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Představení vedení obce – Váš starosta :
Vážení spoluobčané,
Jmenuji se Michal Špendlík a byl jsem zastupiteli zvolen do funkce starosty
Obce Želechovice nad Dřevnicí. V následujícím období se budu snažit
o rozvoj naší obce tak, aby byly co nejlépe naplněny potřeby všech jejích
obyvatel. Mezi mé první úkoly bude patřit zajištění bezproblémového chodu
obecního úřadu a přiblížit Vám tak veřejnou správu. Za stěžejní pro letošní
rok považuji práci na územním plánu, zmapování stavu veřejné kanalizace a
přípravu projektů na rekonstrukci budov občanské vybavenosti. Věřím, že
náš tým dokáže již v tomto zkráceném volebním období předložit Vám,
občanům, hmatatelné výsledky naší práce. Děkuji všem za podporu, které
se mně osobně i mým kolegům dostalo v demokratických volbách
do zastupitelstva obce.
S přáním dobré nálady do nastávajícího jarního období,
s úctou Michal Špendlík, starosta

První zastupitelstvo :
Dne 26. února proběhlo první zastupitelstvo nové obce Želechovice nad Dřevnicí, které projednalo a schválilo následující :

byly ustaven finanční výbor ve složení – ing. Jaroslav Macháň – předseda, Václav Gargulák a ing. Karel Bařina členové

dále kontrolní výbor ve složení – PaedDr. Jaromír Macík – předseda, Ladislav Zicha a Miroslav Dolina jako členové

byl zvolen Výbor pro rozvoj obce ve složení – Rostislav Hanzlík předseda, ing. Norbert Pelc, Luděk Vajdák, Radek Šarman a
ing.Miroslav Chmela jako členové – tento výbor bude mapovat potřeby obce, bude pomocným orgánem pro posouzení
rozvojových návrhů, podnětů apod.

bylo rozhodnuto o ustavení Výboru kulturního a sociálního , jehož předsedou byl zvolen Stanislav Pištěk, členové budou zvoleni
na dalším zastupitelstvu. Tento výbor bude zabezpečovat návštěvy jubilantů, vítání občánků, kulturní akce, posuzování záměrů
žadatelů o sociální příspěvek aj.
Dále byly schváleny následující obecní vyhlášky .

č. 01/2009 o nakládání s komunálním odpadem

č. 02/2009 o místním poplatku za komunální odpad

č. 03/2009 o místním poplatku ze psů

č. 04/2009 o místním poplatku z výherních hracích přístrojů

návrh harmonogramu investičních akcí

byli schválení představitelé obce pro územní plán dle stavebního zákona. Těmito představiteli jsou ing. Hana Svobodová,
místostarosta a ing. Pavel Janíček, člen ZO.

Schválení pořízení nového územního plánu a provedení vymezení hranice zastavěného území

Schválení ceny vodného obecního vodovodu na Pasekách – tento vodovod prozatímně spravují TS Zlín, na základě smlouvy
3
uzavřené se správcem obce- JUDr. Prokůpkem. Bylo rozhodnuto o zachování stávající ceny 25,58 Kč/m spotřebované vody
včetně DPH.
V průběhu roku bude probíhat proces schvalování dalších nutných vyhlášek a nařízení pro novou obec. Do doby, než bude vydána nová
vyhláška nové obce, platí na našem území stávající vyhlášky Statutárního města Zlína.
Veškeré schválené vyhlášky jsou umístěny na úřední desce obce u Obecního úřadu.

Informace o nově schválených obecních vyhláškách :


Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č. 2/2009 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ( dále pouze výtah z vyhlášky ):
Fyzické osoby jsou povinny odkládat komunální odpad na místech k tomu určených, komunální odpad odděleně shromažďovat,
třídit a předávat k využití a odstraňování podle systému stanoveného obecně závaznou vyhláškou č.1/2009 o nakládání
s komunálním odpadem.
Tento systém má obec Želechovice nad Dřevnicí právo dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, zpoplatnit, a tím
zajistit obci určitou část finančních prostředků nezbytných k zajištění provozu systému. Obec proto zavádí a vybírá poplatek
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
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Čl. I . Předmět poplatku
Předmětem poplatku je provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Čl. II . Správa poplatku
Správu poplatku vykonává Obecní úřad Želechovice nad Dřevnicí ( dále jen správce poplatku) a v řízení ve věcech
poplatku postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon
č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, v platném znění, nestanoví jinak.
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Čl. III. Poplatník
Poplatníkem poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů ( dále jen poplatek) je:
a) každá fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt
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
Poplatek může být odváděn společným zástupcem za rodinný nebo bytový dům, společný zástupce je povinen obci oznámit
jména a data narození osob, za které poplatek odvádí.
Za fyzickou osobu, která není způsobilá k právním úkonům a je poplatníkem dle této vyhlášky, plní všechny povinnosti zákonní
zástupci (u nezletilých dětí např. jejich rodiče).
Čl. IV. Sazba poplatku
Sazbu poplatku tvoří:
a) Částka ve výši 200,--Kč na osobu uvedenou v článku 3 odst.1 a kalendářní rok
b) Částka,která má být stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu na osobu uvedenou v článku 3 odst.1 a kalendářní rok, a to pro rok 2009 určená odhadem,
vzhledem k právní neexistenci obce v předchozím roce, ve výši 200,-- Kč.
Na základě uvedeného je celková sazba poplatku pro osobu uvedenou v článku 3 odst. 1a) pro kalendářní rok 2009
stanovena ve výši 400,-- Kč.
V případě, že stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci vlastní více osob, jsou povinny platit poplatek ve výši
odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
Čl. V. Osvobození
Od místního poplatku jsou osvobozeny osoby, které se prokazatelně převážnou část kalendářního roku zdržují mimo své trvalé
bydliště a prokáží, že uhradili místní poplatek v tomto místě, případně se prokazatelně po celý rok zdržují v zahraničí a tuto
skutečnost správci poplatku prokáží.
2.Vznik nároku na osvobození je poplatník povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu a prokázat
ve lhůtě do 30-ti dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození. Ve stejné lhůtě a stejným způsobem je
poplatník povinen správci poplatku oznámit zánik nároku na osvobození.
Čl. VI. Splatnost poplatku
Poplatek je splatný v celé výši za příslušný kalendářní rok nejpozději do 30.6.
Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č. 3/2009 o místním poplatku ze psů (dále pouze výtah
z vyhlášky) :
Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí se dne 26.2.2009 usneslo usnesením č.13, podle ust. § 84 odst. 2 písm. h)
zákona č128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 2 a ust. § 14 zákona č.565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,vydává tuto obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů:
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Článek I
Obec Želechovice nad Dřevnicí zavádí poplatek z držení psů (dále jen poplatek). Poplatek vybírá obec Želechovice nad Dřevnicí
od držitelů psů, kterými jsou fyzické a právnické osoby, mající v jejím územním obvodu trvalé bydliště nebo sídlo (dále jen
poplatník).
Poplatek platí držitel psa staršího tří měsíců.
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná, a to ve všech třech stupních bezmocnosti
dle vyhlášky č. 284/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán
III.stupeň mimořádných výhod podle zákona č. 100/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Od poplatku ze psů je dále osvobozena osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu shora uvedených osob, osoba
provozující útulek zřízený obcí pro ztracené a opuštěné psy a osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis, např. zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů. Režim osvobození upravuje článek 3.
Článek II
Sazba poplatku
Základní sazba poplatku činí : 100,-- Kč za rok a 1 psa.
Chová-li držitel druhého a dalšího psa, poplatek za každého tohoto psa se stanovuje na 200,-- Kč za 1 rok.
Článek III
Osvobození od poplatku ze psů rozhoduje obec individuálně na základě žádosti držitele psa, předložené spolu s příslušnými
doklady nutnými k posouzení. Tyto doklady je poplatník předložit správci poplatku každoročně nejpozději do 31.3. v roce 2009
nejpozději do 30.4.2009.
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Článek IV
Poplatková povinnost
Poplatník je povinen podat přiznání k poplatku ze psů do 15-ti dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti. Do 15-ti dnů je
poplatník povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku. Přiznání poplatku se podává u Obce Želechovice
nad Dřevnicí na předepsaném tiskopisu, který si je poplatník povinen osobně vyzvednout na obecním úřadě.
Vznikla-li poplatková povinnost během kalendářního roku, platí se poplatek od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy
poplatková povinnost vznikla. Za jednotlivé i započaté, kalendářní měsíce do konce kalendářního roku se platí 1/12 sazby
stanovené pro kalendářní rok.
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. Režim výpočtu výše poplatku je obdobný.
Zanikla-li poplatková povinnost, zaniká povinnost platit poplatek ze psů uplynutím měsíce, ve kterém tuto skutečnost poplatník
obci oznámil. Obec tuto částku poplatníkovi vrátí, příp. ji použije pro zaúčtování na úhradu nedoplatku jiného poplatku, pokud jej
poplatník má.
Poplatník je povinen přiznání k poplatku podat obci nejpozději do 31.3. příslušného roku, s výjimkou roku 2009, kdy má tuto
povinnost do 30.4.2009.
Poplatník je povinen zaplatit poplatek, bez vyměření předem, nejpozději do 30.6. příslušného kalendářního roku.
Poplatek se hradí i v hotovosti na Obecním úřadě v Želechovicích nad Dřevnicí.

