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VáÏení spoluobãané,
ro většinu z nás začíná nový rok tím,
že přejeme svým blízkým, přátelům
a známým štěstí, zdraví, spokojenost.
Také naše redakce Vám mílí čtenáři přeje
do nového roku pevné zdraví, mnoho
štěstí a spokojenosti. Naše přání doplňují
slova moudrých, kteří o štěstí a životě
řekli toto:

P

Šťastný je,
kdo je vděčný za čerstvé housky ráno,
za sluneční paprsky v poledne,
za hvězdy na večerním nebi —
za vše, co se ostatním zdá tak samozřejmé. —
Šťastný je, kdo přeje jiným vše dobré,
ačkoli mu oni často přejí mnoho zlého.
A. L. Balling

Je to zákon života:
jakmile se před námi zavřou jedny dveře,
otevřou se jiné.
Ale tragédií je,
že pořád hledíme na ty zavřené
a nevšímáme si těch otevřených.

A. Gide

každý z nás asi očekává nový rok z jistým napětím.
Myslím, že je to zcela běžná reakce. Jistě k tomu přispívá
atmosféra Vánoc a konce kalendářního roku.
Mnozí z nás si dávají do nového roku různá předsevzetí, někteří se zamýšlejí nad tím, co je asi v novém
roce čeká, jiní již předem propadají pesimismu.
Po uplynutí několika dnů nového roku jsme zase
v každodenní realitě. A tak to chodí rok co rok. Přece
však je každý rok jiný než ten předešlý.
Například rok 2003 byl pro nás výjimečný konáním
vůbec prvního referenda a to referenda o přistoupení
České republiky k Evropské unii.
Pro naši obec byl právě minulý rok docela úspěšný.
Většina plánovaných aktivit se podařilo uskutečnit.
Vedle vyslovení „Ano" Evropské unii v referendu, bylo
asi nejdůležitějším úkolem zhotovení dokumentace,
příprava a průběh územního řízení na splaškovou kanalizaci v obci. Tato snaha byla završena vydáním
územního rozhodnutí na stavbu kanalizace v listopadu 2003. Také se podařilo vybudovat a zprovoznit
první etapu bezdrátového rozhlasu v obci.
Naopak se z finančních důvodů nepodařilo zahájit
stavbu víceúčelového domu před obecním úřadem.
V roce 2004 nás čeká mimo jiné příprava stavebního
řízení na kanalizaci, včetně zajištění finančních prostředků na stavbu a další rozšíření bezdrátového rozhlasu. Za finanční spoluúčasti dalšího investora se pokusíme zahájit stavbu uvedeného víceúčelového domu.
Důležitým mezníkem v životě všech občanů České republiky bude bezesporu vstup ČR do Evropské unie. Také
budeme volit své zástupce do Evropského parlamentu.
Co nám tato změna přinese bude záležet hlavně na nás.
Nastupující nová éra našeho života bude jistě klást
na každého jednotlivce větší nároky než doposud, zároveň nám dává v mnoha oblastech, hlavně mladé generaci, větší možnosti. Pokusme se tedy těch nových
možností využít v maximální míře.
Na podzim tohoto roku se také uskuteční volby do
krajských zastupitelstev.
Podle více či méně objektivních předpovědí má být
rok 2004 rokem porozumění, lásky a smíření. Zkusme
se bez ohledu na tyto předpovědi postarat o to, aby se
nový rok 2004 takovým rokem skutečně stal.
Vážení spoluobčané, v celém roce 2004 vám všem
přeji zdraví, pohodu a alespoň trochu toho štěstí.
Tomáš Hrubiš, starosta obce
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Usnesení
ze VII. zasedání Zastupitelstva obce Kunčice p. O.
konaného dne 16. prosince 2003 v 16.00 hodin.
Zastupitelstvo obce:
(podle bodů programu zasedání ZO)
I. Bere na vědomí:
03. Kontrolu usnesení z VI. zasedání zastupitelstva
obce ze dne 1. 10. 2003.
04. Informace o jednáních rady obce.
II. Schvaluje:
01. Návrhovou komisi ve složení: Ing. L. Poledník,
Z. Strnadel.
02. Ověřovatele zápisu: MUDr. F. Chovančíková,
L. Dobiášová.
05. Rozpočtové opatření — úpravu rozpočtu obce
č. 3/2003, zároveň zmocňuje radu obce k operativnímu provádění rozpočtových opatření,
tato opatření předloží rada obce na nejbližším
zasedání zastupitelstva obce.
06. Rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí roku
2004 ve výši 3/12 schváleného rozpočtu roku
2003, tj. 7 578 175 Kč.
08. c) odprodej p. č. 1209/71 orná o výměře 1043 m2
manželům Renatě a Michalu Pavlitovým, Kunčice p. O. 17 — na stavbu RD.
09. Obecně závaznou vyhlášku Obce Kunčice p. O.
o místních poplatcích č. 2/2003 (s úpravou čl. 31,
odst1) b)
10. Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2003, kterou se
mění a doplňuje vyhláška Obce Kunčice p. O.
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů č. 2/2001,
zároveň ruší obecně závaznou vyhlášku č.
1/2003, kterou se mění a doplňuje vyhláška
Obce Kunčice p. O., č. 2/2001 ze dne 17. 12.
2001.
11. Spoluúčast dalšího investora na stavbě domu
před OÚ (bytová část). Rada obce předloží zastupitelstvu obce věcný časový harmonogram
realizace a finanční zajištění stavby.
III. Revokuje (ruší)
07. Bod II. 7) z usnesení zastupitelstva obce ze dne
30. 6. 2003 (smlouva o výpůjčce mezi MŠ, ZŠ
a obcí).
IV. Neschvaluje
08) a) odprodej p. č. (části) 1209/147 orná o výměře 894 m2 (podle zaměření) Ing. Vladimíru Petrovskému, Kunčice p. O. 695 — jako zahrada,
b) odprodej části p. č. 1209/147 orná podle zaměření manželům Janě a Karlu Havránkovým,
Lechowicova 2827, Ostrava — jako zahrada,
f ) odprodej části p. č. 1209/147 orná podle za-

