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Další úspěchy sportovců ze Závišic

ZÁVIŠAN
Z P R A V O D A J

Rok 2010 byl pro Báru Lichnovskou, která je členkou klubu vzpírání ASK Tatra
Kopřivnice velmi úspěšný.
Na Mistrovství ČR juniorek do 23 let v Praze dne 9. května 2010 zvítězila v hmotnostní kategorii nad 75 kg výkonem 131 kg v dvojboji ( trh 53 kg, nadhoz 78 kg)
a stala se mistryní ČR.
Dne 5. a 6.června reprezentovala v družstvu ČR na soutěži Vyšegradská čtyřka
v Tatabanii v Maďarsku v kategorii do 18 let a nad 75 kg. V trhu dostala nad hlavu
55 kg a v nadhozu vytvořia český rekord výkonem 80 kg (v dvojboji 135 kg).
27. listopadu zvítězila na Velké ceně Ostravy výkonem 59 kg v trhu (český rekord),
v nadhozu 78 kg a v dvojboji 137 kg (taky nový český rekord).
11. prosince na Velké ceně Kopřivnice vytvořila opět nový český rekord výkonem
60 kg v trhu, nový český rekord výkonem 81 kg v nadhozu a taky nový český rekord
výkonem 141 kg v dvojboji v hmotnostní kategorii nad 75 kg.
Ludvík Kašpárek
předseda a trenér klubu vzpírání ASK Tatra Kopřivnice

O B C E

Z Á V I Š I C E / L E D E N

2 0 1 1 / C E N A

3 K Č

Obecní úřad informuje
Poplatek za odpad na rok 2011
Podle Obecně závazné vyhlášky obce Závišice č. 1/2010 z 15. 12. 2010 byla stanovena sazba místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů ve stejné výši jako v loňském roce,
tj. 460,-Kč na rok za osobu, která má v obci trvalý pobyt nebo která má ve vlastnictví
stavbu na katastrálním území obce Závišice určenou nebo sloužící k individuální
rekreaci.
Platbu na r. 2011 je možno provést na obecním úřadě v úřední dny dvěma způsoby:
1) ve dvou stejných splátkách: 230,-Kč za osobu nejpozději do 31. 1. 2011 a
230,-Kč za osobu nejpozději do 31. 7. 2011,
2) jednorázově na celý rok:
460,-Kč za osobu nejpozději do 31. 1. 2011.
Svozy popelnic budou probíhat opět každý sudý týden v pátek v ranních hodinách.
Lednové svozy budou provedeny ještě i s nálepkami na 2. pololetí 2010.

Poplatek ze psů na rok 2011

Blahopřejeme!
Podle Obecně závazné vyhlášky obce Závišice č. 2/2010 z 15. 12. 2010 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. 2011 proveďte na obecním úřadě v úřední dny nejpozději do 31. 3. 2011.
Vznikne-li poplatková povinnost po tomto termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15-ti dnů ode dne, kdy povinnost vznikla.

Závišan-zpravodaj obce Závišice
Číslo 1/2011 *Vydal Obecní úřad Závišice, č.p.115, dne 3. 1. 2011, 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
24.1.2011*Distribuce v místní prodejně*Cena 3,-Kč*Ceník inzerce: 3,-Kč/cm2
Obecní úřad Závišice si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje*

16

Oznámení o změně ceny vodného od 1. 1. 2011
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. oznamují nové ceny vodného
s účinností od 1. ledna 2011:
voda pitná (vodné)
32,08 Kč/m3 (včetně 10 % DPH)
Nové ceny budou uplatněny po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2011.
1
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Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Závišice ze dne 15. 12. 2010
(číslo usnesení)

(hlasování pro-proti-zdržel se)

Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje
21/2010 program jednání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Závišice

