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Závišan-zpravodaj obce Závišice 
Číslo 1/2010 *Vydal Obecní úřad Závišice, č.p.115, dne 4. 1. 2010, 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 
22.1.2010*Distribuce v místní prodejně*Cena  3,-Kč*Ceník inzerce: 3,-Kč/cm2 
Obecní úřad Závišice si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje* 

Na obecním úřadě si můžete zakoupit stolní kalendář na rok 2010 s fotografiemi 
pořízenými v Závišicích v průběhu 4 ročních období. 

Kalendář na rok 2010 

Medailisti z šampionátu Moravy zlatý Radek Rýpar, stříbrný Mikuláš Plánka, 
uprostřed trenér Honza Musil. 

Závišičtí judisté děkují za přízeň v sezóně 2009 a do nového roku 
přejí Všem mnoho štěstí, zdraví a životní pohody. 

 

PF  2010 
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Vodné z obecního vodovodu 

Poplatek ze psů na rok 2010 

Poplatek za odpad na rok 2010 

    Obecní úřad informuje 

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 0 /  C E N A  3 K Č   

ZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠAN    

     Podle Obecně závazné vyhlášky obce Závišice č. 1/2009 z 30. 11. 2009 byla stano-
vena sazba místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,  
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 460,-Kč na rok za oso-
bu, která má v obci trvalý pobyt nebo která má ve vlatnictví stavbu na katastrálním 
území obce Závišice určenou nebo sloužící k individuální rekreaci. 
     Platbu na r. 2010 je možno provést na obecním úřadě v úřední dny dvěma způsoby: 
1) ve dvou stejných  splátkách: 230,-Kč za osobu nejpozději do 31. 1. 2010 a 
                                                   230,-Kč za osobu nejpozději do 31. 7. 2010, 
2) jednorázově na celý rok:       460,-Kč za osobu nejpozději do 31. 1. 2010. 
 
Svozy popelnic budou probíhat opět každý sudý týden v pátek v ranních hodinách. 
Lednové svozy budou provedeny ještě i s nálepkami na 2. pololetí 2009. 

     Podle Obecně závazné vyhlášky obce Závišice č. 4/2006 z 13. 6. 2006 byla stanovena 
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 na r. 2010 proveďte na obecním úřadě v úřední dny nejpozději do 31. 3. 2010. 
Vznikne-li poplatková povinnost po tomto termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpoz-
ději do 15-ti dnů ode dne, kdy povinnost vznikla. 

Od 1. 1. 2010 provozuje obecní vodovod SmVaK Ostrava a.s.  
Z tohoto důvodu budou od 4. 1. 2010 pracovníci SmVaK Ostrava a.s. zapisovat stavy 
vodoměrů a vyměňovat původní vodoměry za nové. 
Platbu za spotřebovanou vodu za 2. pololetí r. 2009 proveďte ještě na obecním úřadě 
v úřední dny nejpozději do 31. 1. 2010. 
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Oznámení o změně ceny vodného od 1. 1. 2010 

Ordinace pro dospělé v Závišicích 

              
     Do středy 13. ledna 2010 v knihovně probíhá malá výstavka 

 různých výtisků knihy Boženy Němcové „Babička“. 
 

Informace z knihovny 

Žádáme čtenáře, aby vrátili knihy, které mají vypůjčené již delší dobu. 

 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. oznamují nové ceny vodného 
s účinností od 1. ledna 2010: 

voda pitná (vodné)                30,70 Kč/m3 včetně DPH 
Nové ceny budou uplatněny po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2010. 

Tříkrálová sbírka 2010 

Vážení občané, 
ve dnech 2. až 14. ledna 2010 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. Peněžní 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 

V ordinaci pro dospělé v Závišicích bude MUDr. D. Gilarová ordinovat: 
5. 1. 2010 

26. 1. 2010 
od 8.00 do 11.00 hodin. 
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Radek Rýpar je šampión Moravy! 

Skvěle zakončili judistickou sezónu závišičtí benjamínci. Na vrcholném turnaji letoš-
ního roku na šampionátu Moravy v Uherském Hradišti  se perfektně zhostili role 
favoritů dva nejlepší a  probili se až do finálových bojů. Radek Rýpar svůj finálový 
zápas ve váze do 26 kg vyhrál a tím si zajistil titul šampióna Moravy! Mikuláš Plán-
ka v kategorii do 35 kg si i přes těsnou prohru s Janem Frankem z Hulína odvezl 
z Uherského Hradiště krásnou stříbrnou medaili. 
 
