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Ro ník VIII Leden 2004íslo 1

Nová varianta Rychlostní komunikace
Pro  st edem obce ?

I.  Historie ešení dopravního koridoru p es obec
Duben 1998

Mohutná vlnu odporu obyvatelstva proti návrhu st edové varianty tehdejšího starosty Ka-
wuloka. Kritizována zejména obslužná komunikace tzv. Starou cestou a zp sob projednávání
návrhu s ob any. Vznik peti ního výboru a abdikace starosty.

Listopad 1998
Komunální volby - nové zastupitelstvo. Vzhledem ke schváleným ÚP Návsí a Byst ice

technicky možná pouze p vodn  navržená východní varianta.

ervenec 1999
Vznik ob anského sdružení RK Hrádek. Nesouhlas s východní variantou.

erven 2000
Zamítnutí východní varianty zastupitelstvem. Ob anská sdružení zpracovávají vlastní ná-

vrh západní varianty obchvatu.

Listopad 2000
Jako jediným technicky možným ešením se jeví tunelová nebo nadjezdová modifikace

st edové varianty. Schválení p ípravy studie proveditelnosti t chto variant.

Duben 2002
Zastupitelstvo schvaluje p ípravu další varianty, tzv. integrace koridor  železnice s rych-

lostní komunikací a obslužné komunikace ze stávající I 11. Podpora nové varianty ob ma ob an-
skými sdruženími.

Kv ten 2002
Zástupci D p ipoušt jí technickou realizovatelnost návrhu. Technickou podmínkou je posu-

nutí železnice v úseku Harcova až o 13 metr  na východ.

Srpen 2002
Bylo rozhodnuto vypracovat technickou studii varianty slou ených koridor .

Prosinec 2003
Studie dokon ena. Ob ané seznamováni s návrhem nové varianty.
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II. Sou asná navrhovaná varianta
Návrh nové varianty je p edkládán ob an m k posouzení na besed , konané 4.12.2003.

Sou asná situace ve výb ru vhodné varianty se zúžila na pouhé dv  možnosti:

a)   varianta - zastupitelstvo schválí pr tah Hrádkem navrhovaným zp sobem
b)   varianta - silnice z stane v sou asném podob , vyhovující mezinárodním parametr m

Všechny p vodní západní varianty jsou vzhledem k schváleným územním plán m Návsí a
Byst ice technicky nerealizovatelné. P vodní východní varianta s fatálními dopady na další rozvoj
Hrádku ne ešila situaci a byla zastupitelstvem i ob any odmítnuta. Tunelová varianta je finan
nedostupná a nadjezd by situaci ješt  zhoršil.

a) argumenty pro stavbu
1. spojení železnice a silnice do jednoho t lesa vytvo í pouze jeden dopravní koridor. Hrádek

nebude rozd len dvakrát

2. výstavba železni ního koridoru a rychlostní komunikace bude probíhat v jednom asovém
úseku. Hrádek nebude rozkopaný dvojnásobn  dlouhou dobu. Díky spole né stavb
se minimáln  o sedm let zkrátí zahájení plánované výstavby silnice

3. minimální požadavky na demolice (bude zbourán jediný trvale obydlený d m) a na zábory
pozemk . Oproti kterékoliv d íve p edkládané variant  nesrovnateln  menší p ímý dopad na
obyvatelstvo

4. oboustranné protihlukové bariéry podstatn  sníží stávající hlukové zatížení obyvatel zp so-
bované zejména železni ní dopravou

5. zlepší se dopravn -bezpe nostní situace. Rychlostní komunikace bude na území Hrádku
neprodyšn  odd lena od ostatních komunikací. Nenastane ani teoretická možnost kolize
dopravního prost edku s chodcem (což se nyní stává pom rn asto)

6. dostate né množství podchod  a podjezd  nezhorší možnosti propojení obou ásti obce.
Vznikne nové propojení místních komunikací za tratí s obcí Byst ice

7. vlivem stavby se zlepší technický stav podstatné ásti p iléhajících místních komunikací

8. ekonomické hledisko. Náklady na výstavbu jsou oproti jakékoliv jiné variant  podstatn  nižší.

9. vy ešení dopravní situace Hrádku p ízniv  ovlivní dokon ení územního plánu. Bude možné
zrušit stavební uzáv ry, zp sobené dopravními rezervami jak na východ  tak  na západ .
Uvolní se tak rozsáhlá území pro rozvoj výstavby rodinných domk . Obec tímto zv tší
potenciál rozvoje bydlení. Dokon ením územního plánu budou spln ny podmínky pro erpá-
ní dalších státních dotací na místní projekty

10. neschválení p edkládané varianty rychlostní komunikace nezabrání naprosto stejnému roz-
lení Hrádku v d sledku výstavby mimoúrov ového železni ního koridoru

b)  argumenty proti stavb
1. silni ní doprava a s ní spojené negativní vlivy na ovzduší z stanou v centru obce

2. nutná rezerva pro ty proudovou variantu m že v budoucnosti rozší it t leso koridoru
o n kolik metr  z d vodu zvýšené kapacity dopravy v tomto území

3. kv li protihlukovým barierám se zhorší výhled ob an , bydlících podél koridoru
4. uzav enost rychlostní komunikace na území obce zp sobí jistou izolovanost Hrádku od

okolního sv ta. Zhorší se pohodlnost nakupování obyvatel okolních obcí projížd jící Hrád-
kem, což sníží po et zákazník  n kterým místním firmám
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III. Výhled do budoucna
Vzhledem k výše uvedeným skute nostem se jako jediné uspokojivé ešení pro budoucnost

Hrádku jeví schválení navrhované varianty. Komunikace sice rozd lí Hrádek na dv  poloviny, ale
nejšetrn jším možným zp sobem. Stávající stav by v blízké budoucnosti stále více komplikoval
dopravní situaci v obci. Prakticky by nebylo možné dokon it územní plán. Dokon ení železni ního
koridoru samostatn  (bez posunutí na Harcov ) natrvalo znemožní realizovat v budoucnu jakou-
koliv st edovou variantu.

Robert Borski, místostarosta                                                                  Pavel Tom ala,  starosta obce
Hrádek 4.12.2003 vypracoval R.Borski 4.12.2003

Usnesení . 8 z ádného zasedání ZOH, konaného
15. prosince 2003 v 15:00 hodin v motorestu BOAL

ZOH projednalo a schvaluje:
Program jednání v etn  dopl ujících návrh
Návrhovou komisi ve složení: Borski Robert, Pilch Pavel
Ov ovatele zápisu: Byrtus Josef, Starzyk Bronislav
Poskytnutí odm ny za I. pololetí 2003 neuvoln ným len m zastupitelstva ve výši  m sí ní

     odm ny
Poskytnutí odm ny za II. pololetí 2003 neuvoln ným len m zastupitelstva ve výši  m sí ní

      odm ny
Zrušení odm ny za funkci p edsedy stavební komise Josefu Byrtusovi s platností od 1. 12.

 2003
Rozpo tové provizorium na rok 2004
Rozpo tové opat ení V/2003

ipomínky Krajského ú adu k návrhu obecn  závazné vyhlášky 3/2003 o místních poplatcích
Pozm ující návrh finan ního výboru . II. k návrhu obecn  závazné vyhlášky 3/2003
Pozm ující návrh finan ního výboru . III. k návrhu obecn  závazné vyhlášky 3/2003
Pozm ující návrh finan ního výboru . IV. k návrhu obecn  závazné vyhlášky 3/2003
Obecn  závaznou vyhlášku obce Hrádek . 3/2003 o místních poplatcích

ijetí kontokorentního úv ru do výše úv rového rámce 1,000.000 K  (slovy: Jedenmiliónko-
run eských), který bude zajišt n zástavní smlouvou na budoucí pohledávky do celkové výše 3
mil. K , splatné do roku 2008

Odm nu len m výbor  za výkon funkce, kte í nejsou leny zastupitelstva, a to ing. Cieslarovi
R. jako lenu finan ního výboru odm nu ve výši 2.500 K  a lenu výboru pro národnostní
menšiny ing. Wolnému S. odm nu ve výši 1.000 K .