měření manželům Evě a Petrovi Sladkým, Kunčice p. O. 694 — jako zahrada — s tím, že parcela bude nabídnuta jako stavební.
V. Odkládá
— projednání bodu 8) d) a 8) e) do příštího zasedání zastupitelstva obce,
— projednání bodu 12) — přijetí úvěru Obcí Kunčice p. O. na stavbu domu před OÚ.
V Kunčicích p. O. 16. 12. 2003
Návrhová komise:
Ing. L. Poledník, v.r.
Zdeněk Strnadel, v. r.

starosta obce:
Ing. Tomáš Hrubiš, v. r.
místostarosta:
Zdeněk Strnadel, v. r.

Daň z nemovitostí
Finančnímu úřadu nemusíte hlásit ukončení pětiletého období úlevy na dani z nemovitostí za zřízení ekologického vytápění. Finanční úřad bude
rozesílat složenky s vyměřenou daní již v plné výši.

Poplatek za odvoz odpadu
Změnu poplatku řeší následující obecně závazná
vyhláška:

Obecně závazná vyhláška
Obecně závazná vyhláška č. 3/2003, kterou se
mění a doplňuje vyhláška Obce Kunčice pod Ondřejníkem, č. 2/2001, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů,
která nabyla účinnosti 1. ledna 2002.
Zastupitelstvo obce Kunčice pod Ondřejníkem
vydává dne 16. 12. 2003 podle ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.
Čl. 1
Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 Sb., o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, se mění takto:

