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Sloupek starosty
Vážení spoluobčané,
rok 2012 je již minulostí, a proto dovolte
krátké ohlédnutí za jeho průběhem. Jak je
dobrým zvykem, děkuji zde všem sponzorům
obecního plesu. V roce 2012 jimi byli:
Klement a.s., Missiva s.r.o., Vlček F.,
Bozděch L., Šanda J. ml., Sestavsi s.r.o.,
DDD-Holý a Smetana, Čermák M., Adamec
M. a Mrázek V. Všem sponzorům děkuji a
doufám, že nám svou přízeň zachovají i letos.
Co se týče investičních akcí, byla
dokončena výměna oken ve školce
v Dubicích, vybudovány dětské koutky
v Dubicích a Řehlovicích. K zamezení dalšího
poškozování můstků na Radejčínském potoce
ve Stadicích bylo přikročeno k jejich opravě.
Největší akcí loňského roku bylo provedení
revitalizace veřejného prostoru u kašny na
návsi v Řehlovicích. Došlo k odstranění
asfaltových chodníků, které byly nahrazeny
zámkovou dlažbou. Nevhodná zeleň byla
odstraněna a nahrazena záhony růží. Byla
opravena zábradlí u požární nádrže a potoka.
Okolo lípy byly umístěny lavičky. Na jaře
bude ještě osazena lampa a odpadkový koš.
Nezadlážděné plochy budou osety trávou.

Jelikož již delší čas byly problémy
s vytopením tříd základní školy při větších
mrazech, přistoupilo se k výměně elektrických
kotlů.
Jelikož členka zastupitelstva obce paní
Dagmar Černá se odstěhovala z obce, zanikl jí
v březnu mandát zastupitele. Při červnovém
zasedání ZO proto složil slib pan Jiří Sypal a
ujal se mandátu. Paní Černé tímto ještě jednou
děkuji za práci v zastupitelstvu obce. Že paní
Černá na obec nezanevřela, svědčí i to, že stále
pracuje jako předsedkyně sociální komise.
Všichni zastupitelé se též v listopadu
zúčastnili
semináře
Vzdělaný
zastupitel
zakončeného
testem,
čímž
byly
splněny
podmínky pro získání
certifikátu pro vzdělanou
a odpovědnou obec,
udíleného Svazem měst a obcí ČR. Doposud se
tento certifikát podařilo získat celkem 25
obcím.
Pro občany, kteří mají přístup k internetu a
shání informace o uložení sítí nebo územním
plánu, připravila obec technickou mapu obce.
Naleznete jí v záložce Mapy nebo přímo na
adrese:
http://www.geosense.cz/geoportal/rehlovice/
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Mapa nabízí i stejné funkce jako oblíbené
Nahlížení do katastru nebo jako perličku
mapu vojenského mapování.
U historie bych se ještě rád zdržel. Mezi
našimi občany je jistě mnoho starých
fotografií, které ukazují, jak vypadala naše ves
před mnoha lety, případně, jak se zde lidem
žilo. Je škoda, když se takové fotky najdou
v kontejneru. Pokud takové vlastníte, prosím,
zvažte, zda byste je nemohli zapůjčit
obecnímu úřadu, aby si je mohl okopírovat do
kroniky a na webových stránkách obce
nabídnout k prohlédnutí i spoluobčanům.
Velkým
problémem obce jsou
toulaví psi. Některé
notorické
útěkáře
všichni znají, ale
občas se objeví pes, kterého nikdo nepoznává,
obojek se známkou ani tel. číslem nemá a
úřadu nezbývá nic jiného, než zavolat
městskou policii z Trmic, která psa odveze do
útulku v Řepnici. Obec toto stojí nemalé
prostředky a majitelé mají oči pro pláč,
protože nevědí, kde jejich miláček skončil.
Pokud se vám tedy pes zaběhne, kontaktujte
některou z výše uvedených institucí. Lepší je
psa opatřit obojkem se známkou a telefonním
číslem majitele.
J. Macháček, starosta
Z činnosti sociální komise
Tak už se zase sešel rok s rokem a nastává
doba bilancování, co se nám v tomto roce
povedlo a co třeba méně. Jako každoročně
bych i já ráda zavzpomínala a seznámila Vás s
činnosti naší sociální komise. Během roku
jsme se několikrát sešly a připravily tyto akce.
Jak už jste si zvykli, uspořádaly jsme
humanitární sbírku, kterou jsme přispěli
Diakonii Broumov hezkou dávkou věcí.
Mnozí se ptáte, kdy bude další, o přesném
datu vás budeme včas informovat. Věci, které
nepotřebujete a vyřadíte při úklidu, můžete
přinést jednak na OÚ Řehlovice a jednak
v Dubicích do knihovny, kde je od vás
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převezmou členky sociální komise. Děkujeme
všem, kdo nám do sbírky přispívají.
Dále naše činnost spočívá v přáních
k životním výročím. Všem, kdo letos oslavili
nějaké životní jubileum, ještě jednou přejeme
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
V neposlední řadě jsme 17. 11. 2012
v obřadní síni obecního úřadu přivítali nové
občánky naší obce. Děti z Řehlovické
mateřské školky zpěvem a recitací pod
vedením paní učitelek
přivítaly naše miminka. Za
krásný program jim ještě
jednou děkujeme. Pan
fotograf naše miminka
s rodiči vyfotil, aby měli
památku
na
tento
slavnostní den, rodiče se
nám podepsali do pamětní
knihy a předali jsme jim hezké dárečky. Ještě
jednou bych chtěla rodičům popřát hodně
zdraví, pohody, radosti a co nejvíce šťastných
a bezstarostných společných chvil.
I nadále se vynasnažíme, aby naše komise
vycházela vstříc našim spoluobčanům.
Uvítáme i vaše připomínky.
Chtěla bych poděkovat všem členkám
sociální komise (Ludmila Čápová, Miluška
Holá, Anna Říhová, Simona Vrabcová, Jana
Urbanová) za práci, kterou během roku
vykonávaly.
Máme za sebou vánoční čas, a proto bych vám
ráda za celou sociální komisi popřála hodně
zdraví a štěstí do nového roku
Černá Dagmar,
předsedkyně sociální komise
Mateřská škola v Řehlovicích
Co nevidět budeme mít první polovinu
školního roku 2012/13 za sebou. V posledním
týdnu školních prázdnin proběhla třídní
schůzka pro „nové rodiče“ a co se v naší
mateřské škole děje, asi víte i z našich www
stránek - ale přeci jen raději připomenu.
Musím se ještě vrátit do starého školního
roku, jelikož jsme se opět umístili na 2. místě
ve sběru papíru, a tím získali i finanční