(8-0-0)

volí:
22/2010 návrhovou komisi 2. zasedání ZO ve složení: Pavla Hyklová, Marta Najzarová
(6-0-2)
23/2010 ověřovatele zápisu z 2. zasedání ZO: Mgr. Hana Sopuchová, Mgr. Aleš Jarolím
(6-0-2)
bere na vědomí
24/2010 informaci o kontrole plnění usnesení z minulých zasedání ZO a zprávy starosty
obce a zastupitelů o činnosti obce
(8-0-0)
schvaluje:
25/2010 úpravu rozpočtu obce Závišice č. 3 na rok 2010 v předloženém znění
(viz příloha)
(8-0-0)
26/2010 rozpočtové provizorium obce Závišice na leden - březen 2010 v předneseném
znění (viz příloha)
(8-0-0)

Osm medailí na závěr sezóny
Závěrečná soutěž letošní judistické sezóny se mladým závišickým sportovcům skutečně vydařila. Na turnaji O pohár starosty Frýdku Místku Dobré v sobotu
18.12.2010 vybojovalo devět judistů v různých věkových kategoriích celkem osm
medailí.
O nejcennější zlaté kovy se postarali bezchybným výkonem letošní suverén Radek
Rýpar v benjamíncích do 29 kg a mladší žák Mikuláš Plánka (39 kg). Medaile stříbrného lesku přidali benjamínek Jakub Gajdušek váze do 42 kg, v mladších žácích
do 60 kg pak Adam Matzke a ještě jednou Radek Rýpar, který tentokrát co by benjamínek testoval velice úspěšně kategorii mladších žáků. Bronzové medaile si potom
za svůj výkon zasloužili mladší žák Lukáš Vaculík (60 kg), ve starších žácích ve váze
nad 73 kg David Hyvnar a nejlehčí závišický benjamínek Filip Hanzelka v kategorii
do 28 kg. Svůj první křest na tatami si odbyli starší žák Daniel Leder a benjamínek
Jan Scotto. Oba si při svém debutu vedli velice dobře a dostali se až k bojům o medailové posty. Bohužel, doplatili na svoji zápasovou nezkušenost, oba svá utkání
o medaile prohráli a skončili těsně pod stupni vítězů. Turnajem ve Frýdku Místku
Dobré skončila závišickým judistům letošní úspěšná sezóna a v těchto dnech jsou již
v plné přípravě na rok 2011.
Závišičtí judisté děkují za přízeň v sezóně 2010 a do nového roku přejí Všem
mnoho štěstí, zdraví a životní pohody.

PF 2011

pověřuje
27/2010 starostu obce prováděním rozpočtových úprav v rozsahu schváleného rozpočtu
dle § 102 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v příjmech
bez omezení a ve výdajích do 500.000,- Kč s platností do 31. 12. 2010
(8-0-0)
vydává:
28/2010 Obecně závaznou vyhlášku obce Závišice č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů v předneseném znění (viz příloha)
(8-0-0)
29/2010 Obecně závaznou vyhlášku obce Závišice č. 2/2010 o místním poplatku ze psů
v předloženém znění (viz příloha)
(8-0-0)
30/2010 Obecně závaznou vyhlášku obce Závišice č. 3/2010 o místním poplatku
za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu v předloženém znění
(viz příloha)
(8-0-0)
volí:
31/2010 inventarizační komisi ve složení: Marta Najzarová, Mgr. Hana Sopuchová,
Miroslava Sopuchová
(7-0-1)
2

Medailisti z Frýdku Místku Dobré, zleva: Mikuláš Plánka, Lukáš Vaculík, Jakub Gajdušek,
David Hyvnar, Radek Rýpar, Adam Matzke a Filip Hanzelka.