1) Čl. 5 — Sazby místního poplatku
1. Poplatek za komunální odpad činí v kalendářním roce pro:
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a) Fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt
350 Kč.
Poplatek je tvořen:
— částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 3
písm. a) zákona o místním poplatku ve výši 130 Kč
za kalendářní rok,
— částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 3
písm. b) zákona o místním poplatku ve výši 220 Kč
za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle
skutečných nákladů obce z předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.
b) Fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu
určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, nacházející se na území obce, ve které není hlášena
k trvalému pobytu žádná fyzická osoba ve výši 350 Kč.
Poplatek je tvořen:
— částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 3
písm. a) zákona o místním poplatku ve výši 130 Kč
za kalendářní rok,
— částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 3
písm. b) zákona o místním poplatku ve výši 220 Kč
za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle
skutečných nákladů obce z předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.
2. Rozúčtování nákladů obce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na fyzickou osobu
a kalendářní rok je stanoven v příloze č. 4 této vyhlášky.
2) Čl. 6 — Úleva z místního poplatku
Správce poplatku může u domácností, které mají
zavedeno ekologické topení tj. plynové, el. energii,
dřevoplyn apod., snížit poplatek na základě čestného prohlášení podaného správci poplatku do 30
dnů od nabytí účinnosti této vyhlášky (viz příloha
č. 2), z částky 350 Kč na 320 Kč/osobu a kalendářní
rok.Úleva z místního poplatku končí rokem 2004.
2) Příloha č. 4 — Rozúčtování nákladů obce na
sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na
fyzickou osobu a rok.
Náklady na sběr a svoz netříděného
odpadu za rok 2002 celkem.............. 830 061,50 Kč
Počet obyvatel trvale žijících v Obci
Kunčice pod Ondřejníkem ..................... 1 980 osob
Počet zpoplatněných
rekreačních chat a domů .......................... 897 osob
Celkový počet
zpoplatněných osob ........ 1 980 + 897 = 2 877 osob
Sazby místního poplatku dle § 10b zák. 565/1991 Sb.
v platném znění o místních poplatcích.
— 130 Kč/ osobu a kalendářní rok (tříděný odpad aj.)
— částka je stanovena ve smyslu ust. § 10b odst. 3
písm.a) zákona o místním poplatku,
— 220 Kč/osobu a kalendářní rok — částka je stanovena ve smyslu ust. § 10b odst. 3 písm.b) je vypočtena
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z nákladů na sběr a svoz netříděného odpadu za rok
2002 (830061,50 : 2 877 = 288,52 Kč stanoveno na 220
Kč/osobu a kalendářní rok).

Poplatek za komunální odpad: 130 Kč + 220 Kč
= 350 Kč/na osobu a kalendářní rok (tzn. součet
částek tříděného a netříděného odpadu na osobu
a rok).
Čl. 2
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti
dne 1. ledna 2004.
Zdeněk Strnadel, v. r.,
místostarosta

Ing. Tomáš Hrubiš, v. r.,
starosta obce

Svozový kalendář
na 1. pololetí 2004
Kunčice pod Ondřejníkem
Svozový den: Čtvrtek
Datum
2. leden
8. leden
15. leden
22. leden
29. leden
5. únor
12. únor
19. únor
26. únor
4. březen
11. březen
18. březen
25. březen
1.duben
8. duben
15. duben
22. duben
29. duben
6. květen
13. květen
20. květen
27. květen
3. červen
10. červen
17. červen
24. červen
1. červenec

1 ´ za 2 týdny
horní
dolní
horní
dolní
horní
dolní
horní
dolní
horní
dolní
horní
dolní
horní
dolní
horní
dolní
horní
dolní
horní
dolní
horní
dolní
horní
dolní
horní
dolní
horní

Upozorňujeme občany, že vývoz odpadových
nádob začíná již v 6 hodin ráno.
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Cena pitné vody
Již v minulém čísle Obecních novin jsme informovali o zvýšení ceny pitné vody, která se mění takto:
pro občany na 15 Kč/m3
pro ostatní na 16,60 Kč/m3
Nová cena vody platí od posledního odečtu stavu
vodoměrů, který bude prováděn během měsíce
ledna 2004.
Poštovní poukázky za odběr pitné vody budou rozeslány poštou. Úhradu poplatku pak bude možné
provést přímo na obecním úřadě u p. Řezníčkové,
č. dveří 24.