ohodnocení. Letos jsme se znovu do soutěže
přihlásili a doufáme, že se už konečně
umístíme jako první. Máme výborné rodiče,
kteří mají zájem naší mateřské škole pomáhat
nejen sběrem, ale i různými opravami i
drobnými dary. Na začátku prosince se
odvážel sběr už podruhé, což svědčí o velmi
dobré spolupráci s rodiči. Více jsme se začali
zaměřovat na ochranu životního prostředí
(ekologii) – třídíme odpad, učíme děti lásce k
přírodě a dokonce máme ve školce i kontejner
na elektroodpad, který nám také odvážejí.
Stále
spolupracujeme
s
mateřskou školou v Dubicích
–
výlet
do
Vaňova
(procházka
lesem
s
pohádkovými
postavami),
divadlo (Dům kultury –
Hurvínkova
cesta
do
Tramtárie, v prosinci jsme navštívili
Severočeské divadlo v Ústí nad Labem –
Dědečkův betlém, v únoru a květnu k nám
přijede Divadlo Matýsek), na jaře plánujeme
program fi. Tonda-obal o třídění odpadů a ke
konci
školního
roku
se
vydáme
„pravděpodobně“ společně na výlet. S
mateřskou školou Dolní Zálezly jsme se
vydali do Regionálního muzea v Krupce, kde
si děti prohlédly výstavu vycpaných zvířat,
expozici hub, minerálů, hornin a v přízemí
historickou hasičskou techniku.
V říjnu začala opět výuka anglického jazyka a
plavání v Městských lázních. Solná jeskyně,
kam jsme jezdili loňský školní rok, byla
zrušena, takže nyní jezdíme do jiné - přímo do
středu města, kde je to „daleko lepší“ (jak
říkají děti). V listopadu proběhla na zahradě
mateřské školy drakiáda a na „vítání občánků“
jsme vystupovali s krátkým programem. V
prosinci mimo jiné proběhla mikulášská
nadílka, navštívila nás Městská policie s
preventivním programem „Smíš, nesmíš“ o
bezpečnosti a chování nejen v silničním
provozu, byli jsme si ve městě prohlédnout na
vánoční trhy, po vsi děti chodily s vánočními
přáníčky a rok 2012 jsme zakončili besídkou,
na kterou jsme upekli „štrůdl“ i vánoční
cukroví.
V novém roce opět plánujeme spoustu akcí,

ale tou největší bude v červnu škola v přírodě
u Máchova jezera.
Oliveriusová Eva, ředitelka

Kultura v obci
Co k tomu dodat. Kdo se účastní pořádaných
kulturních akcí, tak ví jaké to bylo. Ale je
škoda, že hodně lidí se ničeho nezúčastní, už
taky proto, že kde jinde než na takovýchto
akcích se můžeme setkávat a popovídat si
s přáteli a známými, které třeba během roku
nemáme příležitost vídat.
Myslím si, dle mínění těch, co chodí na námi
pořádané kulturní akce, že nejsou špatné.
I v letošním roce proběhly v našich obcích
všechny stálé a tradiční akce od plesů,
masopustních průvodů, pálení čarodějnic a
koncerty Řehlovického hudebního jara, mezi
které patří i Dubické jařinky.
Dále se konala v obcích pro děti u příležitosti
Dětského dne sportovní odpoledne se sladkou
odměnou a v prosinci byly pro děti
uspořádány Mikulášské nadílky.
V kinosále OÚ se na jaře uskutečnilo
představení pohádky pro školu a školky
v provedení divadla „M“ z Duchcova a také
zájezd pro dospělé do Duchcovského divadla
„M“ na zábavný program.
V Moravenech se v červenci konal již 12.
ročník caruso šou. Jestli se tato akce bude
ještě opakovat v příštím roce, zatím nikdo
neví. Jestli ano, budou jiná kritéria a tím
pádem i název akce by se změnil.
6.10. 2012 jsme uspořádali v Dubicích v sále
restaurace U Becků operetní vystoupení
v provedení ústeckého pěveckého sdružení
Bel canto. Nad očekávání to byla velice
zdařilá akce plná zpěvu, humoru a tanců, na
kterou přišlo velké množství nadšených
diváků, kteří aktéry odměnili za jejich výkon
bouřlivým potleskem.
I po roce opakovaná Martinská husa
s cimbálovou muzikou Majerán měla na
místní poměry slušnou účast, muzika byla
výborná a na pečené huse s dvojími knedlíky a
dvojím zelím, kterou U Becků podávali, si
všichni pochutnali.
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V říjnu jsme také byli na zájezdě v Praze
v divadle ABC na představení Holky
z kalendáře. O představení byl zájem což
vyplývá z toho, že všechny objednané
vstupenky byly vyprodány.
V závěru roku jsme měli možnost navštívit
tradiční a již neodmyslitelné adventní
koncerty v Řehlovicích a vánoční koncert
v Dubicích, které jsou přitažlivé svou
nádhernou atmosférou.
Výtěžek sbírky z těchto koncertů byl věnován
na konto programu Paraple, který pomáhá
osobám s přerušenou míchou. Díky Vaší
štědrosti bylo vybráno 5 020 Kč.
Chtěla bych nám všem popřát do roku 2013
hodně takovýchto a dalších, třeba i nových
kulturních prožitků s krásnou atmosférou.
Vladislava Koutníková,
předsedkyně kulturní komise

Dostavba dálnice D8

Dnes je již jasné, že předpoklad dokončení
dálnice v roce 2014, jak bylo slibováno před
rokem, je pouhou utopií.
Most mezi Prackovickým a Radejčínským
tunelem ještě není ani doprojektován, tunely
samotné nejsou vystrojené. Největší problém
je
v současnosti
úsek
na
Šibenici
v Řehlovicích. Zde by měl vzniknout hluboký
zářez. Nyní se však zjistilo, že hornina, která
se zde nachází, neodpovídá geologickému
průzkumu, který probíhal před několika lety.
Ve skutečnosti má hornina takové vlastnosti,
které neumožňují její využítí jako podloží
komunikace a nezaručují dostatečnou pevnost
svahů. Tzn., že místní hornina se bude muset
odvézt a vhodnější dovézt.
Jak bude asi vypadat mimoúrovňová
křižovatka na Lánech, si již můžete udělat
představu sami. Na jaře by měl být otevřen
nový úsek od křižovatky na Lánech ke
křižovatce pod drůbežárnou, aby mohla být
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zrušena dosavadní komunikace a práce mohly
pokračovat. Zdá se, že poslední překážka
v podobě žalob ekologů byla překonána, když
ústecký krajský soud před vánocemi
napodruhé posvětil stavební povolení na
dokončení dálnice D8.
Kvůli průtahům nebude možné čerpat na
dostavbu dálnice peníze z evropských fondů a
bude se platit výhradně z domácích zdrojů.
Cena dohodnutá s dodavateli činí asi 12
miliard korun, z toho už se asi sedm miliard
vyčerpalo.
Josef Macháček