ZOH projednalo a neschvaluje:
Návrh finan ního výboru . I. k obecn  závazné vyhlášce . 3/2003 o místních poplatcích
Zakoupení 100 ks vstupenek pro seniory na krytý bazén v Byst ici

ZOH projednalo a bere na v domí:
kontrolu usnesení

ZOH projednalo a odkládá:
zrušení obecn  závazné vyhlášky . 3/99 o p ísp vku na áste nou úhradu neinvesti ních

náklad  mate ských škol a školních družin

Robert Borski, místostarosta                                                                  Pavel Tom ala,  starosta obce
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Obecn  závazná vyhláška . 3/2003
o místních poplatcích

Zastupitelstvo obce Hrádek vydalo dne 15. 12. 2003 podle ustanovení § 14 zákona . 565/
1990 Sb., o místních poplatcích, ve zn ní pozd jších p edpis  a v souladu s ustanoveními § 10 a
§ 84 zákona . 128/2000 Sb., o obcích, ve zn ní pozd jších p edpis , tuto obecn  závaznou
vyhlášku.

ÁST PRVNÍ
Základní ustanovení

l. 1
(1) Obec Hrádek zavádí a vybírá tyto místní poplatky:
a) poplatek ze ps
b) poplatek za užívání ve ejného prostranství
c) poplatek ze vstupného
d) poplatek z ubytovací kapacity
e) poplatek za provozovaný výherní hrací p ístroj
(2) Výkon správy místních poplatk  provádí obecní ú ad v Hrádku. Na ízení o poplatcích se
vztahuje zákon . 337/1992 Sb., o správ  daní a poplatk , ve zn ní pozd jších p edpis , není-li
zákonem . 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve zn ní pozd jších p edpis , stanoveno jinak.

ÁST DRUHÁ
HLAVA I

Poplatek  ze  ps
l. 2

edm t poplatku
Poplatku podléhají psi starší 3 m síc .

l. 3
Poplatník

Poplatek ze ps  platí držitel obci p íslušné podle místa trvalého pobytu nebo sídla.
l. 4

Oznamovací povinnost
(1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemn  nebo ústn  do protokolu do 10 dn
vznik své poplatkové povinnosti, tj. dovršení stá í psa t í m síc  nebo zapo etí držení psa starší-
ho. Zánik své poplatkové povinnosti je poplatník povinen oznámí do 10 dn .
(2) Povinnost oznámit držení psa má i osoba, která je od placení poplatku podle zákona o místních
poplatcích nebo podle této vyhlášky osvobozena. D vod pro osvobození musí poplatník správci
poplatku prokázat.
(3) Poplatník je rovn ž povinen oznámit správci poplatku každou skute nost, která má vliv na výši
jeho poplatkové povinnosti nebo vznik a zánik osvobození, a to do 10 dn  ode dne, kdy tato
skute nost nastala.
(4) P i pln ní oznamovací povinnosti je poplatník povinen sou asn  sd lit správci poplatku p íjme-
ní, jméno nebo název právnické osoby, trvalý pobyt nebo sídlo, rodné íslo nebo I O.

l. 5
Identifikace ps

Správce poplatku vydá poplatníkovi eviden ní známku pro psa bez ohledu na to, zda pes poplatku
podléhá nebo je od poplatku osvobozen. Tato známka je nep enosná na jiného psa, i kdyby šlo o
psa téhož držitele. Ztrátu nebo odcizení této známky je poplatník povinen správci poplatku nahlá-
sit nejpozd ji do 10 dn .
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l. 6
Sazba poplatku

(1) Poplatek iní za kalendá ní rok:
a) za psa 100 K
b) za druhého a každého dalšího psa 150 K
(2) V p ípad  držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v pom rné výši, která
odpovídá po tu i zapo atých kalendá ních m síc .
(3) P i zm  místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od po átku kalendá ního

síce následujícího po m síci, ve kterém zm na nastala, nov  p íslušné obci.
l. 7

Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný nejpozd ji do 31. b ezna p íslušného kalendá ního roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozd ji do 10 dn
ode dne, kdy povinnost poplatek platit vznikla.

l. 8
Osvobození

Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je:
a) osoba nevidomá, bezmocná a osoba s t žkým zdravotním postižením, které byl p iznán III.
stupe  mimo ádných výhod podle zvláštního právního p edpisu.
b) osoba provád jící výcvik ps  ur ených k doprovodu t chto osob
c) osoba provozující útulek z ízený obcí pro ztracené nebo opušt né psy
d) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní p edpis

Hlava II
Poplatek za láze ský nebo rekrea ní pobyt

l. 9
edm t poplatku

edm tem poplatku je p echodný pobyt za úplatu v láze ských místech a místech soust ed né-
ho turistického ruchu za ú elem lé ení nebo rekreace.

l. 10
Poplatník

Poplatek za láze ský nebo rekrea ní pobyt platí fyzické osoby, které p echodn  a za úplatu
pobývají v láze ských místech a v místech soust ed ného turistického ruchu za ú elem lé ení
nebo rekreace, pokud tyto osoby neprokáží jiný d vod svého pobytu.

l. 11
Plátce

Poplatek ve stanovené výši vybírá pro obec ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba,
která p echodné ubytování poskytla; tato osoba za poplatek ru í.

l. 12
Oznamovací povinnost

(1) Ubytovatel je povinen správci poplatku oznámit písemn  nebo ústn  do protokolu zahájení
innosti spo ívající v poskytování p echodného ubytování ve lh  do 10 dn  ode dne právní moci

povolení k této innosti, v ostatních p ípadech do 10 dn  ode dne faktického zahájení této innosti.
Stejným zp sobem a ve stejných lh tách oznámí ubytovatel správci poplatku ukon ení innosti
spo ívající v poskytování p echodného ubytování.
(2) P i pln ní oznamovací povinnosti je ubytovatel povinen sd lit správci poplatku p íjmení, jméno
nebo název právnické osoby, bydlišt  nebo sídlo, rodné íslo nebo I O. Jde-li o fyzickou nebo
právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem uvede též ísla ú  u pen žních ústav , na
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nichž jsou soust ed ny pen žní prost edky z její podnikatelské innosti.
(3) Ubytovatel je povinen vést v písemné podob  eviden ní knihu, do které zapisuje dobu ubyto-
vání, ú el pobytu, jméno, p íjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydlišt  v
zahrani í a íslo ob anského pr kazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování
poskytl. Zápisy do eviden ní knihy musí být vedeny p ehledn  a srozumiteln . Tyto zápisy musí
být uspo ádány postupn  z asového hlediska.

l. 13
Sazba poplatku

Poplatek iní:
a) za osobu a každý i zapo atý den pobytu, není-li tento dnem p íchodu 10 K

l. 14
Splatnost poplatku

(1) Ubytovatel poplatek odvede správci poplatku nejpozd ji do 31. b ezna p íslušného kalendá -
ního roku.
(2) Vznikne-li povinnost odvést poplatek správci poplatku po termínu splatnosti, odvede ubytova-
tel poplatek do 31.12. p íslušného kalendá ního roku.

l. 15
Osvobození

(1) Poplatku nepodléhají:
a) osoby nevidomé, bezmocné a osoby s t žkým zdravotním postižením, kterým byl p iznán III.
stupe  mimo ádných výhod podle zvláštního právního p edpisu a jejich pr vodci.
b) osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náleží p ídavky na d ti (výchovné)
anebo vojáci v základní služb  a osoby, které vykonávají civilní službu.