Kdy a jak platit poplatky?






Výše poplatků dle jednotlivých vyhlášek je uvedena v předchozím textu
Od
středy 25. 3. 2009
je možné
na Obecním úřade vyplnit a podat přihlášku k registraci a zároveň
zaplatit příslušný poplatek
Současně poplatník obdrží známku na popelnici, platnou pro letošní kalendářní rok a 6 ks pevných žlutých pytlů pro plánované
měsíční svozy plastů od II.pololetí od domů.
Při placení poplatku za psy obdrží novou obecní známku pro psy. Zároveň žádáme vlastníky psů, aby při platbě nového poplatku
přinesli na náš obecní úřad původní známky pro psy vydané Statutárním městem Zlín, které obec následně vrátí.
Poplatník, který nejpozději k příslušnému datu 30. 6. 2009 nezaplatí poplatek za komunální odpad, nebude mít od 1.7.2009
nárok na jeho odvoz.

Jak budou probíhat mobilní svozy odpadu a svozy plastů?
Svoz plastů:
Od II. pololetí začne v naší obci sáčkových svoz plastů – svozy budou v pracovní den v úterý ve vyznačeném termínu, kdy
Technické služby budou tyto pytle sbírat od jednotlivých domů. Zároveň ale zůstane zachován systém svozu ze žlutých
kontejnerů na stávajících stanovištích. Žluté pytle občané obdrží spolu se štítky na popelnici při platbě místního poplatku
za komunální odpad.

Sáčkový svoz plastů
1x měsíčně

7.7.

4.8.

1.9.

6.10.

3.11.

1.12.

Mobilní svozy a svozy nebezpečného odpadu:


Budou probíhat vždy v sobotu v níže uvedených termínech



Změnou je zavedení pouze jednoho stanoviště za Jednotou v čase od 8,00 h do 10,00 h



Na Želechovických Pasekách stanoviště u Eposu od 10,00 h do 11,00 h.



Žádáme tímto občany, aby večer před datem svozu nevytvářeli černé skládky na stanovištích

Termíny svozu NO ( nebezpečného odpadu)
6.6.

14.11.

Termíny mobilního svozu

11.4.

6.6.

12.9.

14.11.
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Pozvánka :

Den zdraví a pohybu v Želechovicích
Základní
škola
Želechovice pořádá za podpory obecních úřadů
Želechovice
nad Dřevnicí,
Lípa a VZP ČR, dále ve spolupráci s ČČK, TJ Sokol
Želechovice
a Odborným učilištěm a Praktickou školou Zlín-Klečůvka tuto tradiční akci,
která se koná v sobotu dne 28. března 2009 od 9,00 h do 15,00 h v budově Základní školy Želechovice.
Návštěvníci si budou moci vybrat z pestré nabídky přednášek, cvičebních celků (Tai-Chi, cvičení s míči, břišní
tance, cvičení dětí, gymnastická cvičení, kalanetika, aj.) i pracovních dílen, do kterých se budou moci aktivně
zapojit. Dále mohou využít nabídky měření tlaku a cholesterolu, glukózy, BMI, kardiovaskulární rizika, služeb
čajovny, prodejců zdravé výživy, Fair Trade, včelích produktů, odborné literatury, výrobků firmy Missiva.

Redakční rada :
Bc. Michal Špendlík, starosta obce
JUDr.Pavla Paprčková, místostarostka
Ing. Hana Svobodová, místostarostka
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