I na dalších turnajích se závišičtí judisté činili. V Bohumíně získali 4 medaile, 
na turnaji v Karviné hned 3 zlaté, v IPPON CUPU  v Hranicích 6 medailí a ve Velké 
ceně Frýdku Místku-Dobré 5 cenných kovů. 
 
 
ŠAMPIONÁT MORAVY  Uherský Brod Radek Rýpar  1. místo 
     Mikuláš Plánka  2. místo 
                                                                              
Malá cena                            Bohumín Radek Rýpar  1. místo 
     Lukáš Vaculík  1. místo 
     Vojtěch Bár  2. místo 
     Antonín Kořenek  3. místo 
 
Mikulášský turnaj   Karviná Adam Matzke  1. místo 
     Radim Pospěch  1. místo 
     David Hyvnar  1. místo 
 
IPPON CUP                        Hranice Radek Rýpar  1. místo 
     Mikuláš Plánka  1. místo 
     Adam Kotouček  1. místo 
     Tomáš Indrák  3. místo 
     Matěj Tománek  3. místo 
     Lukáš Vaculík  3. místo 
 
Velká cena            Frýdek Místek-Dobrá Radek Rýpar  1. místo 
     Mikuláš Plánka  1. místo 
     Matěj Tománek  2. místo 
     Antonín Kořenek  2. místo 
     David Hyvnar  3. místo 
     Stanislav Kaláb  4. místo 
     Vojtěch Indrák  6. místo 
     Jan Šujanský      7. místo 
     Radim Pospěch  7. místo 
     Tomáš Indrák             10. místo 
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Mateřská škola 

Co se dělo v naší MŠ? 
Již v posledním týdnu měsíce listopadu jsme s dětmi malovali čertovskou 

bránu. Prvního prosince přivítal rodiče i děti nápis „Vítejte v Peklíčku“. Celý týden 
před příchodem Mikuláše a čertů – chodili do školy čertíci a čertice – včetně učitel-
ských čertic Janice a Katlice. 

Děti si vytvářely čerty z pytloviny a jiných netradičních materiálů. Ke snídani 
se míchaly čertí pomazánky. Od babičky čertíka Ondráška jsme dostali čertovsky dob-
ré křížaly. 
S čerticí Katlici všechna čertovská mládež pekla perníčky a ty pak zdobila na vánoční 
jarmark. 

Čertovský den začal tím, nač se starší čertíci moc těšili. Strčit do pytle našeho 
pana starostu Zdenka. Po jeho slavnostním slibu, že bude hodný, mu 
čertovská čeládka zazpívala písničku. Od osvobozeného pana starosty 
dostala čerťata sladkou odměnu. Následovala Mikulášská nadílka. 
Každé čertě muselo Mikulášovi říct své jméno a zazpívat písničku. 
Vznešená nálada panovala i u oběda, kde si čerťata pochutnávala na 

rizotu s čertovským kuřátkem, které připravila naše paní kuchařka Dana. 
A to ještě nebyl konec. Díky dobré spolupráci s rodiči a jejich štědrostí jsme 

mohli jít na další překvapení do restaurace Bowling pana Karla Horuty. Na děti zde 
čekalo : omalovánka a mandarinka – pozornost od majitele podniku, a pak lahůdka – 
čertovsky slaďoučký pohár. 

S čerticí Janici měli čerti hudební studio, kde se naučili čertovsky pěkné pís-
ničky. Pro čertovskou čeládku navařila paní kuchařka česnečku s čertovskými uhlíky. 
Naše čertovská paní účetní Vlaďka vyčarovala pro čerťata Mikuláškou nadílku a naše 
paní „po čertech dobrá paní školnice Janice“ stihla všechno, co bylo potřeba, aby nála-
da byla čertovsky dobrá. 
Děkujeme. 
Následovalo krátké poležení a pak závěrečné čertovské řádění s hudbou. 
S přáním hezkého víkendu se s dětmi rozloučily čertice Janice a Katlice. 
 