Změny místních poplatků
Od 1. ledna 2004 platí nová Obecně závazná vyhláška Obce Kunčice pod Ondřejníkem o místních
poplatcích.
Některé její části uvádíme, úplné znění vyhlášky
je k dispozici na obecním úřadě.
Obec Kunčice pod Ondřejníkem
zavádí a vybírá tyto místní 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 provozovaný výherní hrací přístroj.
Poplatek ze psÛ
Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
Poplatek činí za kalendářní rok:
a) základní sazba za každého psa . . . . . . . . 150 Kč
(rodinné domy)
b) v bytovém domě za každého psa . . . . . . . 240 Kč
(3 a více byty)
c) za každého psa jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského a vdoveckého
důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu
anebo poživatel sirotčího důchodu . . . . . 90 Kč
Poplatek je splatný nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.
Vznikne-li poplatková povinnost po termínu
splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 30 dnů
ode dne, kdy povinnost poplatek platit vznikla.
Poplatek za lázeÀsk˘ nebo rekreaãní pobyt
Předmětem poplatku je přechodný pobyt za
úplatu v místech soustředěného turistického ruchu
za účelem léčení nebo rekreace v obvodu Obce
Kunčice pod Ondřejníkem.
Poplatek platí fyzická osoba, která přechodně a za
úplatu v místě uvedeném v čl. 10 pobývá za účelem
léčení nebo rekreace.
Poplatek ve stanovené výši vybírá pro obec ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba,
která přechodně ubytování poskytla a tato osoba za
poplatek ručí.
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Poplatek činí:
— za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li
tento dnem příchodu 10 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeny:
a) osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým
zdravotním postižením, kterým byl přiznán III.
stupeň mimořádných výhod podle zvláštního
právního předpisu a jejich průvodci,
b) osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na
které náleží přídavky na děti (výchovné) anebo
vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu,
c) osoby ubytované v turistických ubytovnách, zařízeních tělovýchovných jednot, ve školách.
Poplatek za uÏívání vefiejného prostranství
Poplatek 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.
Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.
Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství až do dne, kdy toto užívání skončilo.
Poplatek činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den užívání veřejného prostranství:
a) za umístění zařízení sloužícího
pro poskytování prodeje a služeb
(prodejní stoly, stánky, pulty) . . . . . . . . . . . 20 Kč
b) za umístění dočasné stavby sloužící pro poskytování prodeje a služeb (dočasný prodejní stánek,
který na základě posouzení stavebního úřadu
podléhá vydání stavebního povolení) . . . . 10 Kč
c) za umístění reklamního zařízení
(reklamní stojany před prodejnou) . . . . . . 10 Kč
d) za umístění stavebního zařízení (zařízení staveniště,
manipulační nebo skladovací prostor) . . . 10 Kč
e) za umístění a provoz lunaparků, cirkusů a jiných
obdobných atrakcí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Kč
f) za vyhrazení trvalého parkovacího místa . . 1 Kč
g) za provádění výkopových prací . . . . . . . . . . 3 Kč
h) za umístění skládek
(např. palivové dříví, materiál) . . . . . . . . . . . 3 Kč
i) v ostatních případech bude sazba činit . . . 3 Kč
Splatnost poplatku
1. Při placení v hotovosti na obecním úřadě nebo
při vybírání poplatku pracovníky pověřenými
obecním úřadem (např. členy finanční komise)
na místě samém je poplatek splatný ihned.
U jednodenního použití veřejného prostranství
je poplatek splatný předem před počátkem užívání, nejpozději na místě.
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2. V ostatních případech je splatný do 15 dnů ode
dne doručení rozhodnutí o vyměření poplatku
na účet správce poplatku.
Poplatek ze vstupného
1. Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na
kulturní, sportovní, prodejní a reklamní akce,
sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně
vstupného obsažena.
2. Z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.
Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou
účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.
Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické
osoby, které akci pořádají.
Ohlašovací povinnost
1. Poplatník je povinen nejpozději 5 dnů před konáním akce oznámit správci poplatku písemně
nebo ústně do protokolu druh akce, datum a hodinu jejího konání a výši vstupného.
2. Poplatník je povinen správci poplatku sdělit příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též číslo účtu u peněžního ústavu, na nichž jsou vedeny peněžní
prostředky z její podnikatelské činnosti.
3. Do 5 dnů po skončení akce je poplatník povinen
oznámit správci poplatku celkovou výši vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena.
4. U akcí, jejichž celý výtěžek byl použit na charitativní a veřejně prospěšné účely, je poplatník povinen tuto skutečnost správci poplatku prokázat.
5. Správce poplatku má právo ověřit si kontrolou
dodržování veřejného pořádku a skutečnosti
uvedené v ohlášení.