Přivítání jara
Ve Stadicích jsme jaro roku 2012 přivítali
v hojném počtu občanů i občánků 25. března.
Mořeny se obětovaly opět tři, dvě byly
shozeny z mostu v Hliňanech a Stadicích, třetí
shořela na našem oblíbeném místě u
Královského pramene.
Po jejím spálení jsme si opekli chutné
buřtíky. Jak je již tradicí, bylo připraveno
svařené víno a pro děti něco nealkoholického.
Čaj tentokrát nebyl potřeba, protože počasí
bylo na tak brzkou jarní dobu velmi teplé.
Sluníčko svítilo celé odpoledne, jako by
chtělo převzetí vlády jara nad přírodou
podpořit. Díky tomu si mohli sousedé pěkně
popovídat a do svých domovů se rozcházeli až
navečer.
I. Macháčková, Stadice

Opatření obce č.1/2012
Zastupitelstvo obce Řehlovice se usneslo
dne 28.6.2012 vydat opatření obce č.1/2012,
kterým se mění opatření obce č. 1/2009, o
pravidlech k poskytování a použití účelových
finančních prostředků z Fondu obnovy
bydlení na území obce Řehlovice.
Novela má za cíl zjednodušit občanům
získání půjčky na vylepšení svého bydlení.
Žádat o půjčku lze nyní kdykoliv během roku.

Podrobnosti lze získat na adrese:
www.rehlovice.cz/nase-obec/pravnidokumenty, či na obecním úřadě.
Josef Macháček

Změna územního plánu obce
V září 2012 byla zastupitelstvem obce
přijata 4. změna územního plánu obce
Řehlovice. Změna se týká lokalit v těchto
místních
částech:
Brozánky,
Dubice,
Řehlovice a Stadice.
Jelikož změna pro stavbu rodinných domů
v Dubicích se týká plochy o velikosti 2,9042
ha, bylo projektantem uloženo vypracování
územní studie, která prověří a posoudí možné
urbanistické uspořádání této lokality, včetně
řešení dopravní a technické infrastruktury.
Rada obce proto vybrala projektanta a zadala
vypracování studie, která majiteli určí, jak
velká plocha bude určena k zastavění RD,
kudy povedou komunikace a chodníky, jakou
výměru budou mít veřejná prostranství.
J. Macháček

Dětský den 2. 6. 2012
Na stejném místě se dne 2.6.2012 konal
Dětský den. Pro děti jsme měli připravenou
oblíbenou kladku, střelbu ze vzduchovek,
chůzi na chůdách, běh v pytli, chytání
umělých rybiček, házení míčku na šaška a v
lese bylo možné se svézt na koních. Večer
proběhla malá stezka odvahy.
Účast na Neckyádě
2012
Dne 1. 8. 2012 jsme se zúčastnili Koštovské
neckyády s naším Stadickým expresem.
Loučení s létem
Dne 22. 9. 2012 jsme "U skákaček" pořádali
akci "Loučení s létem". Využili jsme krásného
počasí a pro děti byla znovu připravena
oblíbená
kladka.
Večer proběhl u táboráku a k poslechu i tanci
hrál Dj "Bohoušek".
Mikuláš 2012
Dne 5. 12. 2012 Stadice navštívili Mikuláš,
Anděl a dva čerti. Obešli všechny děti a
rozdali jim balíčky se sladkostmi.
M. Tipta, Stadice

Obecně závazné vyhlášky
Stadické perličky
V tomto roce jsme dělali tyto akce:
Pálení čarodejnic
30. 4. 2012
Ve Stadicích "U skákaček" se konalo pálení
čarodějnic. Řehlovičtí hasiči nám půjčili
vojenský stan a tak zázemí bylo parádní.
Jelikož přišli lidi i z Nových Stadic a
Koštova byla účast velice hojná. Dobrá nálada
nám
vydržela
až
do
rána.

Zastupitelstvo obce v roce 2012 přijalo tři
obecně závazné vyhlášky.
OZV č. 1/2012, o regulaci provozování
sázkových her, loterií a jiných podobných her
zakazuje provozování výherních hracích
přístrojů na celém území obce.
OZV č. 2/2012, o stanovení koeficientu pro
výpočet daně z nemovitostí nepřinesla
z pohledu daňového poplatníka žádnou
změnu. Vnesla jenom přehlednost do
právního stavu, kdy pojmenovala, co je v
OZV ještě platné a co již ne. Situace v této
oblasti se zkomplikovala v roce 2009, kdy
byla přijata novela zákona o dani
z nemovitostí.
OZV č. 3/2012, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů byla přijata v prosinci.
Zastupitelstvo zareagovalo na stále se
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zvyšující výdaje za likvidaci komunálního
odpadu a novelu zákona o místních
poplatcích, která umožňuje obcím stanovit
poplatek až do výše 1000 Kč. Bylo
rozhodnuto zvýšit poplatek na 600 Kč za
poplatníka. Aby poplatek příliš nezatížil
sociálně slabé občany, byl článek o
osvobozeních a úlevách rozšířen o úlevu pro
osoby v hmotné nouzi. Taktéž byla přidána
možnost zaplatit poplatek vyšší než 2 200 Kč
ve dvou splátkách.
Úplné znění vyhlášek naleznete na konci
listů.
Josef Macháček