Ještě dvě moc pěkná čertovská poděkování: 
 Všechno natáčela maminka čertíka Matýska paní Bohdanka. 
Druhé poděkování je po čertech velké pro naše děti a moc slaďoučké. Firma Brose 
nám přivezla čokoládové Mikulášky. Za příjemné překvapení této firmě děkujeme. 
     paní učitelky Jana a Katka 
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                       Kulturní dům Kopřivnice pořádá 
               ve čtvrtek 14. ledna 2010 od 19.00 hodin 
            divadelní představení „Divá žena“. 
 

Monodrama, jehož hlavním a jediným hlasem je vynikající herečka Anna Polívková, 
jednoduchou a humornou cestou promlouvá o vážných problémech. 
Vstupné: 170,- Kč   důchodci, ZTP, děti do 140 cm 
                200,- Kč   ostatní 
Doprava zdarma. 

Zájemci hlaste se na obecním úřadě do 7. ledna 2010. 

Pozvánky 

Klub důchodců 

Blahopřání jubilantům 

Josef Tůma 
Leo Macháček 

Marie Makuchová 

Přejeme všem jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody. 

 

Klub důchodců pořádá 
ve středu 13. ledna 2010 od 16.00 hodin 

v zasedací místnosti obecního úřadu 
BESEDU O HISTORII OBCE ZÁVIŠICE. 

Přednášet a odpovídat na vaše dotazy bude Mgr. Lubomír Busek. 

Na tomto setkání se budou vybírat členské příspěvky Klubu důchodců. 

      Hudebníci a zpěváci ze Štramberka a okolí uvádějí 
 

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ - „Hej Mistře…“ 
v neděli 10. ledna 2010 v 15.00 hodin 

v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Závišicích. 
 

Dobrovolné vstupné bude věnováno na opravy kostela sv. Kateřiny. 
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TJ  ZÁVIŠICE, o.s. pořádá 

 

MAŠKARNÍ 

 PLES 
 

 

v sobotu dne 30. 1. 2010 v 19.00 hod. 
v sále pohostinství „U Kremlů“ 

                
                      - Bohatá tombola 

                      - Domácí kuchyně 

                      - Taneční vystoupení 

 

Hudba: SÁGA              Vstupné: 70 Kč 
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Školní okénko 

Základní škola 

Už před první světovou válkou byly v obci provozovány další obchody, a to Edu-
arda Holuba v čp. 14, Vincence Hyvnara v čp. 136 a Vincence Bajera v čp. 137. Kro-
mě obchodu Jany Šimíčkové  v čp. 20, došlo u ostatních za války a po ní  ke změ-
nám: V čp. 136 zřídilo za války prodejnu spotřební družstvo Budoucnost, po válce 
byla přeložena do čp. 120   a v čp. 137 byl po válce zřízen  obchod družstva Svépo-
moc. (Budoucnost a Svépomoc byly obchodní organizace vlastnící maloprodejny na 
velké části Moravy a Slezska). Po r.1925 obchod v čp. 20 zanikl. Roku 1925 postavi-
li uprostřed obce manželé Emil a Filomena Raškovi domek čp. 156, v němž otevřeli 
obchod se smíšeným zbožím. Za druhé světové války i po ní to byl nejvýznamnější 
obchod v obci. Po okupaci Němci na okupovaných územích zrušili družstva Budouc-
nost a Svépomoc a uvedené obchody přečkaly válku jako soukromé.Obchod z čp. 
120 se přestěhoval do čp. 144, kde se uvádí ještě v r.1948. 

Později zůstaly obchody dva, a to Raškův, který v 50. letech minulého století 
nuceně přešel při rušení soukromých živností pod spotřební družstvo Budoucnost a 
pak pod družstvo Jednota a zůstal v čp. 156 až do postavení nové prodejny Jednoty 
naproti školy  v r. 1967 a  obchod  paní Bajerové v čp. 137, který byl zrušen někdy 
po r. 1955. 

Pak už byl až do r.1990 v obci pouze jeden obchod se smíšeným zbožím spotřeb-
ního družstva Jednota. 
             Mgr.Lubomír Busek  

V letošním školním roce jsme jako  každoročně měli čertovský den, ale protože děti 
jezdí na plavecký výcvik, byl o něco kratší. Teprve po návratu se převlékly za čerty 
a anděly. Přesto si tento den užily, protože je přišel navštívit Mikuláš s čerty a anděly. 
Všechny děti dostaly mikulášský balíček, protože každý z čertíků a andílků zazpívali 
koledu. 
 
