
ročník XXIII. Mimořádné vydání - leden 2013 Zdarma

Vážení čtenáři,

v prosinci minulého roku jsme pro vás připravili rozšířené poslední vydání Obecních novin s tím, že další rozšířené číslo 
vyjde počátkem února. Někdy však nastanou situace, kdy se s informacemi nedá čekat. Zastupitelstvo obce schválilo na 
konci roku dvě důležité vyhlášky, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2013. První je vyhláška č. 1/2012, kterou se 
stanoví zákaz sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území obce.  Plné znění vyhlášky je ke stažení na 
webu obce nebo k dispozici na obecním úřadě. Druhou je stanovení výše poplatku za komunální odpad na jednu osobu 
pro rok 2013 dle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2012  o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů schválené zastupitelstvem obce. Na další straně zve-
řejňujeme text této vyhlášky i s komentářem.   

   Doufáme, že se její obsah, který členové zastupitelstva zvažovali velice citlivě, setká s pochopením. Podrobné in-
formace o prosincovém zasedání zastupitelstva a další texty o průběhu konce roku 2012 a počátku roku 2013, včetně 
tradičních rubrik, najdete v rozšířeném čísle 1-2, počátkem února 2013.

Při této příležitosti přejeme našim čtenářům ještě jednou radost ze života v rodině i v obci,
a hlavně pevné zdraví.

Redakce Obecních novin



2Mimořádné vydání - leden 2013

OBECNÍ NOVINY ročník XXIII., Mimořádné vydání - leden 2013 • Vydává Obecní úřad v Kunčicích pod 
Ondřejníkem. Evidenční číslo MK ČR E 12357 • Vychází vždy v prvním týdnu v měsíci • Uzávěrka každého
 čísla je 25. dne předcházejícího měsíce • Redakce: Obecní úřad, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem 569 
• tel.: 556 850 154, fax 556 850 171, e-mail: noviny@kuncicepo.cz • Odpovědná redaktorka: Michaela Šebelová 
• Technická redakce: Petr Andrle, nakladatelství a vydavatelství MORAVSKÁ EXPEDICE®, Tisk: René Daubner
- APRO Bruntál • Výtisk zdarma • Prošlo jazykovou korekturou.

dle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů schválené zastupitelstvem obce. 

Rekapitulace:
V roce 2012 činila roční výše poplatku 492 Kč na osobu a rok. Pro rok 2013 se vypočítává cena této služby na základě 
výsledku roku 2011. Celkové náklady na svoz a zpracování odpadu byly v roce 2011 2 176 657,7 Kč a příjmy  ve výši
1 880 124 Kč. Rozdíl tedy činí částku 296 533,70 Kč. Pokud bychom chtěli tento rozdíl pokrýt a rozdělit mezi 3 330
poplatníků (2468 osob z rodinných domů a 862 z rekreačních chat), vyšlo by nám navýšení poplatku o 7,42 Kč na 
osobu za měsíc.

296 533,70  :  3 330  osob  =  89,05 Kč/rok/osoba. 89,05 Kč: 12 měsíců = 7,42 Kč/osoba/měsíc

Zastupitelstvo obce rozhodlo, že nepřenese zátěž z celého rozdílu na občany, ale pouze z poloviny. Polovinu rozdílů
mezi příjmy a výdaji ponese obec a polovina se promítne do zvýšení poplatku o 4 Kč měsíčně na každého poplatníka. 
Viz tabulka níže.

rok 2012 – výše poplatku na měsíc činí:   492 Kč: 12  =  41 Kč na měsíc a osobu

původní částka původní částka navýšení měsíčně celkově měsíc celkově ročně nárůst ceny
r. 2012 na měsíc o  o
492 Kč 41 Kč 4 Kč 45 Kč 540 Kč 48 Kč

Poplatek se skládá ze dvou složek, jeho celková výše poplatku pro rok 2013 činí  540 Kč.  Navýšení je tedy o 48 Kč.

