ZPRAVODAJSTVÍ
z obydlené zatáčky
Prosinec 2010

Číslo 23

Vydává Obecní úřad Malá Štáhle jako nepravidelný informátor. Příspěvky Obecní
úřad Malá Štáhle, Malá Štáhle 26,795 01 Rýmařov.
Připravuje Jana Bulová

Nastal čas vánoční.
Všichni příbuzní a známí si posílají přáníčka a přejí si lásku, zdraví, štěstí.
Děti jsou nedočkavé a těší se, co jim ten Ježíšek letos přinese.
Dospělí trochu zmatkují a snaží se ještě vše dohnat. Všichni hledí k nebi a
doufají, že ty letošní vánoce budou opravdu bílé.
Domov je provoněný vanilkou a skořicí, chystá se nejkrásnější svátek.
Všude je najednou spousta lásky, radosti, citů a štědrosti.
Kéž by se tak lidé k sobě chovali celý rok a ne jen o Vánocích.
Nastává večer, rodina se schází u štědrovečerního stolu.
Máme za sebou vánoční shon, nákupy a úklid a teď už jen pohoda.
Každý sleduje oči těch nejmenších a srdce jim buší štěstím.
Štěstím, protože dětská radost je to nejkrásnější.
Přitom si nikdo neuvědomuje, že ten největší dar mají skoro všichni doma.
Máme.li zdraví a lásku, máme dva dárky, máme nejvíc na světě.
Proto Vám přejeme plný oceán zdraví, protože je vzácné a také moře
lásky, protože té není nikdy dost.
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Listopad, mnohými vnímán jako nevlídný podzimní měsíc, skoupý na
sluneční paprsky, se přehoupl v prosincové dny, kdy se spolu s prvními
sněhovými vločkami rozzářily ulice měst, obcí a všude kolem nás je pomalu
cítit přítomnost kouzla Vánoc.
Jak přesně definovat kouzlo Vánoc?
Pro každého z nás má zřejmě jinou podobu.
Pro někoho se skrývá ve vůni vánočního cukroví, která se z kuchyně line
vždy jen jednou do roka. Pro děti to může být otevírání okének adventního
kalendáře, které jim zpříjemní čekání na den „D“, kdy v pokoji něžně cinkne
zvoneček a ony s radostí vyběhnou k rozzářenému stromku, aby uviděly, co
jim pro jejich potěšení nadělil Ježíšek.
Pro mě osobně se kouzlo Vánoc ukrývá v pečení perníčků, které naplánuji
vždy na první adventní neděli. Vím, že vůně perníkového koření přinese do
našeho domu vánoční atmosféru.
Já osobně mám v posledních letech silný pocit,
že kdosi nás chce o kouzlo Vánoc připravit.
Jak jinak vnímat skutečnost, že vánoční sortiment je na pultech prodejen již
v měsíci říjnu. Začátkem měsíce listopadu mě při návštěvě města Opava
vítal před hypermarketem TESCO vánoční strom a uvnitř gigantu zněly
vánoční písně. Byla jsem, omlouvám se za hrubost, naprosto zhnusena.
Vždyť obchodní řetězce se snaží Vánoce proměnit, za účelem zvýšení
svých zisků, na „ čistě komerční "svátek".
Kdybych na ulici zastavovala kolemjdoucí a kladla jim otázku, v čem
spočívá smysl Vánoc, myslím, že by mi většina nedokázala ani pořádně
odpovědět.
Hold už jsou zvyklí a přijde jim tento svátek jako součást jejich života, bez
toho, aniž by se nad Vánoci trochu hlouběji zamysleli.
Vánoce jsou pro mě zvláštním svátkem. Uvědomuji si, že je to svátek, který
má dlouhou tradici, ale myslím si, že pojem "Vánoce" dnes znamená pro
většinu lidí něco jiného než v minulosti. "Průměrný" člověk podle mě bere
Vánoce jen jako určitou povinnost, při které je nucen koupit dárky ostatním,
zjednodušeně řečeno. A to je špatně.
Vánoce jsou především jedním z nejdůležitějších křesťanských
svátků.
Oslavují narození Ježíše Krista. To je skutečná podstata slova Vánoce.
Dárkové šílenství, desítky druhů vánočního pečiva, mnohobarevně blikající
střechy a okna domů – to už je důsledek a výsledek naší dnešní konzumní
doby.
Většina lidí vnímá předvánoční čas jako období, které je úzce spjato
s úklidovým a nákupním maratónem. Období, které je synonymem pro
spěch a stres.
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Zklidnění a pohoda, s nimiž je doba
očekávání nového narození
nerozlučně spjata, se vytratila.
Na Vánoce se přece člověk má těšit, očekávat je.
Vánoční čas začíná adventem, kdy se naše obydlí vyzdobí vonícími
smrkovými větvičkami a adventními věnci.
Ten, kdo chce pro sebe a své blízké uchovat opravdové kouzlo Vánoc musí
se obrnit obrovskou dávkou pevné vůle. Vůle nevnímat a především
nepřipouštět si, co vše se děje kolem nás.
Zůstat imunní vůči kolekcím prodávaným v říjnu a dalším vánočním
„vychytávkám“ současnosti.
Zcela jistě to nebude snadné, ale výsledek, prožití pohodových vánočních
svátků, bude dostatečnou odměnou.