Měsíc prosinec byl pro nás ve znamení příprav na vánoční koncert a jarmark. Celý mě-
síc jsme procvičovali koledy, dělali jsme výrobky na vánoční jarmark. 
Děti zazpívaly spoustu koled v místním kostele. Věříme, že se vám koncert líbil. 
 

Všichni zaměstnanci vám přejeme šťastný nový rok, 
hodně zdraví a pohody v roce 2010. 
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Historie obce 

OBCHODY A ŽIVNOSTI V OBCI  -  1. část 

Za dob roboty, kdy téměř všichni lidé na vesnicích pracovali v zemědělství, vy-
stačili si při skromnosti s vlastní produkcí základních potravin.  Ti bohatší jezdívali 
na trhy do Příbora. Za dob fojtů mohl obchody či řemesla na vesnicích provozovat 
pouze fojt. V privilegiích závišického fojtství z r.1382 je uvedeno, že fojt, jakožto 
nejvyšší představitel vrchnosti v obci, může provozovat krčmu a mlýn, z řemesel pak 
může mít ševce, krejčího, pekaře, kováře a řezníka. Dá se předpokládat, že uvedené 
výsady v podstatě platily až do zrušení fojtství v r. 1848. Závišice patřily ke středně 
velkým obcím, proto se po zrušení roboty, a tedy i fojtů, bez obchodu a řemesel neo-
bešly. 

 Ve druhé polovině 19. století zemědělci už hospodařili samostatně a obchody i 
živnosti se staly důležitými složkami existence každé solidní obce.  Velmi vzkvétala 
zvláště řemesla jako kolářství, kovářství a podkovářství vázané na chov koní a krav. 
Ani v době fojtů si však nemohli vesničané sami vypěstovat tabák. Snad proto  zá-
znamy  v obecní  kronice, týkající se obchodu v 19. století, začínají tabákem. 

Kronikář Bohuslav Raška  uvádí, že (pokud k obchodu počítáme i trafiky)   
„první prodej tabáku měl po roce 1800 František Hyvnar v čp. 91. Sloužil 14 let na 
vojně, kde to dotáhl na kaprála a za odměnu dostal nejen celý mundur i se zbraněmi, 
ale současně i povolení k prodeji tabáku. Prodával se v té době na váhu.“ 

 Později byly prodejny tabáku ve dvou hostincích. Po první světové válce měli 
nárok na provozování prodejen tabáku čili trafik  váleční invalidé nebo vdovy po 
nich. Z hospody Josefa Kremla tak přešla koncese na prodej tabákových výrobků na 
Rozálii Kutáčovou (1868-1944), vdovu po padlém Josefu Kutáčovi (1870-1917). 
Trafika se nacházela naproti kostela v zahradě čp.57 a byla v provozu až do nacistic-
ké okupace. Druhá trafika byla v hostinci vdovy Kláry Lichnovské (1852-1933) 
čp.118, které padl ve válce syn Jan (1879-1915). Po zrušení tohoto hostince v r.1924 
přešla koncese na hostinec Vladimíra Friedla čp.1. 

Další informaci, tentokrát už o obchodě, nikoliv o trafikách, máme až z poslední 
čtvrtiny 19. století. Tehdy provozovala 
primitivní obchod Klára Macháčková  
v čp.20. Mohla prodávat jen to, „co ji  
Vincek Palárků (známá směšná posta-
va v obci) na tragači z Jičína dovezl“, 
jak praví kronikář. Obchod však r. 
1895 vyhořel a její syn Josef pak po-
stavil hned vedle domek čp. 131, kde 
zřídil  modernější obchod, který byl 
r.1906 přeměněn na hostinec. O tom 
bylo pojednáno už v lednovém čísle 
2009. Na původním  místě později 

postavil nový obchod Jan Šimíček. Tento obchod provozovala vdova Jana Šimíčková  
ještě r. 1925. V podstatě šlo obchod se smíšeným zbožím. 

Čp. 20 
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Připravujeme 

v pátek 5. února 2010 od 19.00 hodin 
v sále Pohostinství U Kremlu v Závišicích 

Předprodej vstupenek 1. 2. a 3. 2. 2010 na obecním úřadě. 

