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Zpravodaj/leden 2018 
 

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 8 / C E N A  3 K Č   

ZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠAN    
Obecní úřad informuje 

Poplatek za odpad na rok 2018 

Podle Obecně závazné vyhlášky obce Závišice č. 2/2017 z 15. 11. 2017 byla stanovena 
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. 2018 a 
                                                  230 Kč za poplatníka nejpozději do 30. 9. 2018, 
2) jednorázově na celý rok:      460 Kč za poplatníka nejpozději do 31. 3. 2018. 
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. 

Každý sudý týden ve čtvrtek v ranních hodinách probíhá i svoz plastů ve žlutých 
pytlích od domů. O zařazení do systému můžete požádat na obecním úřadě. 

Tříkrálová sbírka 2018 

Vážení občané, 
ve dnech 1. až 14. ledna 2018 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 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. oznamují nové ceny vodného 
s účinností od 1. ledna 2018: 

 voda pitná (vodné)                42,64 Kč/m3  (včetně 15 % DPH) 
Nové ceny budou uplatněny po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2018. 

Oznámení o změně ceny vodného od 1. 1. 2018 
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OBEC ZÁVIŠICE 
ZASTUPITELSTVO OBCE ZÁVIŠICE 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ZÁVIŠICE 
č. 2 /2017 ze dne 15. 11. 2017  

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

Zastupitelstvo obce Závišice se na svém 26. zasedání dne 15. 11. 2017 usnesením             
č. 421/2017 usneslo vydat 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 republiky 
         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 fyzickou 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.3 

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 
3 § 10b odst. 2 zákona o místních poplatcích 
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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.  
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.4 
6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu 
    oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.5  

Čl. 4 
Sazba poplatku 

1) Sazba poplatku činí 460 Kč a je tvořena: 
     a) z částky 210 Kč za kalendářní rok a 
     b) z částky 250 Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě  
         skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného 
         komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok. 
2) Skutečné náklady za rok 2016 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily 
    503.500 Kč a byly rozúčtovány takto: 
    Náklady 503.500 Kč děleno 1.134 (1.045 počet osob s pobytem na území obce +  89 
    počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých 
    není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 444 Kč. Z této částky je stanovena 
    sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 250 Kč. 
3) V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené  
     k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle čl. 6 
     odst.1 v průběhu kalendářního roku, se poplatek platí v poměrné výši, která 
     odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu, vlastnictví nebo umístění v příslušném 
     kalendářním roce.  Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro 
     stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.6 

4 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích 
5 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích 
6 § 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích 
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Čl. 5 
Splatnost poplatku 

1) Poplatek je splatný 
    a) buď ve dvou stejných splátkách, z nichž první je splatná nejpozději do 31. 3.  
        a druhá nejpozději do 30. 9. příslušného kalendářního roku,  
    b) nebo jednorázově celý poplatek nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního 
         roku. 
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 kalendářního 
     roku. 
 

Čl. 6 
Osvobození 

1) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba podle čl. 2 odstavce 1 písm. a), která je 
    a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon 
        ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně 
        výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy, 
   b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí 
        soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce 
        dítěte nebo nezletilého, nebo 
   c) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, 
       domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení. 
2) 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) bodu 1. 
3) Od poplatku se osvobozují na základě prokázaných skutečností v souladu s touto  
     vyhláškou poplatníci uvedeni v čl. 2 odst. 1 písm. a) bodu 1: 
          a) zdržující se mimo území České republiky, 
          b) 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. 
          c) osoby s trvalým pobytem hlášeným na úřední adrese 

 
Čl. 7 

Navýšení poplatku 
1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu  
    obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.7 

2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní 
     úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku. 8 
  

  7 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
  8 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích 
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 Čl. 8 

Odpovědnost za zaplacení poplatku 
1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý  
     a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti  
     a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost 
     tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný 
     zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.9  
2) V případě podle odstavce 1 vyměří obecní úřad poplatek zákonnému zástupci nebo 
     opatrovníkovi poplatníka.10 

3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou  
    povinnost společně a nerozdílně.11  

Čl. 9 
Přechodné a zrušovací ustanovení 

1) Zrušuje se Obecně závazná vyhláška obce Závišice č. 2/2016 o místním poplatku 
    za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  
    a odstraňování komunálních odpadů ze dne 14. 12. 2016. 
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. 2018. 
 

       Ladislav Lípový v. r.                                          Zdeněk Vajda v. r. 
             místostarosta                                                         starosta 
 
  9 § 12 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
10 § 12 odst. 2 zákona o místních poplatcích 
11 § 12 odst. 3 zákona o místních poplatcích 

Poplatek ze psů na rok 2018 

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 
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. 2018 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 započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala. Držitel psa                      
je povinen zánik své poplatkové povinnosti ohlásit na ObÚ Závišice do 15 dnů                          
od zániku. 
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V případném druhém kole volby volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti                          
ve dnech volby. 