Nabídka dovozu jídla

Nabízíme odběr obědů s rozvozem zdarma.
Výběr ze 2 druhů polévek a 4 hlavních chodů.
Cena obědů je 69,- Kč (pro neplátce DPH).
Kontaktní osoba: Jan Rychtář, tel.kontakt
736 759 531
Informace z MŠ Dubice
Ve školním roce 2012/13 máme zapsaných
v Mateřské škole v Dubicích 24 dětí. Mezi
malými, nově přijatými dětmi (12) je polovina
těch, které nenastoupily k 1. září, ale přijdou
později, až když dosáhnou věku tří let,
v průběhu 1. pololetí. Začátek máme proto
organizačně trochu náročnější a hlavně
složitější při celkové adaptaci všech dětí na
školku a jejich sžívání se s kolektivem.
Věřím, že to všichni společně dobře
zvládneme.
Maminky vítají i možnost nabídky
v předadaptačním režimu nových dětí,
seznámit se s prostředím naší školky,
zaměstnanci i možnost pohrát si s ostatními
ještě před skutečným nástupem.
Velmi nás potěšilo, že v průběhu prázdnin
byla dokončena v 2. etapě výměna plastových
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oken na zbytku budovy. Školka nyní vypadá
celkově z pohledu zvenčí velmi dobře,
renovovaný interiér, efektivitu zateplení jsme
měli možnost ocenit již při loňských mrazech.
Snažíme se letos opět připravovat
zajímavou
nabídku
např.
kulturních
představení a polodenních výletů především
ve spolupráci i s MŠ v Řehlovicích. Naším
záměrem je ušetřit tímto způsobem rodičům
finančně nákladnou dopravu, společným
výjezdem obou školek dochází vždy k její
poloviční úhradě.
 Ve čtvrtek 20.9. jsme se tak společně
vypravili na dlouho plánovaný polodenní
výlet do Vaňovského pohádkového lesa.
Tentokrát nás počasí nezklamalo a příjemná
procházka podzimním lesem s výtvarně velmi
vyvedenými pohádkovými postavami všechny
inspirovala k vyprávěním a vyzkoušela
postřeh a všímavost dětí při jejich hledání.
 Navštívili jsme divadelní představení
Spejbla a Hurvínka (22. 10.) v Ústí n.L.
 Z akcí v rámci pořádaných slavností ve
školce, které jsou
vždy
tématicky
zaměřené tradiční
Podzimní slavnost
(12.10.)
s vyčarovaným
,,Králem podzimu“.
 Strašidelný den
byl ve čtvrtek 2. 11.
s tanečním rejděním a plněním strašidelných
úkolů. Děkujeme p. Josefovi Marvanovi, který
již druhý rok na nás nezapomněl a osobně
nám dopravil do školky obrovskou dýni na
dýňové strašidlo.
 Myší sjezd s různými úkoly pro všechny
myšky se konal 30. 11.
 5. 12. jsme pro děti připravili dopoledne
v MŠ Mikulášskou nadílku opět ve spolupráci
s přáteli školy (p. Jan Svoboda ml. a p.
Vladislav Koutník).
 12. 12. jsme absolvovali v ústeckém
divadle dětské představení ,,Dědečkův
Betlém.“
 13. 12 jsme měli Vánoční nadílku v MŠ,
když předtím jsme také donesli nadílku
zvířátkům do lesa.

 Těsně před Vánocemi jsme vystoupili na
Adventním koncertu v Dubickém kostelíku
(22.12.).
Helena Jeřábková, ředitelka

Co nového ve škole?
Je za námi Advent s Vánocemi a vstoupili
jsme do 2. čtvrtletí nového roku školního
2012-2013. Dovolte mi tedy malé ohlédnutí
za uplynulým časem v naší ZŠ. Ve školním
roce2011-2012 školu navštěvovalo ve 4
třídách 48 žáků. 1.ročník vedl p.ředitel
Mgr.Karel Mikšovský, 2.ročník pí učitelka
Mgr.Dana Grupačová, 3. a 5.ročník pí učitelka
Mgr.Zuzana Karešová a 4.ročník pí učitelka
Mgr.Miroslava Protivová. ŠD zajišťovala pí
vychovatelka
Anastázie
Horváthová.
Pravidelně probíhaly zájmové kroužkyvýtvarný , hra na flétničky , hudební , kroužek
anglického jazyka a dva kroužky sportovní.
Žáci se specifickými poruchami učení měli
možnost navštěvovat ambulantní nápravu. V
průběhu roku pokračoval projekt EU – Peníze
školám („šablony“), do kterého se zapojili
postupně všichni pedagogičtí pracovníci
školy. V rámci tohoto projektu byly
zakoupeny 2 interaktivní tabule a 4 nové
notebooky.V tomto směru máme lepší průměr
této moderní vyučovací techniky na žáka než
mnohé městské školy. Pedagogičtí pracovníci
se zapojovali do DVPP (další vzdělávání
ped.prac.), a to nejen v oblasti práce se
zmiňovanými interaktivními tabulemi,ale i
např.v oblasti výtvarné.
Dále jsme se podíleli drobnými příspěvky na
charitativní akci „Život dětem“ a rovněž na
projektu „Ovoce do škol“. Byly aktualizovány
a pravidelně obnovovány webové stránky
školy. Účastnili jsme se jako každý rok sběru
starého papíru, který byl pojat jako školní
soutěž , a první tři nejlepší žáci byli
odměněni. Dík patří Obecnímu úřadu
Řehlovice,který během hlavních prázdnin
zajistil výměnu starých,již nevýkonných,
elektrických kotlů za nové, takže se můžeme
těšit i na přicházející zimu.