Hlava III
Poplatek za užívání ve ejného prostranství

l. 16
edm t poplatku

(1) Poplatek se vybírá za zvláštní užívání ve ejného prostranství, kterým se rozumí provád ní
výkopových prací, umíst ní do asných staveb a za ízení sloužících pro poskytování prodeje a
služeb, pro umíst ní stavebních nebo reklamních za ízení, za ízení cirkus , lunapark  a jiných
obdobných atrakcí, umíst ní skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto
prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo pot eby tvorby filmových a televizních

l.
(2) Z akcí po ádaných na ve ejném prostranství, jejichž výt žek je ur en na charitativní a ve ejn
prosp šné ú ely, se poplatek neplatí.

l. 17
Ve ejné prostranství

Ve ejným prostranstvím se považují místní komunikace, chodníky, prostranství p ed OÚ -parcele
791, 792/1, 793, 799/5, 799/8, 800, 802, 803/1.

l. 18
Poplatník

(1) Poplatek platí fyzické i právnické osoby, které užívají ve ejné prostranství zp sobem uvede-
ným v l. 17.

l. 19
Oznamovací povinnost

(1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemn  nebo ústn  do protokolu užívání ve ej-
ného prostranství nejmén  10 dní p ed jeho zapo etím. V p ípad  užívání ve ejného prostranství
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na dobu kratší než 5 dní je nutno splnit tuto povinnost nejpozd ji v den zahájení užívání ve ejného
prostranství n kterým ze zp sob  zvláštního užívání. Pokud tento den p ipadne na sobotu, ned li
nebo státem uznaným svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen oznamovací povinnost
splnit, nejblíže následující pracovní den.
(2) Po ukon ení užívání ve ejného prostranství je poplatník povinen oznámit tuto skute nost
správci poplatku stejným zp sobem jako v odstavci 1 do 5 dn  a nahlásit rozsah záboru v m2.
(3) P i pln ní oznamovací povinnosti je poplatník povinen sd lit správci poplatku p íjmení, jméno
nebo název právnické osoby, bydlišt  nebo sídlo, rodné íslo nebo I O. Jde-li o fyzickou nebo
právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem uvede též ísla ú  u pen žních ústav , na
nichž jsou soust ed ny pen žní prost edky z její podnikatelské innosti.

l. 20
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání ve ejného prostranství zp sobem uvedeným
v l. 17 až do dne, kdy toto užívání skon ilo.

l. 21
Sazba poplatku

(1) Poplatek iní za každý i zapo atý m2 a každý i zapo atý den užívání ve ejného prostranství:
a) za provád ní výkopových prací 4 K
b) za umíst ní do asné stavby sloužící pro poskytování prodeje 3 K
c) za umíst ní do asné stavby sloužící pro poskytování služeb 3 K
d) za umíst ní za ízení sloužícího pro poskytování prodeje 10 K
e) za umíst ní za ízení sloužícího pro poskytování služeb 10 K
f) za umíst ní stavebního za ízení a materiálu 3 K
g) za umíst ní reklamního za ízení 3 K
h) za umíst ní a provoz lunapark , cirkus  a jiných obdobných atrakcí 5 K
ch) za umíst ní skládek 3 K
i) za užívání ve ejného prostranství pro pot eby tvorby filmových a televizních d l 5 K

l. 22
Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný:
a) p i užívání ve ejného prostranství po dobu kratší 5 dn  nejpozd ji v den, kdy bylo s užíváním
ve ejného prostranství zapo ato.
b) p i užívání ve ejného prostranství po dobu delší než 5 dn  nejpozd ji v den, kdy užívání
ve ejného prostranství skon ilo,
(2) P ipadne-li lh ta splatnosti na sobotu, ned li nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém
je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

HLAVA IV
Poplatek ze vstupného

l. 23
edm t poplatku

(1) Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní a reklamní akce,
sníženého o da  z p idané hodnoty, je-li v cen  vstupného obsažena.
(2) Z akcí, jejichž celý výt žek je ur en na charitativní a ve ejn  prosp šné ú ely, se poplatek
neplatí.

l. 24
Vstupné

Vstupným se rozumí pen žitá ástka, kterou ú astník akce zaplatí za to, že se jí m že zú astnit.
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l. 25
Poplatník

Poplatek platí fyzické a právnické osoby, které akci po ádají.
l. 26

Oznamovací povinnost
(1) Poplatník je povinen nejpozd ji 5 dn  p ed konáním akce oznámit správci poplatku písemn
nebo ústn  do protokolu druh akce, datum a hodinu jejího konání, výši vstupného a p edložit
vstupenky ke kontrole a ozna ení razítkem OÚ Hrádek.
(2) Poplatník je povinen správci poplatku sd lit p íjmení, jméno nebo název právnické osoby,
bydlišt  nebo sídlo, rodné íslo nebo I O. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je
podnikatelským subjektem, uvede též ísla ú  u pen žních ústav , na nichž jsou vedeny
pen žní prost edky z její podnikatelské innosti.
(3) Do 5 dn  po skon ení akce je poplatník povinen oznámit správci poplatku celkovou výši
vybraného vstupného sníženou o da  z p idané hodnoty, jestliže byla v cen  vstupného obsaže-
na.
(4) U akcí, jejichž celý výt žek byl použit na charitativní a ve ejn  prosp šné ú ely, je poplatník
povinen tuto skute nost správci poplatku prokázat.

l. 27
Sazba poplatku

Sazba poplatku z úhrnné ástky vybraného vstupného iní pro:
a) kulturní akce 10 %
b) sportovní akce 10 %
c) prodejní akce 10 %
d) reklamní akce 10 %

l. 28
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný:
a) do 15 dn  ode dne po ádání akce.

l. 29
Osvobození

(1) Od poplatku jsou osvobozeny:
a) akce, jejichž celý výt žek je ur en na charitativní a ve ejn  prosp šné ú ely
b) akce, které po ádají organizace, jejichž z izovatelem je Obec Hrádek

HLAVA V
Poplatek z ubytovací kapacity

l. 30
edm t poplatku

Poplatek se vybírá v láze ských místech nebo místech soust ed ného turistického ruchu z
ubytovací kapacity v za ízeních ur ených k p echodnému ubytování za úplatu. Poplatek se platí
za každé využité l žko a den.

l. 31
Poplatník

Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která p echodné ubytování
poskytla.

l. 32
Oznamovací povinnost
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(1) Ubytovatel je povinen správci poplatku oznámit písemn  nebo ústn  do protokolu zahájení
innosti spo ívající v poskytování p echodného ubytování ve lh  do 10 dn  ode dne právní moci

povolení k této innosti, v ostatních p ípadech do 5 dn  ode dne faktického zahájení této innosti.
Ubytovatel obdobným zp sobem a ve stejných lh tách oznámí správci poplatku ukon ení innosti
spo ívající v poskytování p echodného ubytování.
(2) P i pln ní oznamovací povinnosti je ubytovatel povinen sd lit správci poplatku p íjemní, jméno
nebo název právnické osoby, bydlišt  nebo sídlo, rodné íslo nebo I O. Jde-li o fyzickou nebo
právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též ísla ú  u pen žních ústav ,
na nichž jsou soust ed ny pen žní prost edky z její podnikatelské innosti.
(3) Ubytovatel je povinen vést v písemné podob  eviden ní knihu, do které zapisuje dobu ubyto-
vání, jméno, p íjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydlišt  v zahrani í a íslo
ob anského pr kazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do
eviden ní knihy musí být vedeny p ehledn  a srozumiteln . Tyto zápisy musí být uspo ádány
postupn  z asového hlediska.

l. 33
Sazba poplatku

Poplatek iní za každé využité l žko a den 4 K .
l. 34

Splatnost poplatku
Poplatek je splatný nejpozd ji do posledního dne kalendá ního roku.

l. 35
Osvobození

(1) Poplatku nepodléhá
a) ubytovací kapacita v za ízeních sloužících pro p echodné ubytování student  a žák
b) ubytovací kapacita v za ízeních sloužících pro ubytování pracovník  fyzických a právnických
osob které toto za ízení vlastní nebo k n mu mají právo hospoda ení,
c) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo láze ských za ízeních, pokud nejsou užívána jako
hotelová za ízení,
d) ubytovací kapacita v za ízeních sloužících sociálním a charitativních ú el m,
(2) Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen správci poplatku oznámit
písemn  nebo ústn  do protokolu ve lh  do 5 dn  ode dne, kdy nastala skute nost zakládající
nárok na osvobození. Stejným zp sobem a ve stejné lh  je poplatník povinen oznámit zánik
nároku na osvobození.