1. částka stanovena ve smyslu zákona o místním poplatku ust. § 10b odst. 3 písm. a) y p p § p )
Sazbu poplatku tvoří částka až 250 Kč za fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt 
a za fyzickou osobu, která má v obci ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k in-
dividuální rekreaci. Výše poplatku činí  250 Kč/osobu a kalendářní rok

2. částka stanovena ve smyslu zákona o místním poplatku ust. § 10b odst. 3 písm. b) y p p § p )
Sazbu poplatku tvoří částka stanovená na základě skutečných ná-
kladů obce předchozího roku (rok 2011) na sběr a svoz netříděné-
ho komunálního odpadu  za osobu uvedenou v bodě 1, tyto náklady byly
v roce 2011 ve výši 1 571 336,00  Kč. Stanovení maximální výše této částky se
získá následujícím výpočtem: 1 571 336,00 : 3 330 = 471,87 Kč. Skutečná výše
této části poplatku ale činí 290 Kč/osobu a kalendářní rok

Změnou je splatnost 30. dubna, byla 31. března. Chceme umožnit občanům roz-
ložení nutných výdajů z počátku roku do delšího časového období.  Plné znění 
vyhlášky je ke stažení na webu obce nebo k dispozici na obecním úřadě. 

Důležité upozornění:
Svozový kalendář odpadů se pravděpodobně do března nebude měnit, ale probíhá vý-
běr fi rmy na Svoz odpadu v naší obci a svozový kalendář se proto může změnit, ak-
tuální info bude včas na webu a v nejbližším vydání Obecních novin, od té doby, kdy
bude fi rma vybrána.

Výše poplatku za komunální odpad
na jednu osobu pro rok 2013

Svozový kalendář
komunálního

odpadu

Svozový den: Čtvrtek

Datum: 1 x za 2 týdny

 17. leden horní
 24. leden dolní
 31. leden horní
 7. únor dolní
 14. únor horní
 21. únor dolní
 28. únor horní
 7. březen dolní
 14. březen horní
 21. březen dolní
 28. březen horní
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKASPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Helena Balcarová .................................................. 92 let
Zdeněk Klímek .............................................. 88 let
Jarmila Macurová ........................................... 87 let
Božena Řezníčková ......................................... 86 let
Jiřina Motyková .................................................. 86 let
Vilém Majerek ......................................... 83 let
Marie Majirková .............................................. 80 let
Gustav Stiller .......................................... 70 let
Zdeněk Strnadel ........................................... 70 let
Karel Bonček .............................................. 70 let
Josef Tkáč ........................................... 70 let
Zdeněk Tabášek .............................................. 65 let
Emil Gajdoš .............................................. 60 let
Jarmila Holušová ...................................... 60 let
Marie Glembková ................................... 60 let
Marie Vlčková ................................... 60 let

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

Jubilanti leden 2013

Rozloučení
V měsíci prosinci 2012 jsme se naposledy rozloučili 

s panem Miroslavem Valáškem.

SRPDŠ při ZŠ a MŠ Karla Svolinského 
v Kunčicích pod Ondřejníkem

Vás srdečně zve na

LEDNOVÉ 
PLESÁNÍ

Koná se v pátek 18. 1. od 20 hodin 
v sále restaurace hotelu

Horizont Rezort

- k tanci a poslechu bude hrát 
skupina RELAX z Čadce

- světelná a ohňová show
- další doprovodný program
- plesové dobrůtky
objednávky vstupenek v hodnotě 130 Kč

telefonicky 556 850 184 
nebo e-mailem: zs@kuncice.cz

(pozor – kapacita sálu je omezena!!!)

Oznámení o konání valné hromady 
honebního společenstva

Honební starosta Honebního společenstva Kunčice pod 
Ondřejníkem svolává řádnou valnou hromadu, podle 
ustanovení § 22 zákona č. 449/2001 Sb.  Řádná valná hro-
mada se bude konat dne 3. 3. 2013 v 10:00 hod v restaura-
ci „Na Kopečku“ u Macurových.

Program valné hromady
 Zahájení.
 Volba orgánů valné hromady, schválení jednacího řádu.
 Zpráva o činnosti honebního společenstva.
 Roční účetní uzávěrka a návrh rozpočtu na rok 2013.
 Přijetí nových členů honebního společenstva.
 Usnesení a závěr.
 Občerstvení a pohoštění účastníků valné hromady.