Obec Závišice Vás srdečně zve na 
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Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce Závišice ze dne 30. 11. 2009  
                                                                                        (hlasování pro-proti-zdržel se) 
Zastupitelstvo obce po projednání               
schvaluje   
340/2009  program 23. zasedání ZO                                                                      7-0-0 
                              
volí: 
341/2009  návrhovou komisi 23. zasedání ZO ve složení: Marta Najzarová, Aleš 
                 Kuběna                                                                                                  7-0-0 
      
342/2009  ověřovatele zápisu z 23. zasedání ZO: Vlastimil Hajda, Petr Heralt    6-0-1 

bere na vědomí 
343/2009  informaci o kontrole plnění usnesení z minulých zasedání ZO a zprávy 
                 starosty obce a předsedů komisí (výborů) o činnosti obce                   7-0-0 
  
vydává 
344/2009  Obecně závaznou vyhlášku obce Závišice č. 1/2009 ze dne 30. 11. 2009 
                 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
                 třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v předneseném 
                 znění (viz příloha)                                                                                 7-0-0 
 
nesouhlasí: 
345/2009  1. s hlavním cílem umožnit dokončení průzkumných prací na ložisku 
                     Frenštát 
                 2. s dílčím cílem, kdy o činnostech a postupu na lokalitě Frenštát musí 
                     rozhodnout především těžební společnost                                        7-0-0 
 
Zastupitelstvo obce po projednání 
346/2009  1. bere na vědomí: 
                     1.1. návrh na pořízení změny územního plánu, podaný navrhovatelem 

Alešem Nutz-Fiedlerem v předneseném znění (viz příloha) 
                     1.2. stanovisko pořizovatele, tj. odboru stavebního řádu, územního plá-

nování a památkové péče MÚ Kopřivnice, k předloženému návrhu 
v předneseném znění (viz příloha) 

                 2. neschvaluje pořízení Změny č. 5 územního plánu obce Závišice 
                 3. pověřuje starostu obce informovat o výsledku jednání zastupitelstva 
                     bezodkladně navrhovatele a pořizovatele                                          7-0-0 
 
schvaluje 
347/2009  přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 
                 pro rok 2009 na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných 
                 hasičů v celkové výši 1.500,- Kč a pověřuje starostu obce podepsáním 
                 této smlouvy v předneseném znění (viz příloha)                                   7-0-0 
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Hasiči hodnotili uplynulý rok 

     V sobotu 19.12.2009 se konala výroční valná hromada SDH Závišice, při níž naši 
hasiči hodnotili uplynulý rok, ve kterém oslavili 115 let od založení hasičského sboru 
v naší obci a který byl v jejich dobrovolné činnosti opět úspěšný. 
     Na úseku požární ochrany v roce 2009 zasahovali hasiči u 3 mimořádných událostí. 
V únoru to byl požár mysliveckého posedu v Rybí, v dubnu planý poplach k údajnému 
požáru domu na Drahách a v červnu záchranné práce a následná likvidace následků 
povodně v Závišicích a potom v Jeseníku nad Odrou. Během roku hasiči se svou tech-
nikou vyjížděli také k technickým zásahům v obci (např. čištění kanálů, studní, pro-
pustků, silničních vpustí apod.). Mnoho času věnovali údržbě požární techniky a pro-
vedli zkoušku hydrantů na Pasekách. Pro naši zásahovou jednotku byly dodány nové 
zásahové obleky a boty. V dubnu jednotka úspěšně zvládla prověřovací námětové cvi-
čení v objektu ČEPRO Sedlnice a v říjnu byla pozvána na okrskové námětové cvičení 
v Bartošovicích. 
     Do hasičských soutěží byla v letošním roce zapojena 4 družstva (mladší žáci, doros-
tenci a muži), kde získali naši hasiči celkem 23 x umístění na stupních vítězů, z toho  
4 x vystoupili na stupeň nejvyšší. Na tom, že za letošní sezónu přibylo v hasičské zbroj-
nici 25 krásných pohárů a mnoho jiných cen se podílela všechna družstva. 
     Kulturní činnost hasičů byla tradičně velmi bohatá. Jako každoročně pořádali konči-
nový ples, letní večer a podíleli se na organizaci obecních dožínek. Zorganizovali také 
jednodenní poznávací zájezd do Beskyd k Radegastu. 
     Na úseku práce s mládeží, který je v posledních letech chloubou hasičů, probíhá 
výcvik i přes zimní období každou sobotu od 14 hodin v tělocvičně. Vedoucí kolektivů 
by zde rádi přivítali další děti ve věku 6 - 15 let, které by měly zájem stát se mladými 
hasiči. 
     V současné době má Sbor dobrovolných hasičů Závišice 160 členů (z toho 28 mla-
dých hasičů). 
     Hasiči věří, že jejich velmi dobrá spolupráce s obecním úřadem bude i nadále pokra-
čovat, a do roku 2010 přejí svým spoluobčanům hodně štěstí, pevné zdraví a pohodu 
v jejich domovech. 
                                                                                        Ing. Josef Kuběna 
                                                                                    starosta SDH Závišice 