HLAVA VI
Poplatek za provozovací výherní hrací p ístroj

l. 36
edm t poplatku

Poplatku podléhá každý povolený výherní hrací p ístroj.
l. 37

Poplatník
Poplatek platí provozovatel výherního hracího p ístroje.

l. 38
Oznamovací povinnost

(1) Poplatník je povinen oznámit písemn  nebo ústn  do protokolu správci poplatku do 5 dn
uvedení výherního hracího p ístroje do provozu. Tuto skute nost doloží protokolem. Stejným
zp sobem a ve stejné lh  je povinen poplatník oznámit správci poplatku ukon ení provozu
výherního hracího p ístroje. (pokra ování na stran  12)
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ODJEZDY AUTOBUS
ZE ZASTÁVKY HRÁDEK, rest. U nádraží

Platí od 14. 12. 2003

SM R T INEC
  eský T šín, AS 5:07 x16 11:51 x16 13:16 6+ 19:34 12

  Frýdek-Místek AS 7:04 x15

  Haví ov, Podlesí aut. nádr. 7:29 x 11:51 x15 11:51 6+ 13:07 x

  Ostrava ÚAN 6:29 x 16:27 x

  T inec AS 6:14 6,31 6:34 x16 7:28 x17 7:55 x 8:20 x17 8:30 x

8:35 + 8:45 x17 8:55 x 9:10 6,31 9:10 x16 9:10 x15

9:45 x27 10:05 + 10:05 x27 11:00 12:30 x17 13:09 x

14:43 x 15:36 6,31 15:39 x15 15:40 x16 15:56 + 16:44 6+

16:56 x 17:13 x 17:55 x,6,31 17:55 + 18:39 x13 19:04 6+12

  T inec - žel. st. 4:50 x

  T inec, AS pod Kanadou 5:08 x16 5:10 x 5:38 x 5:52 6,31 6:09 x 6:14 x16

13:03 x6,31 13:47 x 13:55 x17 14:09 x

  T inec - žel. - válcovna C - D 5:03 6,31 5:05 + 5:12 x 5:12 6+ 5:41 x 13:06 +

21:11 x

SM R JABLUNKOV
  Bukovec - škola 5:54 16 6:43 x 12:44 x 15:38 x 16:44 + 18:53 x

17:49 + 20:20 14

  Bukovec-šk., p es Píse nou 6:43 6+ 18:53 12 22:45
  Horní Lomná, Horní P ela 6:45 6+ 6:50 x18 6:50 x17 8:14 + 14:45 6+

  Horní Lomná, koupališt 12:44 x17

  Jablunkov AS 6:03 x 6:55 x16 7:05 x16 7:14 x17 7:14 x18 7:59 x17

8:14 6,31 8:25 x 9:14 x 9:54 10:19 x 10:52 x

10:52 + 10:52 6,31 11:52 + 11:52 x,6,31 12:19 x17 12:29
13:18 x,17 13:44 x 13:54 6+ 14:45 x 14:54 x16 15:03 x,18

15:35 x 16:33 x,6,31 17:53 x 17:53 6+12 18:29 x,6,31

  Mosty u J., OÚ, pokr. na Hr avu 6:32 x17 6:52 x18 6:52 + 6:52 6,31 13:06 x17 14:46 6,31

14:46 + 14:46 x 22:46 14

  Mosty u J., Šance - kone ná 6:37 6,31 14:35 x 18:04 x

  Návsí, žel. st. 6:56 x16 14:48 x16

  Písek, pož. zbrojnice 5:39 x 13:49 x

Vysv tlivky
x - jezdí v pracovní dny 15 - nejede od 14. 12.03 do 30.6.04, od 1.9.04 do 11.12.04
+ - jezdí v ned li a ve státem uznané svátky 16 - nejede od 1. 7. 2004 do 31. 8. 2004
6 - jezdí v sobotu 17 - jezdí ve dnech školního vyu ování
12 - nejede 24. 12. 18 - jezdí ve dnech, kdy není školní vyu ování
13 - nejede 31.12.03 27 - jede od 14.12. do 31.12.03
14 - nejede 24. 12. a 31. 12. 31 - nejede 1. 5. 2004 a 8. 5. 2004
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ODJEZDY AUTOBUS
ZE ZASTÁVKY HRÁDEK, HARCOV

Platí od 14. 12. 2003

SM R T INEC

  eský T šín, AS 5:05 x16 11:49 x16 13:15 6+ 19:32 12

  Frýdek-Místek AS 7:02 x15

  Haví ov, Podlesí aut. nádr. 7:27 x 11:49 x15 11:49 6+

  Hrádek, rest. u nádraží 22:16 x13

  Ostrava ÚAN 6:27 x 16:26 x

  T inec AS 6:12 6,31 7:53 x 8:18 x17 8:28 x 8:33 + 8:43 x17

8:53 x 9:08 6,31 9:08 x15 9:08 x16 9:43 x27 10:03 x27

10:03 + 10:58 12:28 x17 13:07 x 14:41 x 15:34 6,31

15:37 x16 15:37 x15 15:54 + 16:42 6+ 16:54 x 17:53 +

17:53 x6,31 18:37 x13 19:02 6+12

  T inec, AS pod Kanadou 4:51 x 5:06 x16 5:50 6,31 6:06 x 6:12 x16 12:59 x+

13:00 x6,31 13:45 x 14:07 x

  T inec - žel. - válcovna C - D 5:01 x 5:01 6,31 5:39 x 13:00 + 13:04 x 13:07 6,31

21:07 6+ 21:07 x 21:09 x

SM R JABLUNKOV

  Bukovec - škola 5:38 x 5:58 x16 6:45 x 12:46 x 15:40 x 16:46 +

17:51 + 20:22 14

  Bukovec-šk., p es Píse nou 6:45 6+ 18:56 12 22:47
  Horní Lomná, Horní P ela 8:16 + 14:47 6+ 22:46 x

  Horní Lomná, koupališt 12:46 x17

  Jablunkov AS 6:05 x 6:43 x 6:57 x18 7:16 x18 7:17 x17 8:01 x17

8:16 6,31 8:27 x 9:16 x 9:56 10:21 x 10:54 +

10:54 x 10:54 6,31 11:54 + 11:54 x6,31 12:21 x17 12:31
13:20 x17 13:46 x 13:56 6+ 14:44 x 14:47 x 14:56 x17

15:06 x18 15:37 x 16:35 x6,31 17:55 x 17:55 6+12 18:31x,6,31

  Mosty u J., OÚ, pokr. do st. hran. 6:25 x

  Mosty u J., OÚ, pokr. na Hr avu 6:34 x17

  Mosty u J., Šance - kone ná 6:39 6,31 6:46 x 18:06 x

  Písek, pož. zbrojnice 5:41 x 13:51 x

Vysv tlivky
x - jezdí v pracovní dny 15 - nejede od 14. 12.03 do 30.6.04, od 1.9.04 do 11.12.04
+ - jezdí v ned li a ve státem uznané svátky 16 - nejede od 1. 7. 2004 do 31. 8. 2004
6 - jezdí v sobotu 17 - jezdí ve dnech školního vyu ování
12 - nejede 24. 12. 18 - jezdí ve dnech, kdy není školní vyu ování
13 - nejede 31.12.03 27 - jede od 14.12. do 31.12.03
14 - nejede 24. 12. a 31. 12. 31 - nejede 1. 5. 2004 a 8. 5. 2004
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(2) P i pln ní oznamovací povinnosti je poplatník povinen sd lit správci poplatku název právnické
osoby, sídlo, I O, ísla ú  u pen žních ústav , na nichž jsou soust ed ny pen žní prost edky
z její podnikatelské innosti.

l. 39
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

(1) Poplatek se platí ode dne uvedení povoleného výherního hracího p ístroje do provozu.
(2) Poplatková povinnost zaniká dnem, ve kterém byl provoz výherního hracího p ístroje ukon en.

l. 40
Sazba poplatku

Sazba poplatku na t i m síce iní 5.000,-- K .
l. 41

Splatnost poplatku
(1) P i povolení provozování výherních hracích p ístroj  na nejdéle 3 m síce v kalendá ním roce
nejpozd ji 15 dn  ode dne uvedení p ístroje do provozu.
(2) U výherního hracího p ístroje, jehož provozování bude povoleno na dobu delší než 3 m síce
v kalendá ním roce je splatný ve tvrtletí, vždy nejpozd ji poslední den p íslušného tvrtletí.