V případě neúčasti potřebného počtu hlasů (nadpolo-
viční většiny hlasů) se uskuteční jednání valné hroma-
dy po uplynutí 1 hodiny, viz paragraf 22 odst. 4 zákona 
č. 449/2001 Sb. Člen honebního společenstva může udělit 
k zastupování na valné hromadě plnou moc jiné osobě. 
Po ukončení jednání valné hromady bude provedeno vy-
placení nájemného za využití všech honebních pozemků 
tvořících honitbu v obci.

V Kunčicich pod Ondřejníkem, dne 13. 12. 2012  
          Honební starosta Josef Řezníček

K rozsvěcení vánočního stromu 
přišel také Mikuláš s anděly
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Vodné se zvedá o 5%
Cena vodného s platnou 15% sazbou DPH je 32,14 Kč/m3.

Stočné:
V podmínkách státní dotace je stanovena cena stočného pro
rok 2013 ve výši 39,83 Kč/m3 bez DPH. Využíváme přípustnou
možnost tuto cenu snížit až o 10%, čímž se dostaneme na  hod-
notu  35,85 Kč bez DPH.
Cena stočného s platnou 15% sazbou DPH je tedy 41,23 Kč/m3.
Připomínáme, že stejně jako každý rok v těchto dnech probíhá
odečet vodoměrů a vyúčtování vodného a stočného za rok 2012.
Odečty vodoměrů provádějí pracovníci prověření společnos-
ti Kunčická s.r.o. V případě jakýchkoliv pochybností se Vám
prokáží pověřením, které si můžete ověřit telefonicky na čísle
725 506 902 u paní Kociánové Daniely nebo na čísle 734 412 708
u pana Ing. Ivana Blažka.
Pokud Vás nezastihnou doma, zanechají Vám lístek – oznámení,
abyste požadované údaje nahlásili buď: osobně, e-mailem nebo
telefonicky.
Pro upřesnění uvádíme, že zálohové platby za rok 2013 se budou
opět platit čtvrtletně v termínech:
I.  čtvrtletí do 25. ledna
II. čtvrtletí do 25. dubna
III. čtvrtletí do 25. července
IV. čtvrtletí do 25. října  Ivan Blažek a Tomáš Hrubiš,

jednatelé společnosti Kunčická s.r.o.

Kunčická s.r.o. informuje o změnách 
cen vodného a stočného od 1. 1. 2013

I letos vydává Obecní úřad v Kunčicích nad Ondřejníkem prak-
tický kalendář na rok 2013, který je přílohou tohoto vydání.
Mimo kalendária v něm najdete základní informace o službách
v obci včetně telefonických čísel. Doufáme, že se stane Vaší
praktickou pomůckou. 

KALENDÁŘ NA ROK 2013

Velmi vydařenou akcí byla také předvánoční tvůrčí dílna V l i d ř k í b l ké ř d á č í ů čí díl
„Namaluj si své zvonečky“, kterou uspořádala Obec Kunčice 
pod Ondřejníkem ve spolupráci s paní Janou Raškovou.

V době, kdy čtete tyto řádky, už možná napadl sníh, tak jak 
to k zimě patří. S tím spojené zajištění zimní údržby místních 
komunikací a rozhrnování sněhu je pro obec při její rozlehlosti 
a členitosti poměrně náročný úkol. Letos bude rozhrnování 
sněhu zajišťováno obdobně jako v předcházejících letech. Dolní 
část obce panem Petrem Niklem (tel. 604 693 404), horní část 
obce panem Petrem Ulčákem (tel. 728 918 877). Úklid chodníků 
provádějí pracovníci obce. Organizaci zimní údržby zajišťuje 
místostarosta.

Chtěl bych za všechny, kteří se na této činnosti podílejí, vyzvat 
občany a návštěvníky obce, aby neuváženým a neukázněným 
parkováním svých automobilů neztěžovali a nekomplikovali 
odklizení sněhu. Dále bych chtěl také požádat o trpělivost, 
zvláště v případě kalamitní situace při větší sněhové nadílce, 
neboť každý rozumný člověk musí pochopit, že v takové 
situaci v danou chvíli, nemůžou mít všichni před svými domy 
řádně prohrnuto. Chci ubezpečit, že naší snahou je co největší 
spokojenost všech občanů.  Lumír Poledník, místostarosta obce

Zimní údržba místních komunikací a chodníků