15

Zpravodaj/leden 2011

Zpravodaj /leden 2011

Radek Rýpar má zlatý hatrick
Velký úspěch slavil v sobotu 11. prosince 2010 mladý závišický judista Radek
Rýpar. Jihomoravský oddíl TJ Slovácká Slávia Uherské Hradiště pořádal mezinárodní šampionát Moravy mláďat. Tento turnaj byl vyvrcholením letošní sezóny všech
benjamínků z celé Moravy. Radek Rýpar do něj nastupoval jako čerstvý vítěz mistrovství Moravskoslezského kraje a patřil k hlavním favoritům ve váze do 28 kg.
Navíc dokázal zvítězit již ve dvou předchozích ročnících, a tak se úspěch očekával.
O to větší, ale na něj doléhal psychický tlak a chuť soupeřů odčinit minulá prohraná
utkání. Jako prvního mu los přiřknul Slováka Patrika Roháčka z Nového Města
nad Váhom. Zcela neznámého protivníka si závišický benjamínek nejprve oťukával,
a pak jej chvatem o soto gari složil na ippon. Další soupeř byl, zeleným páskem pyšnící se, Marek Kousal z oddílu JUDO Polná. Tento duel byl z počátku vyrovnaný, ale
v polovině zápasu došlo k obratu a Rýpar skóroval nejprve dvakrát na juko, pak přidal wazari a bral cenné vítězství za 7 bodů. Dalšími zápasy potom potvrzoval své
kvality, a vždy rozhodl před časovým limitem. Porazil soupeře jak ve skupině, tak
i ve čtvrtfinále a v semifinále. Ve finále pak chtěl opět zlomit papírové předpoklady
již zmíněný Marek Kousal z Polné. Závišický benjamínek ale nepřipustil žádné pochybnosti, a už po úvodních 20 sekundách skóroval na ippon nožní technikou o uči
gari. Tělocvičnou se rozlehl vítězný křik diváků a Radek Rýpar se mohl radovat
z trofeje šampióna Moravy. Vzhledem k tomu, že tento turnaj vyhrál i vloni a předloni, dovršil tak skvělý zlatý hattrick! Toto důležité vítězství korunovalo jeho poctivou
tréninkovou píli a snahu za celé jeho působení v kategorii benjamínků. Příští rok již
bude hájit barvy závišického juda v mladších žácích, takže do nové sezóny mnoho
sportovních úspěchů!

Zastupitelstvo obce po projednání
volí:
32/2010 členy Rady školy z řad zastupitelů: Mgr. Dana Hývnarová, Petr Heralt
(6-0-2)
33/2010 výběrovou komisi pro výběrové řízení na pracovní místo údržbář obce
ve složení: Zdeněk Vajda, Ladislav Lípový, Mgr. Dana Hývnarová (8-0-0)
34/2010 dva členy z řad zastupitelů pro konkursní řízení na pozici ředitele/lky Základní
školy a Mateřské školy Závišice, příspěvkové organizace: Zdeněk Vajda,
Mgr. Hana Sopuchová
(7-0-1)

schvaluje:
35/2010 a) přijetí účelové neinvestiční dotace určené na náhradu ušlého výdělku, úhradu
mzdových výdajů a zákonného pojištění členů jednotek sboru dobrovolných
hasičů při záchranných a likvidačních pracích vyvolaných povodněmi
v květnu a červnu 2010 ve výši 8.100,- Kč od Moravskoslezského kraje
a přijetí „Podmínek použití neinvestiční účelové dotace“ z rozpočtu Moravskoslezského kraje (viz příloha)
b) přijetí účelové neinvestiční dotace určené na pokrytí mimořádných výdajů
vzniklých v souvislosti s povodněmi, které postihly území kraje v květnu
a červnu 2010 s určením pro jednotku sboru dobrovolných hasičů ve výši
24.200,- Kč od Moravskoslezského kraje a přijetí „Podmínek použití
neinvestiční účelové dotace“ z rozpočtu Moravskoslezského kraje
(viz příloha)
(8-0-0)
36/2010 poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce Závišice roku 2011
ve výši 40.000,- Kč pro Římskokatolickou farnost Štramberk pro projekt
„Revitalizace kostela sv. Kateřiny v Tamovicích“
(9-0-0)

37/2010 poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Závišice roku 2010 ve výši
10.000,- Kč pro Charitu Kopřivnice na provoz v roce 2010
(9-0-0)