ÁST T ETÍ
Ustanovení spole ná

l. 42
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) v as nebo ve správné výši, vym í obec poplatek
platebním vým rem. V as nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neod-
vedenou) ást m že obec zvýšit až na trojnásobek. Vym ené poplatky se zaokrouhlují na celé
koruny nahoru.
(2) Pokud poplatník nesplní ve stanovené lh  svoji oznamovací povinnost vyplývající z této
vyhlášky nebo uloženou rozhodnutím podle zákona .337/1992 Sb., o správ  daní a poplatk , ve
zn ní pozd jších p edpis , m že mu správce poplatku opakovan  uložit pokutu za nepen žité
pln ní ve smyslu ustanovení 37 a 37a citovaného zákona.

l. 43
(1) Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecn
závaznou vyhláškou, lze dlužné ástky vym it nebo dom it do 3 let od konce kalendá ního roku,
ve kterém poplatková povinnost vznikla.
(2) Byl-li p ed uplynutím této lh ty u in n úkon sm ující k vym ení nebo dom ení poplatku, b ží

íletá lh ta znovu od konce roku, v n mž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemn
uv domen. Vym it nebo dom it poplatek však lze nejpozd ji do 10 let od konce kalendá ního
roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

ÁST TVRTÁ
Ustanovení zrušovací

Zrušuje se obecn  závazná vyhláška . 1/97 ze dne 26. 8. 1997, ve zn ní vyhlášky . 5/99 ze
dne 25.10.1999 a vyhláška . 3/98 ze dne 12. 8. 1998.

ÁST PÁTÁ
innost
l. 44

Tato obecn  závazná vyhláška nabývá ú innosti dne 1. 1. 2004.

Robert Borski v.r.                                                                                                      Pavel Tom ala ,v.r.
 místostarosta                                                                                                                   starosta obce
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Odje zdy vlak  ze zas távk y Hráde k ve Slezsk u

Sm r M osty u Jablunkova

Odjezd Cílová s tanice Poznám k y
00.27 Jablunk ov - Návs í Jede v pracovní dny a v sobotu, kolo
05.45 adca kolo
05.55 Jablunk ov - Návs í Jede v pracovní dny a ned le, kolo
06.45 adca kolo

07.15 M os ty u Jablunk ova Jede v pracovní dny, nejede 22.12. - 2.1., 8.4., 9.4., 1.7. - 31.8., 27.-29.10.,
kolo

07.47 M os ty u Jablunk ova kolo
08.55 M os ty u Jablunk ova kolo
10.45 adca Vlak nestaví Svr inovec - zastávka, kolo, kuf r
11.45 Jablunk ov - Návs í kolo
13.03 M os ty u Jablunk ova kolo
13.45 adca Vlak nestaví Svr inovec - zastávka, kolo
14.45 adca kolo

15.07 Jablunk ov - Návs í
Jede v pracovní dny, ned li a s tátem uznaný svátek, nejede 22.12.-2.1.,
11.4., 1.5., 8.5., 4.7., 5.7., 26.9., 28.10., 17.11., kolo

15.45 adca kolo
16.47 adca kolo
17.45 adca kolo
18.55 M os ty u Jablunk ova kolo
19.45 adca kolo
20.42 M os ty u Jablunk ova Nejede 24.12., 31.12, kolo
21.48 adca Nejede 24.12., 31.12. V lak nestaví Svr inovec - zastávka, kolo
22.42 adca kolo

23.40 M os ty u Jablunk ova
Jede v pracovní dny, ned li a s tátem uznaný svátek, nejede 24.12., 25.12.,
31.12., 11.4., 1.5., 8.5., kolo

Sm r Bohum ín
Odjezd Cílová s tanice Poznám k y

02.38 Os trava - Svinov Jede v pracovní dny a v sobotu, eský T šín - Os trava - Sv inov nejde 25.,
26.12, 1.1., kolo

04.25 Os trava - Svinov Nejede 25.12., 1.1., 12.4.,5.7., jede p es Bohumín, kolo

05.08 Os trava - Svinov
Jede v pracovní dny, sobotu a 24.12., 28.9., 28.10., 17.11., jede p es
Bohumín, kolo

05.22 Bohum ín kolo

06.11 Studé nka
Nejede 25.12., 1.1., jede p es Bohumín. Ostrava - Sv inov - Studénka jede v
pracovní dny, sobotu a 24.12, 28.9., 28.10., 17. 11, kolo

06.23 Os trava - Svinov Jede v pracovní dny, kolo
07.11 Os trava - Kun ice eský T š ín - nutno p es toupit v soboty a ned le, kolo

08.11 Os trava - Svinov
Jede v pracovní dny, nejede 22.12. - 2.1., 8.4., 9.4., 1.7. - 31.8., 27.-29.10.,
kolo

09.11 Os trava - Svinov kolo
10.11 Bohum ín kolo
11.11 Os trava - Svinov kolo
12.11 Studé nka Bohumín - Studénka jede v pracovní dny, kolo
13.11 Os trava - Svinov kolo
14.11 Os trava - Svinov Jede p es Bohumín, kolo
15.10 Hranice na M orav Jede p es Bohumín, kolo, kuf r

15.41 e s ký  T š ín Jede v pracovní dny, ned li a s tátem uznaný svátek, nejede 22.12. - 2.1.,
11.4., 1.5., 8.5., 4.7., 5.7., 26.9., 28.10., 17.11., kolo

16.11 Haví ov Jede p es Bohumín, kolo
17.12 Os trava - Svinov kolo
18.11 Os trava - Svinov Jede p es Bohumín, kolo
19.11 Os trava - Svinov kolo
20.11 Bohum ín kolo
21.11 Studé nka Bohumín - Studénka nejede 24.12., 31.12., kolo
22.11 Os trava - Svinov Nejede 24.12., 31.12., kolo

kuf r
kolo rozš í ená p eprava spoluzavazadel, p edevším jízdních kol

 (pr ovozní p está vk a 9.15 - 9.45, polední p estávk a 13.15 - 13.30, provozní p está vk a 18.15 - 18.45)

s lužba p epravy ces tovních zavazadel

Platí od 14. 12. 2003 do 11. 12. 2004

Výdejna j ízdenek otev ena k aždý den 4.45 - 21.30
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Hokejový MUNDIAL 2003
V pátek 19. 12. 2003 se v eském T šin  konal již 6. Hokejový Mundial o putovní pohár

hrádeckých družstev po ádaný na zimním stadionu. Po p edchozích n kolika letech, kdy se tyto
mundialy konaly bu  na ece, nebo rybníku s pat nými problémy a vším co k tomu pat í, se od
roku 1999 tato akce p esunula na zimní stadion.

Tam už je zapot ebí v tší množství hrá  a proto, aby byl po et mužstev udržen na 5, byly
turnaj dopln n mužstvem z Vendryn  a letos i z Jablunkova.