Skutečné náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2008 
(jedná se o svoz a likvidaci pouze směsného odpadu - popelnice): 
 
Celkem náklady:                            312.023, 80 Kč 
 
Výpočet nákladů na poplatníka:                   312.023,80 : 1.003 = 311,09 Kč 
Výše částky dle § 10b, odst. 3 písm. b) 
zák.č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích: max. 250,- Kč-uvedeno v OZV č. 1/2009, 
                                                                                               čl. 4, odst. 1 písm  b). 



12 

Zpravodaj/ leden 2010  

Čl. 9 
Závěrečná ustanovení 

 
     (1) Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou 
touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do tří let 
od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. 
     (2) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo domě-
ření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce 
o tomto úkonu písemně uvědomen. Vyměřit nebo doměřit poplatek však lze nejpozději 
do 10-ti let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. 

 
Čl. 10 

Zrušující ustanovení 
 

Touto vyhláškou se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce Závišice  č. 1/2007 
ze dne 31. října 2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
 

Čl. 11 
Účinnost 

 
Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010. 

……………………                                                               …………………… 
  Marta Najzarová                                                                                  Zdeněk Vajda 
 místostarostka obce                                                                                starosta obce 

  
 
 

Příloha k Obecně závazné vyhlášce obce Závišice č. 1/2009 
 

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

 
Rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu a rok: 
 
Počet poplatníků k 9/2009: 
1) dle čl. 2 písm. a)                         893 osob   (s trvalým pobytem v obci) 
2) dle čl. 2 písm. b)                        110 osob    (vlastnících v obci stavbu k rekreaci) 
Celkem                                         1003 osob 
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Zastupitelstvo obce po projednání 
schvaluje: 
348/2009  uzavření smlouvy mezi Římskokatolickou farností Štramberk a obcí Záviši- 
                 ce o spolupráci při podpoře projektu revitalizace kostela sv. Kateřiny a po- 
                 věřuje starostu obce podepsáním této smlouvy v předneseném znění (viz 
                 příloha)                                                                                                   7-0-0 
 
349/2009  přísedící Okresního soudu v Novém Jičíně paní Jaromíru Hajdovou    6-0-1 
 
350/2009  složení povodňové komise: Zdeněk Vajda, Marta Najzarová, Petr Heralt, 
                 Adéla Dvořáková a Josef Kuběna                                                          6-0-1 
 
351/2009  uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi žadatelem ČEZ Distribu- 
                 ce, a.s. a obcí Závišice na uložení kabelu NN do pozemků parc. č. 750 
                 a 1119 PK ve vlastnictví obce a pověřuje starostu obce podepsáním této 
                 smlouvy v předneseném znění (viz příloha)                                           7-0-0 
 
352/2009  zveřejnění záměru prodat pozemek ve vlastnictví obce za odhadní cenu, 
                 náklady spojené s tímto prodejem uhradí kupující; jedná se o příjezdovou 
                 cestu k rodinným domům č.p. 14 a č.p. 15 (viz příloha)                        7-0-0  
                         
