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M

ilé Hodslavjanky, milí Hodslavjané,
úvodem Vám všem přejeme především pevné zdraví a spokojenost v rodinném kruhu i v obci po celý rok 2013.
Když se ohlédneme na ten loňský, byl po společenské stránce
bohatý na kulturní události, z nichž nejdůležitější byly oslavy 80 let od založení školy. Mimo tradiční kulturní a sportovní
akce se v obci událo mnoho změn.
V rámci Svazku Cyklostezka máme v pronájmu trať, ze které
už byly odstraněny koleje a probíhají projekční práce a příprava k podání žádosti o dotaci na výstavbu cyklostezky. Realizoval se projekt Protipovodňová opatření obcí Novojičínska, což
obnášelo instalaci nového bezdrátového rozhlasu, hladinoměru, sirén a vytvoření digitálního povodňového plánu obce
z dotace MŽP ČR a obec převzala správu skupinového vodovodu Straník – Hodslavice do vlastní režie. V rámci této správy bylo provedeno čištění vrtu pro zvětšení vydatnosti, další
bude realizován letos a byla podána žádost o dotaci na provedení nových vrtů na katastru Hodslavic, poblíž vodojemu.
Byli jsme úspěšní při podání žádosti o dotace na zateplení
mateřské školky a spolu s rekonstrukcí sociálního zařízení v základní škole to budou dvě největší investiční akce letošního
roku. Znovu se pokusíme získat dotace na zateplení školy, na
dětské hřiště a na rekonstrukci placu a doufáme, že alespoň
částečně uspějeme. Opětovně došlo ke snížení provozních

výdajů obce a ke snížení výdajů na svoz odpadu změnou
svozové firmy, viz dále ve zpravodaji. Máme zpracován projekt na výstavbu chodníku na Mořkov, realizaci však budeme
muset odložit o rok (viz článek). Začali jsme se zpracováním
nového územního plánu obce a spolu s Vámi chceme vypracovat strategický plán rozvoje obce – použijeme k tomu
podklady z vašich vyplněných dotazníků i z besed s občany.
Pokud byste se další besedy chtěli zúčastnit, srdečně Vás zveme do hasičské zbrojnice dne 24. 1. 2013 na 17:00 hodin.
Na žádost obce budou Pozemkovým úřadem v Novém Jičíně
zahájeny práce na komplexních pozemkových úpravách na
našem katastru.
A nesmíme zapomenout na společenský život v obci. Letos
oslaví krásné 130. výročí existence Sbor dobrovolných
hasičů Hodslavice, nejstarší spolek v obci, akce k oslavám
proběhnou v červnu a v srpnu. 200. výročí od položení základního kamene evangelického kostela si připomeneme
v červnu, kdy se také již tradičně pobavíme na dni obce opět
v pouťovém termínu. Významná událost bude i na poli sportovním – na počátku července proběhne jubilejní 40. ročník
volejbalového turnaje.
Doufáme, že se nám společně naše plány podaří v co největší míře realizovat, věříme, že nám s některými také pomůžete a přejeme i Vám všem úspěšný rok 2013.

USNESENÍ
ze 14. zasedání zastupitelstva obce
ze dne 13.12.2012
Mgr. Pavla Adamcová, starostka • Martin Repta, místostarosta

V souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
1/14/2012 Schválení programu - ZO
a) schvaluje program jednání 14. zasedání zastupitelstva
obce.
2/14/2012 Volba návrhové komise, zapisovatele a
ověřovatelů - ZO
a) schvaluje návrhovou komisi ve složení: Mgr. Martina Holubová – předsedkyně, Mgr. Alena Kulíšková, Miroslav Frýdl –
členové,
b) určuje provedením zápisu Elišku Janskou,
c) schvaluje ověřovatele zápisu ing. Kamila Ondřejíka a
Zdenka Pleška.
3/14/2012 Kontrola usnesení ze 13. zasedání zastupitelstva obce - ZO
a) bere na vědomí kontrolu usnesení 13. zasedání zastupitelstva obce.
4/14/2012 Usnesení rady obce - ZO
a) bere na vědomí usnesení rady obce č. 44 - 47.
5/14/2012 Plnění rozpočtu za období 1 – 11/2012 - ZO
a) bere na vědomí plnění rozpočtu za období leden až listopad 2012.
6/14/2012 Rozpočtová změna č. 5 - ZO
a) schvaluje rozpočtovou změnu č. 5: snížení v příjmech o
146 000 Kč, výdaje snížení o 2 262 000 Kč, financování navýšení
o 2 116 000 Kč.
7/14/2012 Pověření rady obce schválením rozpočtového
opatření č. 6 - ZO
a) pověřuje radu obce schválením rozpočtového opatření č.
6 v neomezeném rozsahu.
8/14/2012 Rozpočtové provizorium na rok 2013 - ZO
a) schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2013: čerpání
1/12 měsíčně rozpočtu roku 2012.
9/14/2012 Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního
odpadu - ZO
a) schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
b) pověřuje radu obce zjistit informace o změně vyhlášky č.
2/2012 s ohledem na zvýhodnění ekologického topení.
10/14/2012 Převody nemovitostí - ZO
a) schvaluje prodej části pozemku parc. čís. 495 ostatní
plocha, ostatní komunikace v k. ú. Hodslavice ve vlastnictví
Obce Hodslavice v rozsahu, jak je vyznačeno v předloženém
situačním výkresu, manželům Jarmile a Pavlovi Gerykovým,
Nový Jičín. Předpokládaná výměra převáděné nemovitosti
cca 45 m2 bude upřesněna geometrickým plánem. Cena
převáděného pozemku bude 250,- Kč/m2. Náklady spojené s
pořízením geometrického plánu části pozemku a převodem
vlastnického práva bude hradit kupující.
11/14/2012 Bezúplatný převod hmotného majetku
(kopírka) Základní a Mateřské škole Františka Palackého,
příspěvkové organizaci - ZO
HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 1/2013

a) schvaluje bezúplatný převod hmotného majetku - kopírky
Nashuatec ev.č. 720 (pořizovací cena 25 823,-Kč) Základní a
Mateřské škole Františka Palackého Hodslavice, příspěvkové
organizaci.
12/14/2012 Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku
- ZO
a) schvaluje vyřazení dlouhodobého hmotného majetku
- místního rozhlasu evidenční č. 0039 v pořizovací ceně
111 000,- Kč.
13/14/2012 Územní plán, požadavky - ZO
a) zamítá zařazení žádosti ing. Miroslava Býmy, Brno, o
změnu způsobu využití pozemku parc. č. 1673/2 v k. ú. Hodslavice do podkladu návrhu zadání územního plánu Obce
Hodslavice, záměr změny ve způsobu využití pro dotčený
pozemek není v souladu se záměrem obce chránit harmonické měřítko krajiny a pohledový obraz kulturně historických
dominant a respektovat historicky cenné architektonické a urbanistické znaky sídla,
b) zamítá zařazení žádosti Michala Duksy, Kopřivnice-Lubina,
o změnu způsobu využití pozemků parc.č. 1444/2, parc. č. 1446
a parc. č. 1520/23 v k.ú. Hodslavice do podkladu návrhu zadání
územního plánu Obce Hodslavice, záměr změny ve způsobu
využití pro dotčené pozemky není v souladu se Zásadami
územního rozvoje Moravskoslezského kraje a záměrem obce
- pro bydlení a občanskou vybavenost přednostně využívat
rezervy v rámci zastavěného území sídel, nová zastavitelná
území vymezovat výhradně v návaznosti na zastavěná území
při zohlednění citlivosti lokalit a dalších podmínek ochrany
přírodních a kulturních hodnot krajiny,
c) schvaluje žádost p. Evy Fencíkové, Nový Jičín, ze dne
7.11.2012 o změnu velikosti území zařazeného do podkladu
návrhu zadání územního plánu Obce Hodslavice pro dotčený
pozemek parc. č. 1745 v k.ú. Hodslavice, dle nového zákresu
předloženého na dnešním zasedání zastupitelstva obce,
d) schvaluje žádost paní Haliny Mičkové, Třinec, ze dne
31.7.2012 o změnu způsobu využití pozemků pro dotčené
pozemky parc. č. 756/2 a parc. č. 1722/2 v k. ú. Hodslavice do
podkladu návrhu zadání územního plánu Obce Hodslavice.
14/14/2012 Termíny zasedání ZO pro rok 2013 - ZO
a) schvaluje termíny zasedání zastupitelstva pro rok 2013.