38/2010 uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
mezi obcí Závišice a Moravskoslezským krajem, která se týká výstavby dešťové kanalizace (propustky), umístěné na pozemku parc. č. 545/1 ve vlastnictví
Moravskoslezského kraje - v části pod chodníkovým tělesem „ Dráhy-Pod Pískovnou“ a pověřuje starostu obce podepsáním této smlouvy v předloženém
znění (viz příloha)
(9-0-0)
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Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje:
39/2010 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi ČEZ Distribuce, a.s. a obcí
Závišice na uložení elektrické přípojky NN do pozemku parc. č. 8/2 ve vlastnictví obce za předpokladu, že žadatel uhradí obci Závišice částku 1.000,- Kč
za zřízení tohoto břemene a pověřuje starostu obce podepsáním této smlouvy
v předloženém znění (viz příloha)
(9-0-0)
40/2010 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi ČEZ Distribuce, a.s. a obcí
Závišice na uložení elektrické přípojky NN do pozemku parc. č. 544/1 ve vlastnictví obce za předpokladu, že žadatel uhradí obci Závišice částku 1.000,- Kč
za zřízení tohoto břemene a pověřuje starostu obce podepsáním této smlouvy
v předloženém znění (viz příloha)
(9-0-0)
41/2010 průjezd a seznamovací jízdy závodních vozidel Valašské rally ve dnech
23. 3. 2011 a 25. 3. 2011 katastrálním územím obce Závišice
(8-0-1)
42/2010 přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 254.761,20 Kč pro Základní školu a Mateřskou školu Závišice, příspěvkovou organizaci
(9-0-0)
43/2010 přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na úhradu výdajů souvisejících
s přípravou a provedením sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 ve výši
3.903,- Kč
(9-0-0)
44/2010 uzavření smlouvy mezi společností ASEKOL s.r.o. a obcí Závišice o výpůjčce
přístřešku na zpětný odběr elektrozařízení a smlouvy o zajištění zpětného
odběru elektrozařízení a pověřuje starostu obce podepsáním těchto smluv
v předloženém znění (viz příloha)
(9-0-0)
45/2010 uzavření smlouvy o dílo mezi obcí Závišice a vítězem výběrového řízení
společností V+V SAVEKO s.r.o. pro stavební akci „Záchytný příkop srážkových vod“ a bere na vědomí úpravu ceny dle smlouvy včetně víceprací, které
nebyly součástí soutěže a pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy
v předneseném znění (viz příloha)
(9-0-0)

Informace od hasičů

V sobotu 18. 12. 2010 se konala výroční valná hromada SDH Závišice, při níž naši
hasiči hodnotili uplynulý rok, který byl v jejich dobrovolné činnosti opět úspěšný.
Na úseku požární ochrany v roce 2010 zasahovali hasiči u mimořádných událostí.
V zimě to bylo u požárů v komínech rodinných domků a v květnu záchranné práce
a následná likvidace následků povodně v naší obci. Během roku hasiči se svou technikou vyjížděli také k technickým zásahům v obci (např. čistění kanálů, studní, apod.).
Mnoho času věnovali údržbě požární techniky a provedli opravu podlahy v hasičské
zbrojnici. Pro naši zásahovou jednotku byly dodány nové zásahové rukavice a kalové
čerpadlo. V červenci byla jednotka pozvána na okrskové námětové cvičení v Hukovicích.
Do hasičských soutěží byla v letošním roce zapojena 2 družstva (dorostenci a muži),
kde získali naši hasiči celkem 12 x umístění na stupních vítězů, z toho 3 x vystoupili
na stupeň nejvyšší. Na tom, že za letošní sezónu přibylo v hasičské zbrojnici 12 krásných pohárů a mnoho jiných cen, se podílela obě družstva. Na okresní soutěži vybojovali dorostenci 3. místo a muži 5. místo z 90 hasičských sborů v okrese. Vynikajícího
úspěchu dosáhli muži v 1. ročníku Novojičínské ligy v požárním útoku, když v celkovém hodnocení 6 soutěží vybojovali krásné 3. místo.
Kulturní činnost hasičů byla tradičně velmi bohatá. Jako každoročně pořádali
„Končinový ples“, „Hasičský výlet“ a podíleli se na organizaci „Obecních dožínek“.
Zoraganizovali také dva zájezdy: v dubnu na hasičskou pouť na sv. Hostýn a na zámek
do Dřevohostic a v srpnu dvoudenní na oslavy založení SDH v Černovíru (okr. Ústí
nad Orlicí).
Na úseku práce s mládeží, který byl v posledních letech chloubou našich 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 156 členů (z toho 25 mladých hasičů).
Hasiči věří, že jejich velmi dobrá spolupráce s obecním úřadem bude i nadále pokračovat, a do roku 2011 přejí svým spoluobčanům hodně štěstí, pevné zdraví a pohodu
v jejich domovech.