V prosinci 2011 byla nově zvolena Školská
rada pro období 2011-2014. V lednu 2012 se
nám do školy úspěšně zapsal hojný počet 17
nových prvňáčků pro školní rok 2012-13.
V rámci dopravní výchovy probíhala výuka
4.ročníku na dopravním hřišti v Krásném
Březně(
leden,
březen,
červen).
2.5. jsme uskutečnili výlet s nejstaršími
ročníky na Pražský hrad .Žáci si prohlédli
Chrám
sv.Víta a některé venkovní
interiéry.Strávili jsme pěkný společný čas a
seznámili se s historickými hodnotami našich
památek.
14.5. naši školu navštívil hokejista p.Jiří
Šlégr.Děti
měly možnost poznat život
profesionálních sportovců a dozvědět se
formou otázek spoustu zajímavostí z této
oblasti.
17.5. jsme se spolu s MŠ zúčastnili
divadelního představení
v sále OÚ
Řehlovice.Dětem se pohádka velmi líbila,
zejména postavy vodníka, selky a čerta.
25.5. proběhl na naší škole Den hasičské
prevence. V budově školy byl simulován
požár a děti měly možnost sledovat zásah
hasičských jednotek Řehlovic a okolních obcí
a na závěr strávit s hasiči společné odpoledne
– besedu spojenou s ukázkami techniky a
opékáním buřtů.
7.6. se tradičně v sále OÚ Řehlovice
uskutečnila školní akademie u příležitosti
rozloučení páťáků se školou.Děti předvedly
jako poděkování učitelům a rodičům pestrý
bohatý program.
14.6.uskutečnila odpolední výlet školní
družina, a to do ústecké ZOO. Děti si
prohlédly pavilony zvířat, která mnohdy ještě
ve skutečnosti neviděly, a mohly se tak
dozvědět něco o jejich způsobu života. Jízda
vláčkem po ZOO byla příjemnou odměnou .
20.6.a 30.6. proběhly na naší škole Dny
otevřených dveří pro MŠ Řehlovice a Dubice.
Děti se seznámily se svou budoucí školou,
kterou si prohlédly, vyměnily si se školáky
drobné dárky a společně s dospělými všichni
strávili hezký čas.
22.6. škola podnikla celodenní výlet do
sklárny Lindava. Zde měly děti možnost
zhlédnout práci sklářů a také si na závěr i
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samy vyfouknout vázičku, kterou dostaly jako
dárek s sebou.Výlet byl zajímavý i poučný.
V posledním týdnu školy se uskutečnily
ještě dva kratší výlety- prvňáci do Stadic ke
Královskému prameni, 2.3.a 5. ročníkturisticko-poznávací výlet do Opárna. Děti si
kromě náplně výletu užily i cestu vláčkem
krásnou přírodou.
Letošní školní rok jsme slavnostně zahájili
3.9.2012. Prvňáčci byli tradičně pasováni „na
školáka“ a ke vstupu do nové etapy života
obdrželi drobné dárky.
V říjnu byl zahájen plavecký výcvik 2. a
3.ročníku v ZŠ Žalany.
Na podzim proběhlo fotografování dětí a
některé školní projekty (např. tzv.“Barevné
pátky“, „Dýňový a jablečný den“).
Posledními akcemi bylo ještě tradiční
veřejné adventní vystoupení – 2.12,
mikulášská nadílka a veřejná vánoční besídka
s bohatým programem a pohoštěním ve školní
družině 18.12, spojená s výstavkou
žákovských prací.
Za všechny zaměstnance školy přeji všem
úspěšný vstup do nového roku 2013.
Mgr. Karel Mikšovský, ředitel

Do budoucna má náš spolek plán, aby se našli
i mladí nadšenci florbalu. Proto bych chtěl
vyzvat ty mladší: jestli tě tento sport baví a
znáš i další, které florbal baví, přijďte si
zahrát. Chodíme hrát každou neděli od čtyř
hodin na sál v hostinci U lípy v Řehlovicích.
V neposlední řadě bychom chtěli poděkovat
obecnímu úřadu za propůjčení sálu, ale hlavně
za podporu, kterou nám dává. Děkujeme a
přejeme všem šťastný nový rok.
Spolek florbalistů

Vánoční knižní poukázky
Jak jste si mohli přečíst na plakátovacích
plochách, i v roce 2012 obec připravila knižní
poukázky v hodnotě 200 Kč všem dětem do
věku 18ti let. Poukázky bylo možno
vyzvednout na obvyklých místech do 19.
prosince.
Tyto
je
možno
směnit
v knihkupectví Beran vedle OD Labe
v Revoluční ulici za knihy nebo jiné zboží zde
prodávané.
Kdo si nestihl poukázku vyzvednout před
Vánocemi, může tak učinit i v novém roce na
obecním úřadě.
OÚ

Florbal
Vážení
florbaloví
nadšenci. Jako každý rok
i letos proběhla hra
zvaná florbal. Letos se
náš spolek trochu
obměnil.
Někteří
z našeho spolku odešli kvůli
jiným zájmům, ale našly se i nové tváře, za
které jsme velice rádi.
Náš spolek uspořádal již čtvrtý ročník
florbalového turnaje, na který se přihlásilo
šest týmů. Je veliká škoda, že turnaj nevyhrálo
mužstvo z Řehlovic, protože dva roky za
sebou skončilo na druhém místě. Musíme
uznat, že mužstvo z Dubic je zdatný soupeř a
obhajobu prvenství si zaslouží. Hlavní je, že
máme mnoho zážitků a každý se těší na další
ročník.
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Činnost řehlovických hasičů v roce 2012
Jako každý rok bych chtěl krátce
zrekapitulovat činnost SDH Řehlovice a také
výjezdové jednotky. Nejdůležitější skutečností
je, že se nám podařilo stabilizovat členskou
základnu, která se díky činnostem pomalu, ale
jistě rozrůstá o nové členy. Činnost sdružení
se dá tematicky rozdělit do tří oblastí. A já
bych Vás chtěl krátce seznámit s těmi
nejzákladnějšími.
V kulturně společenské oblasti začali
členové již tradičně hasičským plesem
v únoru 2012. Dle počtu prodaných vstupenek
i návštěvnosti se dá usoudit, že naše plesy
získávají stále větší oblibu a lidé se na ně
chodí především bavit a odreagovat od
běžných každodenních starostí.

Další, již tradiční akcí, kterou pořádají
hasiči pro své spoluobčany, je pálení
čarodějnic o Svatojakubské noci. Ani letos
tomu nebylo jinak a akce zpestřená několika
kulturními vložkami se podařila. Děti i
dospělí si opekli špekáčky a všichni se skvěle
bavili.
Ani letos nezapomněli členové SDH na
naše nejmenší spoluobčánky a v červnu
uspořádali zábavné odpoledne u příležitosti
Dne dětí.
Odpoledne plné zábavných atrakcí,
sladkých odměn a skvělé muziky zakončené
opět opékáním špekáčků na táboráku.
V červenci jsme se zúčastnili dalšího
ročníku Srazu Matýskářů, kterou pořádají
kamarádi a kolegové z SDH Dolní Poustevna.
Jako každý rok se této srandaakce zúčastnilo
několik stovek dobrovolných hasičů z celé
republiky a všichni jsme se skvěle bavili nejen
při soutěžích a večerní hasičské zábavě, ale
hlavně sobotní spanilou jízdou v koloně.
Také pro samotné obce jsme letos udělali
velký kus práce. Vyčistili jsme požární nádrže
ve všech třech obcích, v Řehlovicích,
v Dubicích i Radejčíně, a zkontrolovali
všechny podzemní hydranty v Řehlovicích.
Ve
druhé oblasti, té, která
je pro nás
všechny tou prioritní,
tedy
samotných
zásahů,
udělali členové naší
výjezdové
jednotky
opět
obrovský
krok dopředu a
velký
kus práce. Díky
stále
se
zvyšující
spolehlivosti
a
stupni vycvičenosti našich členů je naše
jednotka stále častěji povolávána Krajským
operačním střediskem k různým typům
mimořádných událostí. Takže v letošním roce
jsme si ozkoušeli nejen několik požárů,
z nichž jeden byl za extrémně krutého mrazu,
ale například dvoudenní akci při spolupráci na
vyhledávání utonulého dítěte či náročný zásah
u dopravní nehody v Trmicích, kde se
převrátil kamion s osmi stovkami selat.
Drobné zásahy různých charakterů zde
nebudu podrobně rozepisovat.