353/2009  1. směnu části pozemku parc. č. 1067/2  (72 m2) ve vlastnictví obce za po- 
                     zemky parc. č. 1067/3a (66 m2) a 1067/3c (6m2) 
                 2. koupi pozemku parc. č. 261f  PK (1m2) za odhadní cenu 
                 3. prodej po majetkovém narovnání (viz body 1. a 2.) vzniklé pozemky parc. 
                     č. 1067/5 (10 m2) a 1067/6 (141 m2) ve vlastnictví obce nejvyšší nabídce 
                 4. zveřejnění záměru prodat část pozemku ve vlastnictví obce za odhadní 
                     cenu, náklady spojené s tímto prodejem uhradí kupující; jedná se o zbytek 
                     pozemku v okolí regulační stanice plynu „Paseky“ po majetkovém narov- 
                     nání (viz body 1.,2. a 3.) 
                     (viz příloha)                                                                                        7-0-0 
 
354/2009  uzavření smlouvy o spolupráci obcí uzavřené k zajištění ostatní dopravní 
                 obslužnosti mezi městem Nový Jičín a městy, městysy a obcemi okresu No- 
                 vý Jičín a pověřuje starostu obce podepsáním této smlouvy v předneseném 
                 znění (viz příloha)                                                                                  7-0-0 
  
355/2009  úpravu rozpočtu obce Závišice č. 3 na rok 2009 v předneseném znění 
                 (viz příloha)                                                                                           7-0-0 
 
…..…………………                                                  ………………….. 
    Marta Najzarová                                                            Zdeněk Vajda 
 místostarostka obce                                  starosta obce 
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Usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva obce Závišice ze dne 16. 12. 2009 
                                                                                        (hlasování pro-proti-zdržel se) 
Zastupitelstvo obce po projednání               
schvaluje   
356/2009  program 24. zasedání ZO                                                                      7-0-0 
                              
volí: 
357/2009  návrhovou komisi 24. zasedání ZO ve složení: Martin Bortel, Vlastimil 
                 Hajda                                                                                                     6-0-1 
 
358/2009  ověřovatele zápisu z 24. zasedání ZO: Lumír Lošák, Aleš Kuběna     6-0-1 
 
bere na vědomí 
359/2009   informaci o kontrole plnění usnesení z minulých zasedání ZO a zprávy 
                  starosty obce a předsedů komisí (výborů) o činnosti obce                  7-0-0 
 
schvaluje 
360/2009  úpravu rozpočtu obce Závišice č. 4 na rok 2009 v předneseném znění 
                 (viz příloha)                                                                                          7-0-0 
 
pověřuje 
361/2009  starostu obce prováděním rozpočtových úprav v rozsahu schváleného roz- 
                 počtu dle § 102 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
                 s platností do 31. 12. 2009 a maximální výši 500.000,- Kč                 7-0-0 
 
schvaluje: 
362/2009  rozpočtové provizorium obce Závišice na leden - březen 2010 v přednese- 
                 ném znění  (viz příloha)                                                                       7-0-0 
  
363/2009  uzavření smluv o nájmu a provozování vodovodních řádů ve vlastnictví 
                 obce mezi obcí Závišice a Severomoravskými vodovody a kanalizacemi 
                 Ostrava a.s., jedná se o vodovody Paseky I. a II. s prodloužením, přípojka 
                 Holotová a rozšíření vodovodní sítě u č. p. 137 a pověřuje starostu obce 
                 podepsáním těchto smluv v předneseném znění (viz přílohy)             7-0-0 
 
364/2009  prodej pozemků ve vlastnictví obce: 
                 a) část pozemku parc. č. 1067/ 2 (262 m 2 ) za odhadní cenu žadateli 
                     J. Dvořákovi ml., náklady s tímto prodejem uhradí kupující 
                 b) pozemek parc. č. 321/2 (75 m 2 ) za odhadní cenu žadatelům K. a L. 
                     Lípovým, náklady s tímto prodejem uhradí kupující 

                                                                                                   7-0-0  
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Čl. 5 
Splatnost poplatku 

 
     (1) Poplatek pro poplatníka je splatný 
a)   ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. ledna a 31. července kalendář- 
      ního roku nebo 
b)   jednorázově na celý kalendářní rok nejpozději do 31. ledna kalendářního roku. 
     (2) Zanikne-li poplatková povinnost, zanikne povinnost uhradit poplatek v měsíci, 
kdy tato skutečnost nastala. Přeplatek se vrátí, činí-li více než 50 Kč. 
 