46/2010 záměr zakoupení komunálního stroje na úklid obce s možností čerpání dotace
z Operačního programu životního prostředí a volí pracovní skupinu pověřenou
přípravou projektu ve složení: Zdeněk Vajda, Ladislav Lípový, Petr Heralt,
(9-0-0)

Ing. Josef Kuběna
starosta SDH Závišice

47/2010 záměr přípravy projektů na výstavbu chodníkových těles v obci Závišice
ve vytížených místech a volí pracovní skupinu pověřenou touto přípravou
ve složení: Zdeněk Vajda, Ladislav Lípový, Petr Heralt
(9-0-0)
4
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Spoluvlastnické podíly

Zastupitelstvo obce po projednání
zřizuje
48/2010 tyto komise:
kulturní komise
komise pro práci s mládeží
komise životního prostředí
komise pro rozvoj obce
komise sociální

Je-li ve lhůtě do 31. ledna zdaňovacího období podáno daňové tvrzení (přiznání) alespoň jedním ze spoluvlastníků za jeho spoluvlastnický podíl na pozemku, (dále jen
„podíl na pozemku“), nebo za spoluvlastnický podíl na stavbě, bytu nebo samostatném nebytovém prostoru (dále jen „podíl na stavbě“), má povinnost podat daňové
přiznání každý spoluvlastník za svůj podíl na pozemku nebo za svůj podíl na stavbě
samostatně. V tomto případě přiznává a platí každý spoluvlastník daň ve výši svého
podílu na celkové dani odpovídající jeho podílu na pozemku nebo na stavbě. Jestliže
některý ze spoluvlastníků pozemku nebo stavby daňové tvrzení (přiznání) nepodá,
správce daně mu vyměří daň z moci úřední, bez předchozí výzvy k podání daňového
přiznání. Obdobně se postupuje při zdaňování spoluvlastnického podílu na bytu nebo
samostatném nebytovém prostoru, jakož i spoluvlastnického podílu na pozemku,
u něhož je spoluvlastnictví odvozeno od vlastnictví bytu nebo samostatného nebytového prostoru.
Daňové tvrzení (přiznání) se nepodává, pokud je poplatník podal v některém z předchozích zdaňovacích období a nedošlo ke změně okolností rozhodných pro vyměření
daně. Daňové tvrzení (přiznání) se podává na tiskopise vydaném Generálním finančním ředitelstvím.

předseda Mgr. Hana Sopuchová
Mgr. Aleš Jarolím
Petr Heralt
Mgr. Dana Hývnarová
Pavla Hyklová
(9-0-0)
…………………..
Zdeněk Vajda
starosta obce

…………………
Ladislav Lípový
místostarosta obce

Blahopřání jubilantům

Drahomíra Bajerová
Eliška Sochová

Charita Kopřivnice

Jaroslava Michálková
Marie Makuchová

Přejeme všem jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody.