USNESENÍ
ze 46. zasedání rady obce konaného
dne 3.12.2012 na OÚ Hodslavice
Mgr. Pavla Adamcová, starostka • Martin Repta, místostarosta

Rada obce v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění:
I. Rada obce s c h v a l u j e
a) záměr pronájmu pozemku v majetku Obce Hodslavice
v areálu fotbalového hřiště v Hodslavicích parc. č. 131/1 na LV
č. 10001 v k. ú. Hodslavice,
b) program 14. zasedání zastupitelstva obce, které se
uskuteční 13.12.2012.
II. Rada obce p o v ě ř u j e
a) starostku obce Mgr. Pavlu Adamcovou provedením cenové poptávky na dodávku plynu/tepla pro objekty v majetku
Obce Hodslavice do dalšího zasedání rady obce,
b) starostku obce Mgr. Pavlu Adamcovou jednáním s firmou
CAUTUM s.r.o., Pustějov na provedení regulace a úsporných
opatření na veřejném osvětlení a další odběrná místa elektrické energie v obci.
IV. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
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a) splnění úkolů,
b) doporučení finančního výboru a odkládá realizaci přípravy
stavby fotovoltaické elektrárny na budově Základní školy Hodslavice metodou EPC (Smlouva o zaručených úsporách energie),
c) snížení nákladů na svozy a likvidaci odpadů v obci Hodslavice, navrhuje změnu výše poplatku za svoz komunálního
odpadu pro rok 2013 a předkládá zastupitelstvu obce ke schválení obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o odpadech.
d) nabídku firem INNOVA Int. s.r.o. Ostrava a Ing. arch. Aleše
Palackého z Ostravy na zpracování žádosti o dotaci na pořízení
územního plánu (ÚP) a provedení výběrového řízení na zpracovatele ÚP a odkládá výběr na leden 2013
e) vyhlášení ředitelského volna na ZŠ Hodslavice ve dnech 3.
a 4. 1. 2013 ze závažných provozních a technických důvodů.

svíci a rozsvítili vánoční strom. Děkuji dětem za krásné zpívání
a hru na trubku, pánům farářům za slavnostní a srdečné slovo
a Vám, co jste se přišli podívat, za úžasnou kulisu a podporu.
3. 12. proběhlo 46. zasedání rady obce (viz usnesení výše),
6. 12. velitel SDH Hodslavice Leoš Turek a starostka slavnostně
převzali z rukou hejtmana MSK na krajské centrále Hasičského
záchranného sboru v Ostravě nové vysílačky pro naši jednotku,

USNESENÍ
ze 46. zasedání rady obce konaného
dne 10.12.2012 na OÚ Hodslavice
Mgr. Pavla Adamcová, starostka • Martin Repta, místostarosta

Rada obce v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění:
I. Rada obce s c h v a l u j e
a) dodavatele plynu na rok 2013 pro Obec Hodslavice a ZŠ
a MŠ Fr. Palackého, přísp. organizaci firmu Severomoravská
plynárenská a.s., Ostrava
a pověřuje starostku obce
a ředitelku školy podpisem smluv o dodávce plynu.