Mnoga ljeta zdrávi byli,
mnoga ljeta Ïivijó...
V měsíci lednu oslaví svá životní jubilea tito naši
spoluobčané:
94 let Jan Macura
94 let Ema Piesková
86 let Marie Pavlisková
83 let Helena Balcarová
75 let Štěpán Tabášek
75 let Antonín Kantor
60 let Vladislav Konvička

Sazba poplatku z úhrnné částky vybraného
vstupného činí 10 %.
Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne pořádání
akce, která poplatku podléhá.
1. Od poplatku jsou osvobozeny:
a) akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely,
b) dále např. sportovní akce pořádané sportovními oddíly obce,
c) divadelní představení konaná v místních kulturní zařízeních,
d) místní dobrovolné společenské organizacemimo pořádání diskoték.
2. Nárok na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen nahlásit správci poplatku současně s oznamovací povinností.
Poplatek z ubytovací kapacity
Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo
právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla. Za poplatníka je považován i případný nájemce ubytovacího zařízení, který přechodné ubytování za úplatu poskytuje.
Poplatek činí za každé využité lůžko a den 3 Kč.
Poplatek je splatný nejpozději (za prosinec až
červen) do 15. července a (za červenec až listopad
do 15. prosince kalendářního roku.
Poplatek za provozovan˘ v˘herní hrací pfiístroj
Poplatku podléhá každý povolený výherní hrací
přístroj (dále jen VHP) .
Poplatek platí provozovatel.
Sazba poplatku na tři měsíce VHP činí 5 000 Kč.
V případě, že VHP bude provozovaný po dobu kratší
než 3 měsíce, činí poplatek poměrnou část této sazby
podle počtu dnů provozu VHP v příslušném období.
— obecní úřad —

Poslední rozloučení
V měsíci prosinci jsme se naposledy rozloučili s panem R OSTISL AVEM Š IPULOU a panem
J IŘÍM M YNÁŘEM .

Informace
z demografie obce za rok 2003

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, lásky
a optimismu do dalších let.

☞☛ obecní
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V minulém roce se narodilo 9 dětí z toho 3 děvčata,
zemřelo 13 občanů z toho 5 žen. V obci bylo uzavřeno 13 manželství z toho 7 církevních.
Během roku proběhlo 4krát slavnostní vítání občánků a jedna zlatá svatba.
Počet občanů k 31. 12. 2003 činil 1992.