Klub důchodců
Tříkrálová sbírka 2011

Vážení občané,
ve dnech 1. až 16. ledna 2011 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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Schůzka Klubu důchodců
se bude konat
ve středu 12. ledna 2011 od 16.00 hodin
v zasedací místnosti ObÚ.

Ordinace pro dospělé v Závišicích
V ordinaci pro dospělé v Závišicích bude MUDr. Gilarová ordinovat:
v úterý 4. 1. 2011,
v úterý 25. 1. 2011
dopoledne.
5
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Daňový řád
co Vás čeká od 1.1. 2011

TJ ZÁVIŠICE, o.s. pořádá

MAŠKARNÍ
PLES

Lhůty
Správci daně je stanovena celá řada nových lhůt k vydání rozhodnutí (např. rozhodnutí o registraci,rozhodnutí o žádosti o posečkání či splátkování, vyřízení stížnosti).
Jsou nově a jednoznačně nastavena pravidla pro běh lhůty pro stanovení daně a lhůty
pro placení daně.

Odůvodňování
Správce daně je povinen odůvodňovat všechna svá rozhodnutí s výjimkami stanovenými pouze zákonem.

Zastupování
Je připouštěno, aby i jiné osoby než daňový poradce či advokát (např. účetní) měly
možnost před jedním správcem daně zastupovat neomezený počet daňových subjektů.

Daňová kontrola
Jsou nově nastavena jednoznačná pravidla pro zahájení a možnost opakování daňové
kontroly.

Splatnost daně
Splatnost daně je v případě jejího stanovení nad rámec tvrzení daňového subjektu
posunuta až na doručení rozhodnutí o odvolání.

v sobotu dne 22. 1. 2011 v 19.00 hod.
v sále pohostinství „U Kremlů“

Pořadí úhrady
Daňovým subjektem zaplacenou částkou se nejprve uhradí daň a až poté příslušenství
daně (např. úroky, pokuty, penále).

Ručení
Je připuštěna možnost zajištění daně ručením třetí osoby a banky.

Opožděně podané daňové tvrzení (přiznání)

- Bohatá tombola
- Domácí kuchyně

Je zavedena pokuta s pevně danými zákonnými pravidly bez možnosti správního
uvážení. Správce daně musí pokutu udělit i v případě, že daňové přiznání zní na velmi malou částku příp. na nulu, činí výše pokuty za opožděné tvrzení (přiznání) daně
500 Kč.

- Taneční vystoupení

Je upuštěno od možnosti promíjet daně a příslušenství správcem daně na základě
individuálních žádostí.

Promíjení
Daň z nemovitostí

Hudba: SÁGA

Vstupné: 70 Kč
6

Daňové tvrzení (přiznání) je poplatník povinen podat příslušnému správci daně
daňové tvrzení (přiznání) k dani z nemovitostí do 31. ledna 2011 za nemovitosti,
které jste nabyl(a,i)- kupní, darovací smlouvou, smlouvou o převodu bytové jednotky nebo prodal(a,i) v roce 2010 (stav k 1.1.2011), dále dojde-li ve srovnání
s předchozím zdaňovacím obdobím ke změně okolností rozhodných pro vyměření
daně (stavební a kolaudační rozhodnutí, ohlášení stavby atd.) a ke změně v osobě
poplatníka .
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Informace Finančního úřadu Kopřivnice

Připravujeme

Změna v oblasti úpravy daně z nemovitostí
Finanční úřad v Kopřivnici si vás dovoluje upozornit na změnu platnou
od 1.1.2011 týkající se daně z nemovitostí.
Dokončením obnovy katastrálního operátu v katastrálním území Závišice
s účinností od 9.12.2010 - dochází ke změně parcelních čísel a převodu pozemků vedených ve zjednodušené evidenci (PK) do evidence KN. Poplatníkem
daně z pozemků vedených v katastru nemovitostí (KN) je vlastník pozemků. Nájemce může být poplatníkem daně u pronajatých pozemků evidovaných v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem (PK).
Dojde-li ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím k výše uvedené změně, je
poplatník povinen podat daňové přiznání.
Daňové přiznání je poplatník povinen podat příslušnému správci daně
do 31. ledna 2011.

