kč*Ceník inzerce: 3,-Kč/cm2 
Obecní úřad Závišice si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje* 

Připravujeme 

 
 

C V I Č E N Í  
M A M I N K Y  S   D Ě T M I  

ve věku 0 - 4 roky 
 

Kde: ve školní tělocvičně 
 

Kdy: každou středu od 8.00 hod. 
 

 
RYBÁŘSKÝ BÁL 

17. 2. 2017 
 

HASIČSKÝ KONČINOVÝ PLES 
25. 2. 2017 

TJ Závišice zve všechny zájemce 

na „Závišické bruslení“  
na Zimním stadionu v Kopřivnici 

 

v neděli 29. 1. 2017 
13.15 -14.15 h 

            Vstupné 30,- Kč, doprava vlastní 