Čl. 6 
Osvobození 

 
     (1) Od poplatku dle čl. 2 písm. b) se osvobozuje fyzická osoba, která má v obci 
trvalý pobyt a současně na území obce vlastní stavbu určenou nebo sloužící 
k individuální rekreaci. 
      
     (2) Vznik nároku na osvobození od poplatku je poplatník povinen správci poplatku 
oznámit písemně nebo ústně do protokolu ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne, kdy nastala 
skutečnost zakládající nárok na osvobození. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je 
poplatník povinen oznámit zánik nároku na osvobození.     
  

Čl. 7 
Sankce 

 
(1) Nebude-li poplatek zaplacen (odveden) včas nebo ve správné výši, vyměří obec 

poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich 
nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené po- 
platky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru. 
      
     (2) Pokud poplatník nesplní ve stanovené lhůtě svoji oznamovací povinnost vyplý-
vající z této vyhlášky nebo uloženou rozhodnutím podle zákona č. 337/1992 Sb., 
o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, může mu správce poplatku 
opakovaně uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení § 37 a 37a citova-
ného zákona. 

 
Čl. 8 

Prominutí poplatku 
 

Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek 
nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout. 
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Čl. 2 
Poplatník 

     
    Poplatek platí 
a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odvá- 
    děn společným zástupcem, za rodinný dům vlastníkem; tyto osoby jsou povinny 
    obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí, 
b) fyzická osoba, která má na území obce ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící 
    k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická oso- 
    ba. Má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek spo- 
    lečně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. 
 

Čl. 3 
Ohlašovací povinnost 

 
    (1) Poplatník ohlásí správci poplatku vznik nebo zánik poplatkové povinnosti 
          do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala. 
 
    (2) V rámci ohlašovací povinnosti poplatník uvede své jméno, datum narození  
          a adresu trvalého pobytu. Poplatník, který je vlastníkem stavby na území obce, 
          která slouží nebo je určena k individuální rekreaci, v níž není k trvalému pobytu 
          hlášena žádná fyzická osoba, uvede rovněž číslo popisné nebo evidenční této 
          stavby; pokud stavba není takto označena, uvede parcelní číslo pozemku, 
          na němž je stavba umístěna. 
 

 Čl. 4 
Sazba poplatku 

 
    (1) Sazba poplatku činí 460,- Kč za poplatníka a kalendářní rok a tvoří ji: 
a) částka 210,- Kč za poplatníka a kalendářní rok, a 
b) částka 250,- Kč za poplatníka a kalendářní rok stanovená na základě skutečných 
     nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu 
     na poplatníka a kalendářní rok. 
 
     (2) Rozúčtování nákladů předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního 
           odpadu na poplatníka je obsaženo v příloze této obecně závazné vyhlášky. 
 
     (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 po-
platek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlast-
nictví stavby v příslušném kalendářním roce. 
Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců roz-
hodný stav na konci tohoto měsíce. 
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Zastupitelstvo obce po projednání 
schvaluje: 
365/2009  snížení měsíčních odměn zastupitelů s platností od 1. 12. 2009 na tuto výši: 
                 - zastupitel bez předsednictví   0,- Kč 
                 - předseda komise nebo výboru                600,- Kč 
                 - místostarosta                                        2.150,- Kč 

                                                                                                     5-1-1 
 
366/2009  zřízení 3 pracovních míst na pozici dělník VPP a to na období leden až pro- 
                 sinec 2010                                                                                              7-0-0 
 
367/2009  navýšení poplatku za odvoz a odstranění směsného a separovaného komu- 
                 nálního odpadu pro podnikatele na částku 2.000,- Kč na nádobu a rok 
                                                                                                                                 6-0-1 
bere na vědomí 
368/2009   schválený rozpočet DSO Sdružení povodí Sedlnice na rok 2010 v předne- 
                  seném znění (viz příloha)                                                                      7-0-0 
 
.…………………                                         ………………….. 
 Marta Najzarová                                                                                    Zdeněk Vajda 
místostarostka obce                 starosta obce 

Obec Závišice  
Obecně závazná vyhláška obce Závišice 

č. 1/2009 ze dne 30. listopadu 2009 
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů             
Zastupitelstvo obce Závišice se na svém 23. zasedání dne 30. listopadu 2009 usnese-
ním č. 344/2009 usneslo vydat na základě ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., 
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 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:  
 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

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

1)  § 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 