USNESENÍ
ze 48. zasedání rady obce konaného
dne 28.12.2012 na OÚ Hodslavice

10. 12. starostka absolvovala seminář k prevenci kriminality
na Krajském úřadu v Ostravě, odpoledne zasedala po 47. rada
obce viz usnesení výše,
11. 12. spolu se starosty okolních obcí se starostka zúčastnila
besedy k řešení čistoty ovzduší v obcích „Klimkovická výzva“
v Klimkovicích, informace naleznete na webu: www.cisty-komin.cz. Odpoledne proběhla ve společenském domě výroční
schůze Klubu důchodců spojená s tradiční mikulášskou zábavou,

Mgr. Pavla Adamcová, starostka • Martin Repta, místostarosta

Rada obce v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění:
I. Rada obce s c h v a l u j e
a) nejvhodnější nabídku na dodávku tepla a nájem kotelen
na rok 2013 pro Obec Hodslavice a ZŠ a MŠ Fr.Palackého,
přísp.org. firmu DOTEP-CT s.r.o. a pověřuje starostku obce a
ředitelku školy podpisem smluv o dodávce tepla a pronájmu
kotelen dle nabídky,
b) rozpočtové opatření č. 6,
c) pronájem pozemku parc. č. 131/1 v k.ú. Hodslavice v majetku Obce Hodslavice (část fotbal. areálu) jedinému zájemci
FK Hodslavice o.s. k provozování sportovní činnosti mládeže
a dospělých a pověřuje starostku obce podpisem dodatku
stávající nájemní smlouvy.
II. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) plnění úkolů předchozích usnesení,
b) sdělení Pozemkového úřadu Nový Jičín o zahájení procesních úkonů za účelem zahájení řízení o komplexních
pozemkových úpravách v katastrálním území Hodslavice
v roce 2013.

Co se dělo v obci
Mgr. Pavla Adamcová, starostka

Prosinec – advent, Vánoce - měsíc dárků, předsevzetí,
zamyšlení. V obci proběhl ve znamení příprav kulturních akcí,
ale také zimní údržbou komunikací a zeleně.
2. 12. na první adventní neděli jsme před obecním úřadem
spolu s dětmi ZŠ a pány faráři slavnostně zapálili první adventní
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12. 12. starostka jednala s velitelem novojičínského oddělení
Policie ČR p. Dohnalem o zvýšení bezpečnosti v obci (viz
článek dále). Odpoledne se sešla komise pro kulturu sport a
propagaci obce a zástupci spolků k projednání plánu akcí na
rok 2013 a dotací na spolkovou činnost,
13. 12. proběhlo na OÚ školení řidičů a odpoledne v hasičské
zbrojnici 12. zasedání ZO, usnesení výše,
14. 12. byla slavnostní vernisáží zahájena výstava betlémů ve
společenském domě. Na zahájení krásně zazpívaly a zahrály
vánoční koledy děti ze školy a k poslechu návštěvníkům po
celý večer hrála CM Trojačka,
16.12. se uskutečnil v evangelickém kostele tradiční vánoční
koncert, na kterém vystoupil smyčcový orchestr ZUŠ A.Radoka
z Val.Meziříčí a Mladí hudebníci ČCE, posluchači jim poděkovali
HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 1/2013

za navození krásné vánoční atmosféry dlouhým potleskem.
18. a 28. 12. na MěÚ v N. Jičíně proběhla další jednání Rady
svazku Cyklostezka za účasti starostky
26.12. se příznivci tance vyřádili na štěpánské diskotéce ve
společenském domě,
28.12. se naposledy v roce sešla RO k projednání úpravy
rozpočtu, viz usnesení výše,
31.12. proběhl 12. ročník „Silvestrovského běhu hodslavskými uličkámi“, podrobnosti se dočtete v článku A. Kulíškové. O
půlnoci jsme se na Placu rozloučili se starým rokem a nový
přivítali hymnou, slavnostním přípitkem a ohňostrojem.