úřad informuje ☛☞
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Obecní noviny nejen ve vaší schránce poštovní
Tiskárna a nakladatelství Beatris, která
zpracovává a tiskne Obecní noviny vydávané OÚ v Kunčicích p. O., oznamuje,
že na svých internetových stránkách
www.beatris.cz uvedla do provozu elektronický archiv všech periodických tiskovin, které kompletně zpracovává.
Na uvedené adrese v oddíle „z naší
dílny/periodické tiskoviny“, tak návštěvník může rychle vyhledat elektronickou
verzi (ve formátu PDF) jakéhokoli čísla
Obecních novin včetně jejich příloh od
roku 1998 až po současnost. Elektronický
formát PDF je čitelný díky jednoduchému
volně dostupnému prohlížeči tohoto
elektronického formátu na všech běžně
použivaných osobních počítačích a jejich
operačních systémech. Tento formát rovněž
zaručuje zachování stejné grafické podoby jako u tištěné verze při mimimálních
nárocích na velikost jednotlivých souborů
— tzn. jednotlivých čísel Obecních novin
v elektronické podobě. Odkaz na tento
elektronický archiv bude také umístěn na
oficiálních internetových stránkách Obce
Kunčice p. O. www.kuncicepo.cz
Další důležitá funkce, kterou nabízí
tento elektronický archiv, umožňuje
všem, kdo mají přístup k internetu a mají
zřízenou e-mailovou adresu, zaslat aktuální číslo Obecních novin v elektronickém
formátu PDF, vždy zcela automaticky
a pravidelně na zadaný e-mail. Tato automatická funkce však už vyžaduje zaregistrování uživatele. Na registračním formuláři (odkaz ve spodní části okna archivu periodik) vyplní zájemce své jméno,
příjmení, e-mail a heslo. Vyplněný formulář potvrdí a obdrží obratem do své e-mailové schránky o tomto úkonu zprávu. Tu
je nutné opět potvrdit. Pak už je možné
na stejném formuláři se přihlásit jako registrovaný uživatel a po vložení zvoleného hesla a e-mailu si vybrat titul periodika,
který máte zájem odebírat v elektronické
podobě. Toto nastavení může uživatel,
libovolně, kdykoli (opět po zadání hesla
a e-mailu) měnit nebo úplně zrušit.
Na internet. stránkách www.beatris.cz
návštevník nalezne informace i o ostatních aktivitách Tiskárny a nakladatelství
Beatris v oblasti kompletního zpracování
malonákladových tiskovin, ceník a možnosti expresního digitálního tisku, vysokokapacitního kopírování z dodaných
předloh či dat. Dále textové i obrazové informace z naší nakladatelské činnosti —
o projektu »Putujeme po hradech a zámcích« — řadě vlastivědných průvodců
včetně edičního plánu a řadě pohlednic
— dobových rekonstrukcí hradů, vydáváných ve stejnojmenné řadě.
Věříme, že tyto nové služby, vám čtenářům, užitečným způsobem doplní a rozšíří možnosti klasických papírových
Obecních novin, se kterými se již léta pravidelně setkáváte ve své poštovní schránce.
Za Tiskárnu a nakladatelství Beatris
Radim Mohyla
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Změna v podání
daňového přiznání a v placení
daně z převodu nemovitostí
od 1. ledna 2004
S účinností od 1. ledna 2004 dochází novelou zákona č. 357/1992 Sb. o dani dědické dani darovací a dani
z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů,
k zásadní změně jak v podání přiznání k dani z převodu nemovitostí, tak především v placení této daně.
Tato změna se týká případů, kdy právní účinky vkladu do katastru nemovitostí při úplatném převodu
nebo přechod vlastnictví k nemovitostem vznikly po
1. lednu 2004.
Dle nové právní úpravy je poplatník povinen podat
místně příslušnému finančnímu úřadu daňové přiznání k dani z převodu nemovitostí nejpozději do
konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž
— byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí,
tj. návrh na vklad práva do katastru nemovitostí, ke
kterému se váží právní účinky vkladu práva do katastru nemovitostí, byl podán katastrálnímu úřadu dnem
1. ledna 2004 a následně,
— nabyla účinnosti smlouva o úplatném převodu
vlastnictví k nemovitosti, která není evidována v katastru nemovitostí,
— bylo vydáno potvrzení o nabytí vlastnictví k vydražené nemovitosti ve veřejné dražbě nebo nabylo
právní moci rozhodnutí o příklepu a bylo zaplaceno
nejvyšší podání při výkonu rozhodnutí nebo exekuci,
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— nabylo právní moci rozhodnutí nebo byla daňovému subjektu doručena jiná listina, kterými se potvrzují nebo osvědčují vlastnické vztahy k nemovitosti.
V těchto případech úplatných převodů nebo přechodů vlastnictví k nemovitostem uskutečněných
v době po 1. lednu 2004 je daňový subjekt povinen
v daňovém přiznání si daň z převodu nemovitostí
sám vypočítat a ve lhůtě pro podání daňového přiznání daň také zaplatit. Sazba daně z převodu nemovitostí z úplatných převodů či přechodů vlastnických práv
uskutečněných po 1. lednu 2004 činí 3% základu daně.
Povinnou přílohou daňového přiznání je:
— ověřený opis nebo ověřená kopie smlouvy nebo
jiné listiny, kterou se potvrzují nebo osvědčují vlastnické vztahy k nemovitosti (s doložkou o povolení
vkladu do katastru nemovitostí),
— znalecký posudek o ceně zjištěné podle oceňovacího předpisu kromě případů, kdy zákon povinnost
předložení znaleckého posudku neukládá.
Na závěr ještě jedno doporučení. Dodržujte uvedené
lhůty jak pro placení daně z převodu nemovitostí, tak
pro podání daňového přiznání včetně povinných příloh. Vyhnete se tak zbytečným problémům při jednání
na finančních úřadech. Z ustanovení § 63 a 68 zákona
č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů je zřejmé, že nepodá-li poplatník daňové přiznání a současně nezaplatí daň nebo tak učiní
opožděně, tj. po lhůtě k podání daňového přiznání, vystavuje se sankci v podobě penále na dani z převodu
nemovitostí, popř. možnosti zvýšení daně až o 10%.
Finanční úřad Frýdlant n. O.