Obec Závišice Vás srdečně zve na

v pátek 4. února 2011 od 20.00 hodin
v sále Pohostinství U Kremlu v Závišicích

Podá-li daňové přiznání jeden z poplatníků majících vlastnická nebo jiná práva
k téže nemovitosti, považuje se tento poplatník za jejich společného zástupce,
pokud si poplatníci nezvolí společného zmocněnce nebo není-li dále stanoveno
jinak.
Je-li ve lhůtě do 31. ledna zdaňovacího období podáno daňové přiznání alespoň
jedním ze spoluvlastníků za jeho spoluvlastnický podíl na pozemku, (dále jen
„podíl na pozemku“), nebo za spoluvlastnický podíl na stavbě, bytu nebo samostatném nebytovém prostoru (dále jen „podíl na stavbě“), má povinnost podat
daňové přiznání každý spoluvlastník za svůj podíl na pozemku nebo za svůj
podíl na stavbě samostatně. V tomto případě přiznává a platí každý spoluvlastník daň ve výši svého podílu na celkové dani odpovídající jeho podílu na pozemku nebo na stavbě. Postup podle věty první nelze uplatnit u pozemku evidovaného v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem. Jestliže některý ze
spoluvlastníků pozemku nebo stavby daňové přiznání nepodá, správce daně mu
vyměří daň z moci úřední, bez předchozí výzvy k podání daňového přiznání.
Obdobně se postupuje při zdaňování spoluvlastnického podílu na bytu nebo
samostatném nebytovém prostoru, jakož i spoluvlastnického podílu na pozemku, u něhož je spoluvlastnictví podle zvláštního právního předpisu odvozeno od vlastnictví bytu nebo samostatného nebytového prostoru.
Daň z nemovitostí za zdaňovací období roku 2011 bude vyměřena 31.1.2011.
Daň z nemovitostí nepřesáhne-li částku 5 000,- Kč, je splatná najednou, a to
nejpozději do 31.5.2011, při vyšší částce je splatná ve dvou stejných splátkách a to nejpozději do 31.května a do 30. listopadu běžného zdaňovacího
období.
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Předprodej vstupenek 31. 1. a 2. 2. 2011 na obecním úřadě.
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Poděkování
Ve dnech 8. a 9. prosince 2010 proběhla „Vánoční výstavka a koncert“. Doufám,
že se nám společně se ZŠ a MŠ povedlo vytvořit příjemnou předvánoční atmosféru.
Tímto bych chtěla poděkovat všem zúčastněným, kteří pomohli s organizací,
výzdobou a přípravou výstavky.
za kultrurní komisi
Mgr. Hana Sopuchová

Školní okénko
I v letošním školním roce jsme jako každý rok měli čertovský den. Děti se ve škole
převlékly za čerty a anděly. Tento den si užily, protože je přišel navštívit Mikuláš
s čertem a andělem. Všechny děti zazpívaly koledu a za odměnu dostaly od Mikuláše
balíček s ovocem a sladkostmi.
14. prosinec byl pro nás už od rána vánočně naladěn. Dopoledne jsme jeli do Rožnova pod Radhoštěm, kde jsme se zúčastnili vzdělávacího programu „Vánoce na dědině“.
Ve skanzenu v chalupách se děti mohly seznámit s tím, jak se lidé kdysi na Vánoce
připravovali a jaké tradice a zvyky o Vánocích dodržovali. Odpoledne jsme měli
v místním kostele tradiční předvánoční koncert. Děti zazpívaly spoustu koled, věříme,
že se vám koncert také líbil. Před kostelem si návštěvníci mohli zakoupit drobné výrobky od dětí a pohoštění.
V pátek 17. prosince začal pro děti ZŠ plavecký výcvik na krytém bazéně
v Kopřivnici.
Kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Závišice přeje všem
hodně zdraví a úspěchů v novém roce 2011.