Na tomto 6. turnaji byl uhrány tyto výsledky a po adí:
1. Sušynka (Vendryn  3:1, Dzio ki 7:0, Pila 3:1, Jablunkov 10:2) 8 bod
2. Vendryn  (Dzio ki 3:3, Pila 7:0, Jablunkov 11:0) 5 bod
3. Dzio ki (Pila 3:3, Jablunkov 7:2) 4 body
4. Pila (Jablunkov 3:2) 3 body
5. Jablunkov 0 bod

Bronislav Walek

Kategorie 1. - 6. t ída
1. David Martynek Jablunkov
2. Tomasz Gomola Jablunkov
3. Bogdan Pilch Hrádek

Kategorie 7. - 9. t ída
1. Magda Rylková Hnojník
2. Daniel Lupi ski Mosty u Jablunkova
3. Ond ej Squerzi inec

Kategorie st ední školy
1. Jan Gomola Jablunkov
2. Jan Czudek Jablunkov
3. Lukáš Wawrok Old ichovice

Kategorie dívky
1. Gabriela Oszeldová Nebory
2. Krystyna Ogrocká Hrádek
3. Jolana Kantorová Hrádek

Hlavní kategorie do 50 let
1. Krzysztof Martynek inec
2. Jan Czudek Jablunkov
3. Petr Bystrzycki Old ichovice

Kategorie nad 50 let
1. Alfred Pittermann eský T šín
2. František Sikora Písek
3. Stanis aw Kobielusz Písek

Tradi ní novoro ní turnaj ve stolním tenise
Tradi ní novoro ní turnaj ve stolním tenisu

se op t konal v Hrádku. Akci každoro  po á-
dá místní PZKO ve spolupráci s obecním ú a-
dem. V sobotu 3. ledna bojovalo v sále restau-
race „U Bitého“ celkem 35 stolních tenist  ve
ty ech kategoriích. O den pozd ji pokra ovaly

zápasy hlavních kategorií za ú astí 28 borc .
Vít zem hlavní kategorie se stal Krzysztof Mar-
tynek z T ince, který získal turnajový pohár již
po tvrté v ad .

V kategorii nad 50 let již adu let vít zí Al-
fréd Pitterman z eského T šína. Ani letos tomu
nebylo jinak.
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Co dzieje si  u Ekoludków…
Ekoludki z gródeckiego przedszkola,

jak i inne dzieci, te  naturalnie lubi w.
Miko aja i corocznie si  na jego przyj cie
starannie przygotowywuj . W tym roku
czeka y ze szczególn  niecierpliwo ci .
Bo jak to b dzie, kiedy na dworze jest nie-
mal wiosna, a tu ma by  Miko ajowe wi -
to? Wreszcie doczeka y si .

Miko aj - wysoki, jak nale y dostojny,
z d ug  siw  brod  wchodzi do Sali. Ale
co to? Jaka  dziwna tym razem ta jego
wita. Nie ma anio ka, za to diab y s  a

dwa. Jedno diablisko niby agodniejsze
z wygl du, za to drugie - a  strach patr-
ze ! Jeszcze dobrze, e s  tu na Sali mamy
i babcie (tylko jeden Ekoludek dla pewno -
ci zdecydowa  si  sp dzi  jaki  czas pod
sto em).

„Prawda jest, prawda jest, e ten
nasz Miko aj dobry jest…“ - piewa y Eko-
ludki w piosence na powitanie mi ego go -
cia. Doda y jeszcze wspólny wiersz „Wi-
tamy ci  drogi Miko aju…“

Potem ju w. Miko aj otworzy  „Ksi  grzechów i dobrych uczynków“, a diabliska za-
cz y przygotowywa  wór. Miko aj wiedzia  wszystko o dzieciach - jakie by y, co dobrego
zrobi y, w czym powinny si  poprawi , za co trzeba je pochwali . Dzieciaki okaza y si  nader
odwa ne - ka de pochwali o si  wierszykiem, ta cem lub pios nk . Dla ka dego znalaz  Miko aj
podarunek. Na wszystkich twarzach by o wida  ogromn  rado , tylko diab om by o al. Nie
mia y kogo zabra  do swego gro nego wora...

By o mi o, lecz na w. Miko aja czeka y i inne dzieci, wi c trzeba by o si  rozsta . Dzieci
zadedykowa y wszystkim go ciom swoje ekoludkowe motto - wzruszaj cy wiersz o naszej
wspania ej Ziemi.

Po czym w. Miko aj opu ci  go cinne gródeckie przedszkole. Dzieci by y pe ne wra ,
za  mamy i babcie wymienia y swe wra enia przy kawie i ciastku.

Na pocz tku grudnia gródeckie dieciaki odwiedzi y Muzeum w Trzy cu, gdzie podziwia y
wspania  wystaw  lalek Anny Šlesinger (wiz. foto).

Po wi tach Ekoludki pilnie przygotowywuj  si  na swój wymarzony balik, który odb dzie
si  dnia 27 lutego 2004 w domu PZKO. Swych sympatyków serdecznie zapraszaj  dzieci oraz
personel.

Lidia Kluz
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Hrádecký internet II.
V minulém (váno ním) ísle „Hrádeckých novin“ jsem psal o možnosti p ipojení na internet

v Hrádku. I když od té doby uplynul pouze m síc, událo se n kolik podstatných zm n o kterých
bych Vás rád informoval. Letopo et se zvýšil o jeden rok a s tím se zvýšily i dan  telekomunika -
ních služeb (internet nevyjímaje) z 5 na 22 %. Mnoho lidí proto za átkem roku 2004 uvažuje o tom,
jak se s tímto nep íjemným faktem vypo ádat. Mnozí ruší pevné linky, pop ípad  o tom uvažují,
mnozí hledají jiné alternativy komunikace.

Celosv tov  nejvíce expandující zp sob komunikace je práv  internet. Internet, který p ed
kolika málo lety u nás znali tak maximáln  profeso i a studenti na vysokých školách, je dnes

sklo ován ve všech pádech. Pro ? Protože je to celosv tová sí  a komunikace po ní je ZDARMA.
žete být ve spojení se svým p íbuzným ve Spojených státech t eba 24 hod. denn  a m žete se

nejen slyšet ale i vid t, a to za 0,- K  za minutu. Nebudu zde popisovat, co všechno jde d lat na
internetu – sta í otev ít prakticky jakýkoli asopis a m žete tam o internetu najít lánek.

Internet je sice zdrama, ale do této sít  je t eba se n jak p ipojit a to je v našich kon inách,
i sou asných cenách a daních docela problém. Existuje n kolik zp sob  a jedním z nich je

bezdrátové p ipojení p es t šínskou firmu SilesNet. Firma velice pružn  zareagovala na zvýšení
DPH a velmi podstatn  (skoro o polovinu) snížila ceny za p ipojení na internet. Nabízí tak, prakticky
bezkonkuren ní ceny.

Nap íklad p ipojení garantovanou rychlostí 64 kbps bez omezení p enášených dat (rychlost
ISDN) je možné za 475,- K  m sí  – p ed m sícem to bylo za 800,- K  (ceny bez DPH). Cena
za aktivaci se po ítá individuáln  (podle zp sobu p ipojení a zvoleného m sí ního paušálu).
Na hrádeckou retransla ní stanici umíst né ve st edu obce bylo jen b hem prosince 2003, kdy
tento projekt vznikl, z ízeno už 8 p ípojek (v etn  obecního ú adu a obou škol) a internet tak “b ží”
na asi 12 po íta ích. O internet je zájem i v Hrádku J.

Dotazy, pop ípad  objednávky na: henry@silesnet.cz, nebo na telefonu: 604 758 243
Ing. Jind ich Novák

O Jarmarku wi tecznym
Okres przed wi teczny by  dla naszych dzieci czasem przygotowa

do Jarmarku wi tecznego, który mia  miejsce w naszej szkole 16 i 17 grud-
nia i po czony by  z wystaw  polskiej ksi ki. Uczniowie wyrabiali na lek-
cjach zaj  praktycznych i w wietlicy ró ne ozdoby wi teczne, które potem
na Jarmarku podziwiali i kupowali nie tylko rodzice. I tak mo na by o sobie
kupi  obrazki z motywem wi tecznym, anio ki papierowe, witra owe i na
patyku, doniczki ozdabiane metod  serwetkow , ró nego rodzaju wiecz-
niki, wieczki p ywaj ce, marmurowe i z pszczelego wosku, pierniczki na
choink , widokówki, pachn ce myde ka. Na wystawie ksi ek nie jeden
rodzic wybra  swojej pociesze adny podarunek pod choink , du o go ci
zakupi o sobie Kalendarz ski. Na tym jednak nie zako czy o si  to mi e
popo udnie. Dzieci za piewa y kol dy wprowadzaj c tak wszystkich w wi -
teczny nastrój, a rodzice i dziadkowie z przyjemno ci  pogwarzyli sobie
przy kawce.