Z Š K a r l a S v o l i n s k é h o v Ku n č i c í c h p . O . i n f o r m u j e
Radostné pfiípravy Vánoc

Florbalov˘ turnaj

Také v kunčické škole zavládla již počátkem prosince radostná atmosféra příprav a slavnostního očekávání Vánoc.
Nejdříve si však děti nenechaly ujít nadělování Mikulášem. Letos pro své spolužáky připravili nadílku pod
vedení p. uč. Krpcové žáci šesté třídy. Nejvíce práce
a starostí měli s výrobou kostýmů. Vlastnoručně vyrobená andělská křídla se krásně leskla a své uplatnění
našly i staré kožíšky dosud odpočívající ve skříních.
Další dny se všichni snažili velmi svátečně vyzdobit
své třídy. Probíhaly výtvarné vánoční dílny a postupně se objevovaly na stolech svícny a adventní věnce,
u kterých se pak děti v klidu sesedly a třeba si povídaly o lidových zvyklostech spojených s dobou předvánoční a vánoční. Netrvalo dlouho a ze cvičné školní
kuchyně se linula vůně cukroví, které si děti samy vyzkoušely upéct. Z učebny hudební výchovy zaznívaly
melodie koled, v jídelně žáci 3. a 4. ročníku vyzdobili
vánoční stromeček přivezený z obecního lesa.
Slavnostní atmosféru pomohli také dotvořit ostravští
konzervatoristé, kteří pod vedením p. Z. Krulikovského
vystoupili s vánočním programem v Galerii K. Svolinského. Zazněly zde koledy z celého světa a ty známější
si žáci spolu s účinkujícími mohli také zazpívat.
Ve všech těch radostných přípravách nezapomněly
naše děti ani na své starší spoluobčany. Jistě obyvatele pečovatelského domu potěšila jejich návštěva
a také program, který s dětmi z pěveckého sboru připravila p. uč. Kahánková.
Vánoce jsou radostí hlavně pro děti. Pro nás dospělé jsou navíc možností předávat a uchovávat naše překrásné lidové zvyky s touto dobou spojené a je dobře,
že i letos se na tomto úkolu podíleli všichni učitelé
i ostatní zaměstnanci školy.
M. Jurková

V měsíci prosinci žáci 9. ročníku zorganizovali florbalový turnaj. Celkem se zúčastnilo 5 družstev hochů
z 6.— 9. ročníku. Bylo odehráno dvacet zápasů. Nejlépe si vedlo družstvo deváťáků ve složení M. Hrdý, J.
Křenek, T. Poledník, M. Uřinovský, které zvítězilo ve
všech zápasech a oprávněně se stalo vítězem celého
turnaje. Druhé místo obsadilo družstvo L. Stavárka, V.
Telváka, M. Hrbáčka, M. Boráka a R. Vedrala, které
prohrálo jediný zápas. Třetí místo si zasloužilo svým
výkonem družstvo sedmáků A. Sladký, Š. Kořený, O.
Michna a J. Turoň.
Blanka Skýpalová
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Adventní vûnce

Zápis do 1. tfiídy

V prvním týdnu měsíce prosince se žáci 6. ročníku
v hodinách pracovních činností naučili vyrábět adventní věnce. Úkol to pro ně byl nesnadný, ale již pečlivou
přípravou veškerého materiálu a pomůcek měli cíl
téměř na dosah. Po dvou hodinách perné práce, měli
všichni vyrobené adventní věnce, z nichž jeden byl krásnější než druhý. Hotové věnce byly vystaveny v prostorách
galerie, kde je mohli shlédnou ostatní žáci a vyučující.
Blanka Skýpalová