Obecně závazná vyhláška č. 3/2010
o místních poplatcích
Zastupitelstvo obce Malá Štáhle se na svém zasedání dne 3.12.2010
usnesením č. 10 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990
Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 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“):
Otiskujeme pro vás výňatek, týkající se nás všech.
Čl. 1

Dne 3. prosince jsme se v Rýmařově rozloučili s naší milou a přívětivou občankou,
paní

Marií Dohnalovou
Která zemřela po těžké nemoci ve věku 70-ti let. Budeme na ni dlouho vzpomínat.

Úvodní ustanovení
(1)

Obec Malá Štáhle zavádí touto vyhláškou tyto místní poplatky (dále
jen „poplatky“):
a) poplatek ze psů,
b) poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt,
c) poplatek za užívání veřejného prostranství,
d) poplatek ze vstupného,
e) poplatek z ubytovací kapacity,
f)
poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do
vybraných míst a částí měst,
g) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
h) poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho
připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace.

(2)

Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce
poplatku“).
POPLATEK ZE PSŮ

Letošní Čertění, aneb Mikulášská besídka
Letošní Mikulášská besídka byla první akcí nového osazenstva sportovněkulturního výboru a byla velmi zdařilá.
Děti se spolu se svými blízkými sešly v Obecním domě v podvečer
4.prosince a jejich dušičky byly naplněny smíšenými pocity. Myslím, že
všechny bez rozdílu se alespoň na chvíli zamyslely nad všemi špatnostmi a
prohřešky, kterých se dopustily. Většina z nich hrdinsky tvrdila, že čerti jsou
jen masky, ale co kdyby náhodou…… Vždyť to ze svého dětství také
známe. Nejprve děti psaly, nejmenší kreslily, dopis Ježíškovi, ve kterém mu
prozradily svá nejtajnější přání s nadějí, že je vyslyší. Konečně se na scéně
objevily mocnosti nadpřirozené a vše začalo. Hodný Mikuláš si děti jednoho
po druhém pozval k sobě, připomněl dětské hříchy a když se je děti snažily
napravit písničkou či básničkou anděl vše odpustil a dětem nadělil balíčky
naplněné sladkostmi. Jen ti čerti stále doráželi a dětské slzy je vůbec
neobměkčily. Když už i čerti měli svého běsnění dosti, mohla začít ta pravá
dětská zábava. Tancování, hraní si a nebo jen povídání s kamarády.
Zkrátka vše, co k dětské radosti patří.

Děkujeme všem, kteří besídku připravili.
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Čl. 2
Poplatník a předmět poplatku
(1)

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická
osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Malá Štáhle

(2)

Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
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Čl. 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(1)

Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří
tří měsíců, nebo v den, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců.

(2)

V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v
poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních
měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa
poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci,
ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.

(3)

(1)

Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové
povinnosti do 15-ti dnů ode dne, kdy pes dovršil stáří tří měsíců,
nebo dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Stejným způsobem je
povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.

(2)

Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku
osvobozena.

(3)

Při plnění ohlašovací povinnosti je držitel psa povinen současně
sdělit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 47 této
vyhlášky.
Čl. 5
Sazba poplatku
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) Za prvního psa
.................................................100 Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele... 100 Kč,
c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným
zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu ....50 Kč,
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za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele
invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu,
který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatele sirotčího
důchodu .........................................................................50 Kč.
Čl. 6
Splatnost poplatku

(1)

Poplatek je splatný
kalendářního roku.

(2)

Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném
v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který
následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla /
nejpozději do konce příslušného kalendářního roku.

Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo
právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou,
darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý
kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.
Čl. 4
Ohlašovací povinnost

(1)

d)

nejpozději

do

31.

března

příslušného

Čl. 7
Osvobození a úlevy
(1)

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba
nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které
byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního
předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto
osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo
opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a
používání psa zvláštní právní předpis
POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
Čl. 13
Předmět poplatku, poplatník

(1)

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní
užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění
výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících
pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo
reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných
atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a
užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce
nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl
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(2)

Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické
osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v
odstavci 1.
Čl. 14
Veřejné prostranství

Veřejným prostranstvím podle této vyhlášky jsou zejména náves
ohraničená silnicí I/11 a místní komunikací (včetně ní), prostor před domy
č.p. 44 a 45 až k místní komunikaci, obecní les, fotbalové hřiště a jeho okolí
na vzdálenost 50 m..
Čl. 15
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného
prostranství, až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.
Čl. 16
Ohlašovací povinnost
(1)

(2)
(3)

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku nejpozději 7 dní před
zahájením užívání veřejného prostranství předpokládanou dobu,
místo, způsob a výměru užívání veřejného prostranství. V případě
užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 7 dní je povinen
splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání
veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu,
neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit
ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.
Poplatník je dále povinen ohlásit správci poplatku některé další údaje
stanovené v čl. 47 této vyhlášky.