Technická správa hlásí
Ma r ti n Re p ta , m í s to s ta r o s ta

Z důvodu rozhodnutí Ústavního soudu o zrušení povinného
výkonu veřejné služby byla tato služba ukončena některými
pracovníky, někteří ji nadále vykonávají dobrovolně a moc jim
za to děkujeme.
Nadále vykonávají práci na VPP (veřejně prospěšné práce)
3 muži a 2 ženy. Hlavní náplní práce zaměstnanců technické
správy a pracovníků na VPP bylo provádění úklidových prací
na katastru obce a přípravné práce při akcích uskutečněných
ve společenském domě. Pokračováno bylo v provádění výřezu
a úklidu větví v prostoru nad parkovištěm u vodní nádrže Kacabajka.
Zimní údržba byla provedena prohrnováním obecních
komunikací a chodníků a posypem místních komunikací
z důvodů kluzkého povrchu na některých svažitých uličkách.
V průběhu celého měsíce pokračovaly údržbové práce
v objektu základní školy, při renovaci učeben, likvidaci
nepotřebného inventáře a výmalbě prostor apod.
V závěru měsíce byla pracovníky technické správy čerpána
řádná dovolená.

OZNÁMENÍ
o době a místě konání volby prezidenta
republiky
O Ú H o d s l a v i ce

Starostka obce H o d s l a v i c e podle § 34 odst. 1 a § 34
odst. 3 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a
o změně některých zákonů, o z n a m u j e :
Volba prezidenta republiky se uskuteční dne 11. ledna 2013
(pátek) od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 12. ledna 2013
(sobota) od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
V případě konání II. kola voleb prezidenta republiky se tyto
uskuteční dne 25. ledna 2013 (pátek) od 14.00 hodin do 22.00
hodin a dne 26. ledna 2013 (sobota) od 8.00 hodin do 14.00
hodin.
Voliči obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech
voleb.
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 (pro celou obec
jeden okrsek): je volební místnost v obřadní síni Obecního
úřadu Hodslavice.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji
totožnost, státní občanství ČR (občanským průkazem nebo
cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené
skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování
umožněno.
Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání
voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 1/2013

Změna poplatku za odvoz odpadu
O Ú H o d s l a v i ce

Od 1. ledna 2013 platí nová vyhláška o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů č.2/2012, která
byla přijata usnesením zastupitelstva obce ze dne 13.12.2012
Na základě vyhodnocení roku 2012, kdy se vlivem změny
svozové společnosti od 1.4.2012 podařilo snížit celkové
náklady vynaložené z obecního rozpočtu na likvidaci odpadů
v naší obci a dle předběžné kalkulace nákladů pro rok 2013
byla sazba poplatku snížena na 430,-Kč za poplatníka.
Sazby úlev zůstávají stejné jako v předchozím roce:
Od poplatku se osvobozují:
a) fyzické osoby zdržující se mimo území ČR déle než
9 měsíců,
b) fyzické osoby s trvalým pobytem na adrese ohlašovny,
c) fyzické osoby pobývající po dobu delší než 6 měsíců v
zařízení soc. a zdr. péče
Úleva se poskytuje:
a) fyzickým osobám po dobu výkonu trestu odnětí svobody,
a to za každý ukončený měsíc,
b) studentům bydlícím mimo místo trvalého pobytu ve výši
100,-Kč,
c) rodinám s více než 2 nezaopatřenými dětmi ve výši 100,Kč na poplatníka.
S úplným zněním OZV č.2/2012 je možno se seznámit
v úředních hodinách na OÚ, popřípadě na webu obce v sekci
Obecní úřad/ Úřední deska.