Základní škola K. Svolinského oznamuje, že zápis
do 1. třídy školního roku 2004/2005 se uskuteční
v úterý 3. února 2004 v budově školy:

— od 14 hodin
pro děti z MŠ Horní
— od 15 hodin
pro děti z MŠ Dolní
Náhradní termín je stanoven na čtvrtek 12. února
2004 od 13 hodin. K zápisu se dle školského zákona
č. 29 / 1984 § 34 letos dostaví děti narozené mezi 1. 9.
1997 až 31. 8. 1998. Zápis proběhne opět netradičním způsobem, děti budou zábavnou formou plnit
v jednotlivých učebnách zajímavé úkoly, rodiče
budou děti po celou dobu doprovázet. Do školy si
rodiče připraví k nahlédnutí své občanské průkazy
a rodný list dítěte, děti si přinesou přezůvky. Podrobnosti o odkladu školní docházky poskytne ředitelství
ZŠ a MŠ.
M. Majer, ředitel školy

Nabízíme k pronájmu 2 místnosti v 1. poschodí (každá
o rozloze 14,2 m2) s plynovým topením, soc. zařízení v mezipatří.
Bližší informace na tel. čísle 556 850 225.
Manželský pár hledá podnájem
(postačí 2+1) možnost ihned se nastěhovat.
Nabízíme i případnou pomoc staršímu občanovi, solidní jednání.
kontakt: manželé Zemanovi, tel.: 737 629 096

Děkujeme každému kdo nám pomáhá zlepšovat život v obci.
Děkujeme že:
— neznečišťujete ovzduší spalováním rakovinotvorných odpadů,
— vyvážíte sedimenty z fekálních jímek do čističek a nevypouštíte je do povrchových vod,
— třídíte domovní odpad a využíváte celoobecní sběrové dny k likvidaci
nebezpečného a velkoobjemového odpadu,
— pečujete o své okolí, abychom z přírody získávali nezávadnou zeleninu,
zdravé ovoce a kvalitní léčivé byliny.

Poděkování
Děkujeme všem blízkým, přátelům
a známým za projevy soustrasti
při úmrtí mého manžela J O S E F A K Ř E N K A .
Zároveň děkuji za péči při jeho těžké nemoci
paní MUDr. Chovančíkové, sestře Toflové
a sestře Dobiášové. Paní Elišce Pustkové
děkuji za slova rozloučení.

P

Manželka Jarmila Křenková s rodinou

Vzpomínka
V roce 2004 vzpomeneme 100. výročí narození
našich rodičů Bernardiny a Aloise Molatových.
Vzpomínají synové a dcery s rodinami.
Děkujeme všem, kdo vzpomene s námi.

Severomoravská plynárenská, akciová společnost, Ostrava
zákaznická linka SMP 840 111 115
v pracovní dny od 6 do 20 hodin vždy za cenu místního hovoru.
Zajišťuje péči o zákazníky v kategorii domácnosti a maloodběru
Půjčky pro zaměstnané 20 — 200 tisíc.
Pro bližší informace volejte 608 82 27 10

Info THERMA 2004
XI. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ VÝSTAVY
19. — 22. ledna 2004
Sportovně — společenský areál u motelu Panorama Frýdlant n. O.
Největší specializovaná výstava k vytápění, úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů v malých a středních objektech v ČR a SR.
ZVEME VŠECHNY OBČANY
7. ÚNORA 2004 DO SÁLU NA HUŤAŘSTVÍ NA

VI. SOUSEDSKÝ PLES
KTERÝ POŘÁDÁ FARNOST KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM
ZAČÁTEK: V 19 HODIN
HUDBA: KARAVANA Z ČELADNÉ
OBČERSTVENÍ: VEPŘOVÉ HODY
VSTUPNÉ S VEČEŘÍ: 80 KČ
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK OD 23. LEDNA 2004
U PANÍ LUDMILY MICHNOVÉ ČP. 61, TEL. 556 850 266
SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ
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