Nejdůležitější je, že občané Řehlovicka si
stále více uvědomují, že je zde parta
nadšených chlapů, kteří neváhají kdykoli a
v kteroukoli dobu, bez nároku na odměnu
přijet a pomoci. A za což bych jim chtěl
veřejně poděkovat, protože si to opravdu
zaslouží.
Ve třetí oblasti, kterou je výcvik a údržba
techniky, se opět podařila spousta práce.
Dokončili jsme rekonstrukci technickovelitelského automobilu VW Transportér,
který je vybaven prostředky pro první rychlý
zásah. Pepa Dengler, Michal Hlaváč, Honza
Michal
a
Vašek
Pulchart
skvěle
zrekonstruovali přívěs po přenosné stříkačce,
do kterého jsme umístili vojenský stan, spací
pytle a drobné příslušenství pro pobyt v terénu
a díky tomu jsme získali mobilní evakuační
středisko. Díky vstřícnosti obce se nám
podařilo
dovybavit
členy
kvalitními
ochrannými
prostředky
a
zásahovým
oblečením. Takže dnes už si nemusíme
vzájemně půjčovat kabáty či přilby. Ohledně
odborné přípravy jsme letos také nezaháleli a
v dnešní době máme další proškolené
kvalifikované velitele družstev i strojníky, tak
jak nám nařizuje Zákon o požární ochraně.
Součástí výcviku a odborné přípravy je i
taktické cvičení, které jsme letos uskutečnili.
Zúčastnilo se ho kromě nás i několik jednotek
z okolních obcí a také profesionální hasiči
z Ústí nad Labem. Vzhledem k tomu, že se
jednalo o fiktivní požár školy, prověřil se
zároveň i evakuační plán a schopnosti
učitelského sboru organizovat činnosti
v případě požáru. Rozsah cvičení i velký
počet zúčastněných jednotek a techniky
přilákal spoustu diváků a tak jsme po jeho
ukončení ještě na hřišti provedli ukázku
techniky a vybavení. A věřte, že zvědavé
nebyly jen děti, ale i spousta dospělých.
V závěrečném hodnocení byla velitelem
krajských hasičů akce zhodnocena jako
úspěšná a všichni zúčastnění hasiči
pochváleni za profesionální výkon.
Závěrem bych ještě jednou chtěl moc
poděkovat svým kamarádům, členům
jednotky, za obětavost a práci, kterou bez
nároku na odměnu odvádějí nejen při
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samotných zásazích, ale hlavně při práci na
údržbě a opravách techniky a vybavení. A
věřte, že ve stísněných podmínkách hasičské
zbrojnice, původně stavěné pro stříkačku
taženou koňmi, je to kolikrát nadlidský výkon.
Ostatně absence důstojného zázemí pro práci
hasičů nás trápí již několik let. Snad se
konečně pohnou ledy a my se dočkáme nové
zbrojnice. Tak, aby naše technika netrpěla
venku a my měli konečně důstojné prostory
pro naši činnost.
Miloš Vaněk, starosta SDH Řehlovice
Akce pro děti v Dubicích
Letošní rok se nám – mamkám z Dubic –
podařilo uspořádat pro děti a jejich rodiče
hned několik taškařic.
Začali jsme čarodějnicemi, které se
tentokrát pro změnu slétly k restauraci U
Becků. Dospělí i děti si mohli opéci párek či
špekáček, dítka k němu dostala i pití a nanuka.
Ti, kteří přišli v masce, byli odměněni
sladkostí, stejně jako ti, kteří navíc spontáně
v rytmu hudby křepčili. Třešinkou na dortu
bylo vyhlášení nejlepší dětské a dospělé
čarodějnice. Míša Škarydová a Lucka
Zrůstová si odnesly krásné keramické
ježibaby, které nám věnovala jejich autorka
paní Jana Horská, za což jí tímto ještě jednou
velmi děkujeme, stejně jako OÚ Řehlovice za
finanční podporu, Vítkovi Koptovi za
zajištění dřeva na táborák, Edovi Křepelů za
jeho přípravu, Janě Škarydové za pomoc při
zrození čarodějnice, kterou jsme dle zvyku
spálili, a manželům Beckovým za poskytnutí
přistávací plochy.
Dětský den jsme pořádali již potřetí a
počasí opět zkoušelo, kolik vydržíme.
Dopolední déšť zřejmě některé děti a rodiče
od účasti odradil, avšak i přesto dorazilo více
než 60 dětí. Tématem pro letošní rok bylo
„Zaměstnání“. Děti se po registraci na
pracovním úřadě Moravany vedeném Janou
Škarydovou, Vlaďkou Koutníkovou a Hankou
Mrázkovou vydaly za svými pracovními
povinnostmi. Ty obnášely zvládnutí trasy
s podnosem v ruce u servírek Terezy
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Rakušanové a Ludmily Princové, malování
obrázku v ateliéru Lucky Zrůstové a Lenky
Blahoutové, uhašení plechovek požární
proudnicí u hasičské jednotky Edy Křepela a
Franty Rakušana, prokázání znalostí o
zvířátkách na veterině Adélky Husárikové, ale
také uzdravení panenky se zdravotními
sestřičkami Olinou Mrázkovou, Evou
Koutníkovou a Katkou Svobodovou. A jako
by to nestačilo, následovala zkouška ze zpěvu
u učitelky Ivy Markové, přezkoušení z
dopravních předpisů policistou Romanem
Princem a průlez komínem u kominíka Luďka
Loskota. Na každém stanovišti děti dostaly
mzdu v podobě sladkosti nebo malé hračky, a
na konci trasy k diplomu i pití, nanuka a
špekáček
k opékání.
Odpoledne
jsme
zakončili soutěžemi o zbytek cen a
diskotékou.
Mimo
již
zmíněných
„zaměstnavatelů“ děkuji také p. Dolejšímu z
Moravan za zázemí, které nám připravil a OÚ
Řehlovice za finanční příspěvek.
Dle nápadu Vlaďky
Koutníkové jsme
24.
listopadu
zorganizovali
lampiónový
průvod. Ačkoliv se
vše
realizovalo
v poměrně krátkém
čase, soudím, že se
celá akce velmi
vydařila. Vyšli jsme
od MŠ v Dubicích a pomalu se vydali do
Dubiček na vyhlídku. Malých i velkých
světlušek bylo tolik, že jsme prakticky ozářili
půlku vesnice a směle konkurovali veřejnému
osvětlení. Na vyhlídce nás čekal teplý čaj a
několik druhů moučníků, napečených
ochotnými maminkami, odvážné děti si prošly
stezku odvahy kolem hřbitova, kde musely
čelit tajemnému duchovi a poté všichni
společně pustili několik čínských balónků
štěstí.
Měla to být akce pouze v naší režii, ale
díky velmi vstřícnému přístupu paní Dr.
Tomčové a celého personálu restaurace U
Svaté Barbory jsme měli čaj i skvělý desert
pro všechny zdarma, a navrch ještě teplo od