Ve čtvrtek 3. února 2011 se bude konat
zápis dětí do 1. třídy
v době od 13:30 do 17:00 hodin.
S sebou vezměte občanský průkaz a rodný list dítěte.
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Několik příležitostných vzpomínek
Vážení občané Závišic,
v tomto počínajícím roce můžete společně vzpomenout několik výročí svých bývalých
spoluobčanů. Hned zpočátku roku, 11. ledna uplyne rok, kdy náhle a nečekaně, uprostřed práce odešel z vašeho kruhu spoluobčan,
p. Mgr. Lubomír Busek. Na něho se plně vztahuje rčení: Ač mrtví,
ještě mluví. Po celý rok vám na stránkách Závišana vyprávěl zajímavosti ze závišické historie. A pokud mu dáte slovo, bude vyprávět dál, měl toho nastřádáno hodně. Tož na Lubu vzpomeňte a
začtěte se do jeho dalšího vzpomínání. I druhá vzpomínka patří
ještě Lubovi – vždyť počátkem dubna by se dožil osmdesátky!
Nechť další série článků na pokračování z jeho archivu je symbo- Mgr. Lubomír Busek
lickou kytičkou na jeho hrob.
A ve stejném měsíci, 13. dubna, uplyne 10 let, kdy nečekaně zesnul ve věku nedožitých 79 let závišický rodák, pan JUDr. Václav Hývnar. I jemu - především jeho činnosti
v dalekém Clevelandu - bude věnována vzpomínka v jedné části čtení na pokračování.
Dnes jenom připomeneme událost už skoro zapomenutou, spadající těsně do poúnorových dnů roku 1948. Tenkrát utíkalo více demokratických politiků na Západ. Své důvody
k tomu měli mj. i lidovecká poslankyně Helena Koželuhová a její manžel Adolf Procházka, profesor občanského práva na Masarykově univerzitě v Brně. Mezi jeho žáky patřil
i Antonín Beitler. A to byl kolega Václava Hývnara, který měl též úmysl odejít za hranice. Mezitím už Hývnarova snoubenka Miloslava Svobodová
na Šumavě sondovala možnosti přechodu hranic. Popis dramatického přechodu by vyžadoval podstatně víc místa. Připomenu
jej jenom velmi stručně. K Hývnarovi se připojili jeho kamarádi
Robert Tyleček a Vladimír Socha, oba ze Štramberka. Předpokládali, že k hranicím odjedou s Miloslavou Hývnar, Doseděl,
Opřátko, Tyleček a Socha a okamžitě budou převedeni přes
Václav Hývnar a Miloslava hranice. Další skupina dr. Procházky měla být převedena příští
Svobodová po 50 letech
den. Ovšem další vývoj událostí se příliš zrychlil. Ve druhé
skupině byla zatčena Miloslava Svobodová, která netušila, že skupina Václava Hývnara
se přes hranice vůbec nedostala. Podařilo se utéct pouze Heleně Koželuhové s dcerkou
Helenou a solo přešel i její manžel Adolf Procházka.
Výsledek tohoto ilegálního přechodu byl katastrofální. Zatčeni byli Miloslava Svobodová, Václav Hývnar, Miroslav Doseděl, Václav Opřátko, Robert Tyleček, Vladimír
Socha a desítky osob ze širokého okolí, které skupině pomáhaly. Ze zatčených byla propuštěna pouze nezletilá Marta Procházková a svěřena do péče babičky Heleny Palivcové Čapkové (sestry bratří Čapků). I Marta utekla. Ale později.
Každý útěk z tehdejšího Československa byl nebezpečný a riskantní čin, v němž
prchajícím šlo mnohdy i o život. Rodina Procházkových se nakonec v emigraci sešla.
Hývnarovi a Svobodové se později podařilo uprchnout a v září 1948 už byli
v Regensburgu.
Více o Václavu Hývnarovi v některém z pozdějších čísle Závišana.
Josef Adamec
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