Usnadněte si platby poplatků…
O Ú H o d s l a v i ce

Vaše platby na účet obce jsou administrativně méně náročné, než platba v hotovosti na pokladnu obce. Pokud máte
možnost zaplatit ze svého účtu, upřednostněte tuto platbu. Nemusíte osobně chodit, čekat ve frontě a lístky na popelnice Vám doručíme osobně.
Splatnost poplatku na vývoz odpadu je do 31. 3. 2013.
V měsíci lednu se nebudou poplatky v hotovosti vybírat z důvodu zpracování ročních uzávěrkových prací.
Poplatky se budou vybírat v úřední dny od února 2013.
Provoz pokladny (dodržujte pokladní hodiny!!!):

Pondělí
8:00 - 11:00
13:00 - 17:00
Středa		
8:00 - 11:00
13:00 - 17:00
Platba poplatku za odpad ve výši 430,- Kč za osobu na
účet obce 1765703319/0800, konst.symbol 558, variabilní
symbol 1337000xxx (za xxx doplníte své číslo popisné)
Platbu poplatku si můžete rozdělit - do 31.3.2013 můžete
poslat polovinu poplatku tj. 215,-Kč/osoba a do 30.9.2013 druhou polovinu. Samozřejmě můžete posílat za více osob najednou. Např. čtyřčlenná rodina pošle 1720,-Kč (nebo 860,-Kč do
31.3. a 860,- Kč do 30.9.).
Platba poplatku ze psů ve výši 200 Kč za psa ( 250,-Kč za
každého dalšího) na účet obce 1765703319/0800 konst.
symbol 558, variabilní symbol 1341000xxx (za xxx doplníte
své číslo popisné).
Pokud se potřebujete informaci k platbě nebo upřesnit platbu, zavolejte 556 750 237 nebo napište na mail ekonom@hodslavice.cz.
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Sbor dobrovolných hasičů Hodslavice
Vás srdečně zve na

tradiční hasičský ples,
který se koná v sobotu 19.1.2013
od 19 hodin ve společenském domě.
K tanci a poslechu hraje duo Express.
Občerstvení a tombola zajištěno.
Na Vaší početnou návštěvu se těší
Hodslavští hasiči.

Vyúčtování vodného za rok 2012

Jak jsme na tom s kriminalitou v obci

O Ú H o d s l a v i ce

M g r. Pa v l a Ad a m cová , s ta r o s t ka o b ce

V měsíci únoru budou odběratelům vody ze skupinového
vodovodu Straník - Hodslavice doručeny faktury za vodné za
rok 2012. Občané, kteří platí prostřednictvím SIPA, budou mít
tuto platbu zahrnutou v SIPU za únor nebo březen 2013, ostatní odběratelé dostanou fakturu k platbě převodem na účet.

V poslední době se v naší obci opět vyskytlo více případů
páchání přestupků proti zákonu, ať už jsou to drobné krádeže
paliva, stavebních materiálů, oděvů, vybavení domů, tak vandalismus a využívání veřejných prostor k páchání trestné činnosti. Většinou se jedná pouze o přestupky, kdy škoda nepřesáhne 5000 Kč a občané tyto incidenty ani nenahlásí Policii ČR,
ale vybízejí obec k nápravě a řešení situace. Obec však nemá
zákonné prostředky k vyřešení této trestné činnosti.
Proto jsem v listopadu požádala vedení obvodního oddělení Policie ČR v Novém Jičíně o součinnost a co nejvyšší míru
zapojení složek a oddělení do práce v terénu a zvýšení
četnosti výjezdů služebních hlídek do obce v době, kdy
je tato trestná činnost páchána – tj. v nočních a brzkých
ranních hodinách. Pan Npor. Bc. Tomáš Dohnal, ved. oddělení
přislíbil zvýšení počtu výjezdů hlídek do naší obce. Následně
poskytl statistické údaje pro naši obec.
Ač se to možná mnohým z nás nezdá, jsou Hodslavice dle
statistik spáchaných a nahlášených přestupků a trestných
činů spíše podprůměrnou obcí a dle níže uvedené přehledové
tabulky, obsahující údaje o vývoji kriminality na území obce
Hodslavice v letech 2007 až 2012, je zřejmé, že kriminalita neroste.