Volba prezidenta republiky 

Volba prezidenta republiky se bude konat 
   v pátek 12. ledna 2018 od 14.00 do 22.00 hodin  

                                v sobotu 13. ledna 2018 od   8.00 do 14.00 hodin 
(případné druhé kolo 26. a 27. 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 druhé kolo i občan, který alespoň druhý den konání druhého 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 10. 1. 2018 (pro druhé kolo do 24. 1. 2018), 
* podáním žádosti v listinné podobě s ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické 
   podobě prostřednictvím datové schránky doručené na ObÚ Závišice do 5. 1. 2018 
  (pro druhé kolo do 19. 1. 2018). 
Obecní úřad 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, tj. na zastupitelském úřadě 
nebo konzulárním úřadě České republiky, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného 
honorárním konzulárním úředníkem. 
  

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 zařízeních, může požádat o zapsání do zvláštního seznamu voličů osobu stojící v čele 
příslušného zařízení, která nejpozději 8. 1. 2018 (pro 2. kolo 22. 1. 2018) 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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MATEŘSKÁ ŠKOLA   

Natálie Jadrníčková 

Blahopřání jubilantům  

 

Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody. 

Drahomíra Bajerová 
Josef Tůma 

Věra Najvarová 
Eliška Sochová 

Klub důchodců 

Pravidelná schůzka Klubu důchodců se uskuteční 
ve středu 10. ledna 2018 v 16 hod.  

v zasedací místnosti ObÚ. 

1. prosince jsme s dětmi zahájily bruslení na zimním stadionu v Kopřivnici,       
pro všechny to byl obrovský zážitek a velká legrace. O týden později k nám 
zavítalo Divadlo Koloběžka s představením pro MŠ „O čertovi Hubertovi“.  
Jelikož jsme se hned ze začátku měsíce dočkali i sněhové nadílky, děti byly velice 
rády, že můžeme oprášit boby a užít si první sníh.  

Další dobrodružství spojené 
s měsícem prosinec jsme zažili 
v Rožnově p. R. ve Skanzenu, 
kde jsme prožili Vánoce       
na dědině za dávných časů. 
Děti se dozvěděly mnoho 
nových informací.  
 

19.12. jsme s dětmi jako tradičně upekli pár druhů cukroví. Děti si tak mohly vyválet        
a vykrojit z perníkového těsta, vyzkoušet si, jak se vypracovává linecké těsto přes mlýnek 
a jako poslední druh cukroví děti tvarovaly kuličky z kokosového těsta. 
21.12. Nastala změna prostoru na Vánoční besídku, která se konala v sále Pohostinství    
u Kremlů, kde jsme společně s dětmi přivítaly vánoční atmosféru. Děti zazpívaly krásné 
písně a recitovaly básničky. Po besídce nás čekalo překvapení v podobě dárků, které nám 
Ježíšek letos nadělil a společně s dětmi jsme rozbalily vše, co bylo pod stromečkem 
schované. 
22.12. se konal v MŠ Štědrý den, děti tak ochutnávaly cukroví, nachystali jsme si 
slavnostní tabuli, popřáli jen ty nejkrásnější Vánoce a „přiťukli“ na snad ještě krásnější 
Nový rok 2018. 
  

Ordinace pro dospělé v Závišicích 

V ordinaci pro dospělé v Závišicích bude MUDr. Gilarová ordinovat: 
9. 1.  
6. 2. 

Školní okénko 
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RYBÁŘSKÝ VEČER 

16. 2. 2018 
 

MYSLIVECKÝ PLES 
17. 2. 2018 

 

SBOR  DOBROVOLNÝCH  HASIČŮ  
ZÁVIŠICE 

 

Vás  zve  na  tradiční 

KONČINOVÝ  PLES 
v  pátek  9. 2. 2018  od  20.00  hodin 

Pohostinství  U  Kremlů 
 
 
 

 
Hudba:  YPSILON   
 
Tombola a občerstvení 
                      zajištěno 
 
Na  Vaši  účast se  těší  hasiči 
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Pozvánky TJ Závišice 

 

                        TJ Závišice zve všechny zájemce 
na „Závišické bruslení“  
na Zimním stadionu v Kopřivnici 

 

neděle 28. 1. 2018    od 16:45  do 17:45 hod. 

sobota 24. 2. 2018    od 16:45  do 17:45 hod. 
 

                              Vstupné 30,- Kč, doprava vlastní 

Placená inzerce 