                                                                    mgr. Lucyna Wojnar

mailto:henry@silesnet.cz
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Informa ní leták Ministerstva financí
Zm na v podání da ového p iznání a v placení dan  z p evodu nemovitostí od 1. 1. 2004
S ú inností od 1. 1. 2004 dochází novelou zákona . 357/1992 Sb., o dani d dické, dani darovací
a dani z p evodu nemovitostí, ve zn ní pozd jších p edpis , k zásadní zm  jak v podání p izná-
ní k dani z p evodu nemovitostí, tak p edevším v placení této dan .
Tato zm na se týká p ípad , kdy je úplatný p evod nebo p echod vlastnictví k nemovitostem
uskute n po 1. 1. 2004.

Dle nové právní úpravy je poplatník povinen podat da ové p iznání k dani z p evodu
nemovitostí nejpozd ji do konce t etího m síce následujícího po m síci, v n mž:
- byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí 1) (týká se p ípad , kdy návrh na vklad práva

do katastru nemovitostí, ke kterému se váží právní ú inky vkladu práva do katastru nemovi-
tostí, byl podán katastrálnímu ú adu dnem 1. 1. 2004 a násl.),

- nabyla ú innosti smlouva o úplatném p evodu vlastnictví k nemovitosti, která není evidová
- na v katastru nemovitostí,
- bylo vydáno potvrzení o nabytí vlastnictví k vydražené nemovitosti ve ve ejné dražb  nebo

nabylo právní moci rozhodnutí o p íklepu a bylo zaplaceno nejvyšší podání p i výkonu
rozhodnutí nebo exekuci,

- nabylo právní moci rozhodnutí nebo byla da ovému subjektu doru ena jiná listina, kterými
se potvrzují nebo osv ují vlastnické vztahy k nemovitosti.

1) Podle § 35 odst. 2 vyhl. . 190/1996 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis , katastrální ú ad
v p ípad  povolení vkladu práva vyzna í na prvopisech smlouvy doložku, kde se mimo jiné uvádí
„Vklad práva zapsán v katastru nemovitostí dne…“. Od tohoto data b ží lh ta pro
podání da ového p iznání.

V t chto p ípadech úplatných p evod  nebo p echod  vlastnictví k nemovitostem uskute ným
v dob  po 1. 1: 2004 je da ový subjekt povinen  da ovém p iznání si da  z p evodu
nemovitostí sám vypo ítat a ve lh  pro podání da ového p iznání da  zaplatit.
Sazba dan  z p evodu nemovitostí z úplatných p evod i p echod  vlastnických práv uskute -

ných po 1. 1. 2004 iní 3 % základu dan .
Povinnou p ílohou da ového p iznání je:
- ov ený opis nebo ov ená kopie smlouvy nebo jiné listiny, kterou se potvrzují nebo osv d-

ují vlastnické vztahy k nemovitosti,
- znalecký posudek o cen  zjišt né podle oce ovacího p edpisu krom  p ípad , kdy zákon

povinnost p edložení znaleckého posudku neukládá.

Upozorn ní: Nepodá-li poplatník da ové p iznání a sou asn  nezaplatí da  nebo tak u iní opož-
, tj. po lh  k podání da ového p iznání, vystavuje se sankci v podob  penále na dani

z p evodu nemovitostí, pop . možnosti zvýšení dan  až o 10 %.

Sou asn  upozor ujeme na skute nost, že i nadále platí právní úprava obsažena v zákon  o
daních z p íjm  týkající se zdan ní p íjm  z prodeje vlastních nemovitostí (domky, byty, pozemky).
Pokud ob an prodá byt ve vlastnictví nebo rodinný domek a v tomto byt  nebo domku bydlel po
dobu kratší než 2 roky, pak takový p íjem z prodeje musí uvést v da ovém p iznání, p emž doba
vlastnictví bytu není d ležitá. Pon kud jinak je to v p ípad  ostatních „nebytových“ nemovitostí a
zejména pozemk . Zde nutno p íjem z prodeje uvést do da ového p iznání v p ípad , že mezi
nabytím (v etn  darování) a prodejem ub hne mén  nežli 5 let. Doporu ujeme však otázky kolem
zdan ní p íjm  z prodeje vlastních nemovitostí spíše konzultovat s pracovníky referátu vym o-
vacího Finan ního ú adu v T inci (558 382 111 a žádejte svého ú edníka dle místa Vašeho trvalé-
ho pobytu a po áte ního písmena p íjmení). Leckdy prodej nemovitosti obsahuje komplikovan jší
právní nuance a podléhá nejen dani z p evodu nemovitostí, ale i dani z p íjm . Pokud však takové

iznání není podáno v as a da  z p íjm  zaplacena, nastává zákonná sankce. Této pro ob ana
nep íjemné situaci se dá vyhnout v asným dotazem odpov dných zam stnanc  finan ního ú a-
du.
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Hodnotící lenská sch ze
Svazu dobrovolných hasi  Hrádek

V m síci prosinci 2003 v místní restauraci U Bitého prob hla hodnotící lenská sch ze
Svazu dobrovolných hasi  Hrádek. Jednání prob hlo za velice slušné ú astí len  SDH Hrádek
a jako hosté byli p ítomní starosta obce p. Pavel Tom ala, dále len výkonného výboru Okresního
sdružení hasi  Danie Pieter a již tradi  delegace z družební obce ierné ze Slovenska vedená
jejich p edsedou Stanislavem aneckým. lenka naší organizace paní Marcela Kluzová p ednes-
la hodnotící zprávu o innosti SDH Hrádek za rok 2003 a úkoly, které jsme si vytý ili na rok 2004
a lenská sch ze tyto zprávy v hlasování jednozna  p ijala.

Ze zprávy o innosti vyplynulo, že jsme vytý ené úkoly v roce 2003 splnili a na výzvu
profesionálních hasi  T inec jsme vyjížd li celkem 2 krát k požáru a to k likvidaci ho ícího sena a
ho ícího porostu. V obou p ípadech výjezd naší jednotky byl v asovém limitu, avšak fyzicky jsme
se na likvidaci požáru nepodíleli, jelikož žádné nebezpe í již nehrozilo a bylo zlikvidováno hasi i
z T ince. Dále jsme se podíleli na odstra ování spadlých v tví ze silnice prostoru mezi Restauraci
U Bitého a prodejnou Smíšeného zboží. V rámci dne d tí na požádání TJ Sokol Hrádek ve spolu-
práci s OÚ jsme postavili vatru a zajiš ovali bezpe nost v dob  jejího ho ení. Aktivn  jsme se
zapojili do oslav dne Jablunkovska a již tradi  b hu Hrádkem jako spoluorganizáto i. Jedenkrát
jsme zavlh ovali tenisové kurty a n kolikráte fotbalové h išt  a s tím jsme museli brzy skon it,
jelikož vlivem sucha došla v nádrži voda a blízký pot ek taktéž vyschnul.

Sou asný stav naší techniky je dobrý a za hodnocené období se v podstat  nezm nil. Náš
zbor byl dopln n výstrojními sou ástkami a to o 3 ks hasi skou obuv, neho lavé rukavice, plovou-
cí erpadlo a další b žné dopl ky pro innost SDH. V rámci brigádnické innosti jsme provedli

žnou údržbu hasi ské techniky, b žný úklid v garážích, p dním prostoru a sch zovaní míst-
nosti. V neposlední ad  jsme provedli rekonstrukci garáže, kde jsme rozbili betonovou podlahu a
tuto nahradili zámeckou dlažbou.