ochotně poskytnutého plynového ohřívače.
Děkuji taky paní Tereze Rakušanové, Janě
Princové a Lucii Zrůstové, že byly ochotné a
taky upekly dobrůtky pro všechny účastníky.
V době, kdy tyto řádky vznikají, nás čeká
ještě poslední akce letošního roku, a to
Mikulášská nadílka. Stejně jako vloni
proběhne U Becků, a jelikož se letos nadílka
konala i v Řehlovicích, očekáváme menší
účast. Avšak i když to zřejmě není snem
každého pořadatele, my toto vítáme, neboť
v sále s kapacitou cca 100 lidí bude větší
prostor pro soutěže, samotnou nadílku, ale i
pohodlné posezení pro doprovod dětí.
Zároveň již teď děkujeme manželům
Beckovým za ochotu a poskytnutí uvedeného
sálu.
Martina Křepelová, Dubice

vzruchu. Nemalý dík patří všem, kteří se
věnují našim dětem.

Co nás čeká

Více informací na webových stránkách obce http://www.rehlovice.cz/titulni-strana/smszpravy/

Před námi je plesová sezóna a masopust.
Kdy se jednotlivé akce konají?
Řehlovice
Retro ples
19. ledna
Masopustní průvod
9. února
Hasičský ples
23. února
Dětský karneval
17. března
Obecní ples
23. března
Dubice
Myslivecký ples
26. ledna
Ples sportovců
16. února
Masopustní průvod
23. února
Podnikatelský ples
8. března
Doufejme, že se akcí zúčastníte v hojném
počtu a přejeme Vám příjemnou zábavu.

J. Macháček

Informace od zdroje
Pokud
byste
rádi
dostávali
SMS
zprávy
informující
o blížící
se
události týkající se
obce, pak využijte
této možnosti. Stačí, když na telefonní číslo:
605 733 680 odešlete SMS ve tvaru: IK
REHL REG jméno příjmení, místní část číslo
popisné, např. "IK REHL REG Josef Novák,
Stadice 50."

Další možností pro získávání
informací ze života obce
a všech změn na našich
webových
stránkách
je
využití e-mailu. V tomto případě vepište svou
e-mailovou adresu do kolonky "Informace emailem" v pravém sloupci titulní webové
stránky obce a potvrďte vygenerovanou
mailovou zprávu.
OÚ

Pf 2013

OÚ

Poděkování
Rád bych touto cestou poděkoval za
celoroční práci všem aktivním členům
zastupitelstva, výborů a komisí. Poděkování
patří i všem členům zájmových uskupení a
jednotlivcům, kteří se nás snaží pobavit a do
mnohdy stereotypního života vnést trochu

Na samotný závěr mi vážení spoluobčané
dovolte, abych Vám jménem svým i svých
spolupracovníků popřál, abyste v roce 2013
prožívali jen samé příjemné chvíle a hlavně,
aby Vám zdraví sloužilo co nejlépe.
J. Macháček
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Obecně závazná vyhláška č. 1/2012,
o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her.
Zastupitelstvo obce Řehlovice se na svém zasedání dne 29. března 2012 usneslo vydat na
základě ustanovení § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných
hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o loteriích“), 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 (dále jen
„vyhláška“):
Čl. 1
Zákaz provozování
Na celém území obce se zakazuje provozování:
a)
sázkových her podle § 2 písm. e), g), i), l), m) a n) zákona o loteriích;
b)
loterií a jiných podobných her podle § 2 písm. j) zákona o loteriích;
c)
loterií a jiných podobných her podle § 50 odst. 3 zákona o loteriích.
Čl. 2
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 4/2011, jíž se zakazuje na území Obce Řehlovice
provozovat výherní hrací přístroje, interaktivní videoloterní terminály a technická hrací
zařízení povolovaná podle § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných
podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 21. 12. 2011.
Čl. 3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti z důvodu naléhavého obecného zájmu dnem vyhlášení.

Vyvěšeno na úřední desce dne: 30.3.2012
Sejmuto z úřední desky dne: 16.4.2012
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Obecně závazná vyhláška č. 2/2012,
o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

Zastupitelstvo obce Řehlovice vydává dne 1. 10. 2012 podle ustanovení § 11 odst. 3 písm. b) zákona č.
338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z nemovitostí“), a
v souladu s ustanoveními § 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:
Článek 1
KOEFICIENT – DAŇ ZE STAVEB
U staveb uvedených v § 11 odst. 1 písm. b) zákona o dani z nemovitostí1) a u staveb a samostatných
nebytových prostorů uvedených v § 11 odst. 1 písm. c) a d) zákona o dani z nemovitostí2) se stanovuje
koeficient, kterým se násobí základní sazba daně, případně sazba daně zvýšená podle § 11 odst. 2 zákona o
dani z nemovitostí, ve výši 1,5.
Článek 2
ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
Zrušují se obecně závazné vyhlášky:
a) č. 4/2003, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti, ze dne 19. 6. 2003;
b) č. 1/2009, kterou se ruší OZV č. 1/2008, která mění OZV č. 4/2003, o stanovení koeficientu pro výpočet
daně z nemovitosti, ze dne 23. 11. 2009.
Článek 3
ÚČINNOST
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1. 2013.