Čl. 17
Sazba poplatku

Čl. 18
Splatnost poplatku
(1)

Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen
ohlásit skutečný stav údajů uvedených v odst. 1 nejpozději do 15
dnů.
(2)
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2

Sazba poplatku činí za každý i započatý m a každý i započatý den:
a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro
poskytování služeb .......................................................10,-.Kč
b) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování
prodeje.............................................................................7,- Kč
c) zařízení sloužících pro poskytování prodeje..................50,- Kč
d) za provádění výkopových prací .....................................10,- Kč
e) za umístění stavebního zařízení ....................................10,- Kč
f)
za umístění reklamního zařízení ....................................50,- Kč
g) za umístění zařízení lunaparků, cirkusů a obdobných atrakcí
.........................................................................................50,- Kč
h) za umístění skládek ........................................................10,- Kč
i)
za vyhrazení trvalého parkovacího místa .......................10,- Kč
j)
za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce .........2,- Kč
k) za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce ......2,- Kč
l)
za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce ......10,- Kč
m) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a
televizních děl...................................................................10,- Kč.
(2)
Obec stanovuje poplatek paušální částkou takto:
a)
. za umístění stavebního zařízení.........................50,- Kč/týden,
b)
za vyhrazení trvalého parkovacího místa............100,- Kč/měsíc,
c)
za umístění reklamního zařízení..........................300,- Kč/rok.
(1)

Poplatek ve výši stanovené podle čl. 17 odst. 1 je splatný:
a)

při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 7 dnů
nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství,

b)

při užívání veřejného prostranství po dobu 7 dnů nebo delší
nejpozději v den ukončení užívání veřejného prostranství.

Poplatek ve výši stanovené podle čl. 17 odst. 2 je splatný předem.
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(3)

Čl. 37
Ohlašovací povinnost

Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný
svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost
splnit, nejblíže následující pracovní den.

(1)

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové
povinnosti nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento
poplatek vznikla. Stejným způsobem jsou poplatníci povinni ohlásit
správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny
trvalého pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené
nebo sloužící k individuální rekreaci.

(2)

Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci
poplatku také další údaje stanovené v čl. 47 této vyhlášky. Poplatník
dle čl. 36 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku
zejm. příjmení, jméno, bydliště, popřípadě další adresy pro
doručování, evidenční nebo popisné číslo stavby určené nebo
sloužící k individuální rekreaci, není-li tato stavba označena
evidenčním nebo popisným číslem, číslo parcelní pozemku, na
kterém je tato stavba umístěna.

Čl. 19
Osvobození a úlevy
(1)

Poplatek se neplatí:
a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně
postiženou,
b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je
určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.

POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ,
SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ
A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
Čl. 36
Poplatník
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a)
fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost
může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný
nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou
povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které
poplatek odvádějí,
b)
fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo
sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k
trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek
společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu.
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Čl. 38
Sazba poplatku
(1)

Sazba poplatku pro poplatníka dle čl. 36 písm. a) a b) této vyhlášky
činí 450,- Kč a je tvořena:
a) z částky 200,- Kč za kalendářní rok a
b)

(2)

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.

V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví
stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu
kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která
odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v
příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu
kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav
na konci tohoto měsíce.
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Čl. 39
Splatnost poplatku
(1)

Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31.3. příslušného
kalendářního roku. Je-li poplatek za jednu domácnost vyšší než 500,Kč lze poplatek uhradit ve dvou stejných splátkách, druhá splátka je
splatná nejpozději do 30.9. příslušného kalendářního roku.

(2)

Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst.
1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje
po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla nejpozději do
konce příslušného kalendářního roku.
Čl. 40
Osvobození a úlevy

(1)

Od poplatku se osvobozují:
a) osoby které vykonávají vojenskou službu
b)
osoby ve výkonu trestu odnětí svobody

(2)

Nárok na úlevu od poplatků lze poskytnout ve výši 50 %:
a) studentům, kteří studují a jsou ubytováni mimo obec,
b) osobám, které se na území obce dlouhodobě (prokazatelně více
než 180 dní v roce) nezdržují.

(3)

Osoby, hlášené k trvalému pobytu v obci, které se v obci celoročně
nezdržují, jsou od poplatku osvobozeny.
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2011.

A jaké kulturně společenské akce nás ještě letos čekají?
24.12.

Tradiční setkání u vánočního stromu – po 21. hod.

25.12.

v 11.30 hod. Mše svatá v místní kapli

27.12.

Turnaj ve Scrable

28.12.

Turnaj ve stolním tenise
Srdečně zveme k účasti!!!
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