SDH Hrádek je za azen do páté zásahové skupiny a tuto tvo í celkem 14 našich len .
K jejich áste nému prov ování akceschopnosti pat í i hasi ský sport, kterého jsme se v rámci

ípravy zú astnili celkem 26 krát družstvo muž  a dosahovali st ídavých výsledk . Družstvo
žen se t chto sout ží zú astnilo 15 krát a p ivezlo 6 vít zství a další druhá a t etí umíst ní.

V m síci srpnu prob hla naše sout ž v hasi ském sportu za ú asti celkem 27 družstev
vít zové v obou kategoriích byla Dolní Lištná. Dále jsme uspo ádali no ní sout ž v požárním
sportu a to t etí ro ník o Putovní pohár starosty obce Hrádku za ú asti 17 družstev a vít zem se
staly družstva muž  a žen Kojkovic.

Spolupráce s Obecním ú adem v Hrádku je již pon kolikáté hodnocená výborem našeho
SDH jako velmi dobrá a z jednání vyplynuly n které skute nosti o naší spole né innosti hasi i -
obec a proto my hasi i v další dobrou spolupráci v íme a touto cestou chceme starostovi a
len m zastupitelstva Hrádek pod kovat.

Dále chci pod kovat všem hasi m a ob an m obce Hrádek, kte í jsou nám nápomocni
v naší nelehké dobrovolné innosti a dodate  všem poblahop át hodn  úsp chu v roce 2004.

Starosta ZO SDH Hrádek
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Pot ebujete ???
Rychle a výhodn  prodat d m, chatu,
pozemek nebo les?
Nemovitosti m žeme i sami vykoupit
a v hotovosti zaplatit.

ku v hotovosti bez ru itele a na
po kání?
Výhodnou hypotéku? Úrok od 4,6 %
Bez úspor a obav, m žete ihned lépe
bydlet
Poradíme, jak lze na hypotéce ušet it,

etn  da ových úlev.
Vyd lat peníze a mít stabilní p íjem?
Konzultace a 100 % právní servis zdar-
ma. Vše m žete u nás zajistit. P esv d-
ete se o tom. Sta í jen zavolat

Realitní kancelá  WEGA
Jablunkovská 410

inec (bývalý hotel Slovan)

Tel.: 558 333 200,
608 333 200

Kulik
První týden nového roku za al u nás

v mate ské škole radostn . Ve tvrtek 8. 1. jsme
pro d ti uspo ádali tzv. KULIK, jízdu na saních
taženými poníkem Bolíkem, kterého ko íroval
pan Ji í Dzik. Za jeho ochotu a ob tavost d ku-
jeme. D kuji také rodi m, kte í ochotn  p išli
ve svém volném ase pomoct dohlížet na bez-
pe ný pr h projíž ky zasn ženým Hrádkem.
Byla to nádherná, ale taky obdivuhodná podí-
vaná, jak na poníka, který zvládl bez problém
povozit dlouhou adu saní s d tmi, tak na ra-
dostné, š astné a spokojené obli eje d tí.

Pod kování
Prost ednictvím místních novin d kuji jmé-

nem d tí paní Zde ce Labajové za sponzorský
dar v podob  cenných hra ek, který v novala

tem do mate ské školy. D tem ud lala ob-
rovskou radost.

Julie Mitrengová
*** Pozvánky ***

*** Zaproszenia***
(Kdy, co, kde * kiedy, co gdzie)

Przedszkole:
20.1. DDM Bystrzyca - dopo udnie sportowe
28.1. Teatr Czeski Cieszyn - przedstawienie -
„Ferda Mrawenec“
Kulig
27.2. Balik dzieci cy

Základní škola
24.1. Ples
30.1. Karneval
10.2. Zápis d tí do 1. ro níku
SP z polskim j zykiem nauczania:
28.1.       „Ferda Mravenec” – wyjazd na przed-
stawienie Sceny Czeskiej Teatru w
CzeskimCieszynie
29.1. uroczyste zako czenie 1. pó rocza
podsumowanie ubieg ego okresu z rodzicami
klasy pierwszej
31.1 udzia  uczniów szko y w Zje dzie Gwi-

dzistym
29.1. Bal maskowy
7.2. Bal Szkolny – od godz.19,00 w Domu PZKO
10.2. Zapisy do klasy pierwszej
8.3.-12.3. Wakacje wiosenne
** Zveme ** Zapraszamy**

91 let
Pavel Heczko dina

90 let
Julie Pilchová Gro

85 let
Anna Karkoszková Rovn

80 let
Anna mielová Lyngi

75 let
Antonín Lysek Gabryše
Adam Turo Pod Vilou

70 let
Helena Czudková Pod Vilou
Josef Targa Pod Vilou
Pavel Szturc Samce
Jan Striha Polyniska
Anna Heczková Martynki
Helena Borská U pily

60 let
Dominik Vym tal Polyniska
Zuzanna Kartušová Rovn
Emilie Czudková Gro

Jubilanti - Jubilaci
V m sící lednu - únoru

W miesi cu styczniu - lutym



20

Hrádecké noviny vydává Obecní ú ad Hrádek, registra ní íslo FMt23. Zodpov dná osoba Robert Borski,
ing. Robert Cie lar. E-mail: hradecke.noviny@centrum.cz. Neprošlo jazykovou úpravou. Náklad 550 ks.
Zdarma. íslo 1, leden 2004

Mikulášský šachový turnaj
Za ú astí 9 hrá , avšak vp íjemné atmosfé e se v sobotu 6. prosince konal v místní PZKO

pátý ro ník Mikulášského šachového turnaje.

V kategorii d tí byli pouze 3 ú astníci. Proto hráli dvoukolov  s tímto umíst ním:
1. Natan Rusnok 3 body
2. Dorota Rusnoková 2 body
3. Libor Kubienka 1 bod

V kategorii dosp lých startovalo 6 hrá , z toho 1 registrovaný, systémem každý s každým
s asovým limitem 2 x 15 min na každou partii.

Zde byl jasným favoritem pan Mesiarik, který však celkové prvenství musel potvrdit v
dodate né partii s vít zem neregistrovaných, protože ve skupin  spolu uhráli remízu.

Kone né po adí:
Absolutní vít z: Rudolf Mesiarik
Neregistrovaní: 1. Fr. Bajtek     4,5 b.

2. Adam Szturc       3 b.
3. Vlad. Turo        2 b.

St ípky z obce…
…T ikrálové zpívání
Dne 6. ledna 2003 prob hlo p ed budovou Obecního ú adu za hojné ú asti rodi  již pot etí

ikrálové zpívání. Zp vem, kterým d ti obou našich základních škol zah ívají srdí ka nejen svých
rodi ,ale i mnoha host  se stává v naší obci již tradi ní události. Starosta odm nil d ti obrovským
kornoutem plným sladkých bonbón .

…Ocen ní state nosti žák
Organizace eského erveného k íže odm nila v cnými cenami a pam tními medailemi 3 state -
né žáky (Martina Byrtusová, Libor Kubienka, Josef Stodola) za záchranu života tonoucího kama-
ráda.

…Vloupání do budovy Obecního ú adu
Do objektu OU se o víkendu (10. - 11. 1. 2004) vloupal  doposud neznámý pachatel. Oknem ze
dvora se dostal do budovy a zp sobil obci hmotné škody (poškozené dve e...). Obec ihned
provedla nová bezpe nostní opat ení - mezi jinými zabezpe ené m íže a elektronické zabezpe e-
ní objektu v etn  snímací kamery.

…Žádost na ob any
Žádáme ob any, aby nenechávali své automobily zaparkované na okraji cest, aby traktory mohly
voln  odhrabávát nov  napadlý sníh.

mailto:hradecke.noviny@centrum.cz