________________________
Ing. Alfréd Dytrt
místostarosta

_______________________
Josef Macháček
starosta

Vyvěšeno dne: 1. 10. 2012
Sejmuto dne: 16. 10. 2012

1)

stavby pro individuální rekreaci a rodinné domy využívané pro individuální rekreaci a stavby, které plní
doplňkovou funkci k těmto stavbám, s výjimkou garáží
2)
- garáže vystavěné odděleně od obytných domů a samostatné nebytové prostory užívané jako garáže
- stavby užívané pro podnikatelskou činnost a samostatné nebytové prostory užívané pro podnikatelskou
činnost:
1. sloužící pro zemědělskou prvovýrobu, pro lesní a vodní hospodářství,
2. sloužící pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku a ostatní zemědělskou výrobu,
3. sloužící pro ostatní podnikatelskou činnost
13
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Obecně závazná vyhláška č. 3/2012,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce Řehlovice se na svém zasedání dne 17. prosince 2012 usneslo vydat na základě § 14
odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
místních poplatcích“), 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 (dále jen
„vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení
1) Obec Řehlovice (dále jen „obec“) touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen
„poplatek“).3)
2) Řízení o poplatku vykonává Obecní úřad Řehlovice (dále jen „správce poplatku“).4)
3) Poplatkovým obdobím je období kalendářního roku.
Čl. 2
Poplatník
Poplatníka definuje zákon o místních poplatcích.5)
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
1) Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne vzniku
poplatkové povinnosti. V případě vzniku osvobození nebo úlevy současně se vznikem poplatkové
povinnosti, ohlašuje se tato skutečnost ve stejné lhůtě.
3)

§ 1 písm. g) a § 10b zákona o místních poplatcích
§ 14 odst. 3 zákona o místních poplatcích
5)
§ 10b odst. 1 a 2 zákona o místních poplatcích: „(1) Poplatek platí:
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.“
4)
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2) Obsah ohlášení upravuje zákon o místních poplatcích.6)
3) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení7), je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů
ode dne, kdy nastala.8)
4) Poplatníci uvedení v čl. 5 odst. 1 písm. c) a e) vyhlášky ohlašovací povinnost ke vzniku, změně nebo
zániku osvobození plnit nemusí.9)
Čl. 4
Sazba poplatku
1) Sazba poplatku pro poplatníka činí 600,- Kč za kalendářní rok a je tvořena:
a) z částky 250,- Kč a
b) z částky 350,- Kč stanovené na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu na osobu.
2) Rozúčtování skutečných nákladů předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na
osobu je uvedeno v příloze této vyhlášky.
3) Postup pro zjištění výše poplatku v případě vzniku nebo zániku poplatkové povinnosti v průběhu
kalendářního roku stanoví zákon.10)
Čl. 5
Osvobození a úlevy
1) Od poplatku se touto vyhláškou na dobu trvání důvodu osvobození osvobozují poplatníci dle § 10b odst.
1 písm. a) zákona o místních poplatcích:
a) po dobu pobytu ve vazbě nebo věznici při výkonu trestu odnětí svobody, pokud takový pobyt trvá
alespoň 6 měsíců,
b) po dobu pobytu ve zdravotnických zařízeních nebo zařízeních sociálních služeb, pokud takový pobyt
trvá alespoň 6 měsíců,
c) s pobytem v Domově pro osoby se zdravotním postižením Hliňany,
d) nezdržující se v obci nejméně 1 rok,
e) kterým byl dle zákona o evidenci obyvatel zrušen údaj o trvalém pobytu a mají tak trvalý pobyt na
adrese Obecního úřadu Řehlovice (ohlašovny),
f) od poplatku dle § 10b odst. 1 písm. b) zákona o místních poplatcích.
2) Úleva na poplatku ve výši 100,- Kč za kalendářní rok (nebo příslušná část za délku trvání důvodu úlevy
v daném kalendářním roce) se poskytne poplatníkovi, jehož poplatková povinnost je odvozena z pobytu
v objektu nebo vlastnictví k objektu, ve kterém se pro vytápění používá výhradně zdroj tepla s nízkou
produkcí pevných zplodin, tj. elektřina, plyn, topný olej, dřevo, tepelné čerpadlo anebo biomasa.11
6)

§ 14a odst. 1 a 2 zákona o místních poplatcích:“(1) V ohlášení poplatník uvede:
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu
nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím
jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v
souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,
c) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti (např. číslo popisné nebo evidenční stavby, není-li taková stavba
označena, pak parcelní číslo pozemku, na němž je stavba umístěna; číslo bytu nebo popis jeho umístění ve stavbě, jakož i
identifikace stavby, ve které se byt nalézá).
(2) 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 odst. 1 adresu svého
zmocněnce v tuzemsku pro doručování.“
7)
včetně zániku poplatkové povinnosti
8)
§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
9)
správce poplatku čerpá údaje z evidence obyvatel
10)
V případě změny místa pobytu fyzické osoby nebo změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo
rodinného domu v průběhu kalendářního roku, se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu
nebo vlastnictví v příslušném roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný
stav na konci tohoto měsíce.
11)
při poskytnutí této úlevy je nádoba pro odvoz odpadu vyvážena v intervalu 14 dní
15

3) Úleva na poplatku ve výši 50 % se poskytne osobě v hmotné nouzi12), jestliže její příjem a příjem
společně posuzovaných osob13) nedosahuje částky živobytí posuzovaných osob14).
Čl. 6
Splatnost poplatku
1) Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku.
2) Převyšuje-li výše poplatku za fyzické osoby tvořící domácnost částku 2.200,- Kč za jeden kalendářní
rok, lze poplatek zaplatit ve dvou stejných splátkách, a to do 31. 3. a 30. 6. příslušného kalendářního
roku.
3) Vznikne-li poplatková povinnost (nebo zanikne-li osvobození nebo úleva) po 15. 3. příslušného
kalendářního roku, je příslušná část poplatku splatná nejpozději do 15. dne měsíce, který bezprostředně
následuje po měsíci, ve kterém vznikla poplatková povinnost (nebo zaniklo osvobození nebo úleva).
Čl. 7
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 21. 12. 2011.
Čl. 8
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2013.

……………………………….
Ing. Alfréd Dytrt
místostarosta

……………………………….
Josef Macháček
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 18. 12. 2012
Sejmuto z úřední desky dne:
3. 1. 2013
Příloha k obecně závazné vyhlášce č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Rozúčtování skutečných nákladů předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na
poplatníka:
a) skutečné náklady roku 2011 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily 1 297 746,- Kč;
b) počet osob (poplatníků) 1 514;
c) rozúčtování nákladů: 1 297 746,- Kč / 1 514 poplatníků = 857,- Kč/poplatníka.

12)

§ 2 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
§ 9 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
14)
§ 24 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
16
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