Upozornění Finančního úřadu
Fina n č n í ú řa d N ov ý J i č í n

Obnova katastrálního operátu a povinnosti vlastníků nemovitostí podle zákona o dani z nemovitostí - organizace
správy daně z nemovitostí od 1. ledna 2013
Dle § 13a) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, jsou
změny okolností rozhodných pro vyměření daně při obnově
katastrálního operátu považovány za změny na straně vlastníka. Vlastník nemovitostí je povinen za nemovitosti dotčené
provedenou obnovou katastrálního operátu, při které u nich
došlo ke změnám okolností rozhodných pro vyměření daně,
podat úplné nebo dílčí daňové přiznání na rok následující po
roce, v němž tyto změny nastaly. Podle ustanovení § 13a) odst.
1 zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí je povinen tak učinit
do 31. ledna příslušného roku. V případě, že vlastník ve stanovené lhůtě úplné nebo dílčí daňové přiznání nepodá – vznikne
mu povinnost zaplatit pokutu (§ 250 z. č. 280/1992 Sb., daňový
řád). Není-li daň zaplacena včas, je poplatník povinen uhradit
také úrok z prodlení dle § 252 téhož zákona. Případné změny
ve výměrách parcel evidovaných v katastru (výsledek obnovy
operátu) si může vlastník ověřit na webové aplikaci Nahlížení
do katastru nemovitostí: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/.
Na obecním úřadu je k dispozici „Informační leták pro poplatníky daně z nemovitostí“.
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2007 2008 2009 2010 2011 2012
Celkem trestných činů

27

17

22

25

37

23

- z toho majetkové
trestné činy **

18

8

15

17

25

17

Celkem přestupků *

34

28

37

22

32

19

- z toho majetkové
přestupky**

16

16

17

12

18

15
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* v počtech zjištěných přestupků nejsou zahrnuty přestupky
spáchané v oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
** vyčleněné přestupky/trestné činy, které jsou spáchány na
majetku druhých osob, následkem je zde zpravidla majetková
škoda.
Pan Npor. Dohnal to komentuje slovy: „z celkového vývoje je
zřejmé, že v roce 2012 jsme nezaznamenali žádný výraznější
negativní fenomén jak v oblasti trestněprávní, tak v oblasti
přestupkové. Za mírně zvýšeným počtem spáchaných trestných činů v roce 2011 stojí realizace případů pachatelů dopouštějících se opakovaně majetkové trestné činnosti“ a dále
vyzývá Vás, občany, k širší spolupráci s Policií ČR v nahlašování
a objasňování trestných činů. V určitých případech je možná
spolupráce i bez uvedení identity svědka.
Nebojte se proto kontaktovat Policii ČR nebo pracovníky OÚ,
pokud víte o páchání trestné činnosti na cizím majetku a nebuďte k němu lhostejní, příště se to může týkat i Vás.

Chodník na Mořkov

o bezúplatný převod na obec. Dále byla vypracována projektová dokumentace a zahájeno územní řízení a následně,
kvůli posunutí termínu podání žádosti o dotaci z konce ledna
na 4.1.2013, i zkrácené stavební řízení formou veřejnoprávní
smlouvy.
Abychom zajistili stavební povolení, museli jsme získat písemný souhlas s touto smlouvou od všech účastníků řízení.
Na požadavek Správy silnic MSK byla kvůli chodníku opravena
část kanalizace u zastávky. Všechny tyto kroky jsme úspěšně
zdolali, bohužel jeden z účastníků řízení - majitel pozemku
sousedícího s budoucím chodníkovým tělesem, svůj již daný
souhlas odvolal. Tímto svým krokem nám znemožnil podání
žádosti o dotaci v tomto roce, realizace výstavby bude tedy
odložena a žádost o dotaci podáme za rok. Stavební povolení letos získáme standardním stavebním řízením v obvyklých
správních lhůtách.
Je mi to moc líto, bohužel i to se stává, přes velikou snahu
všech zainteresovaných – projektantů, zaměstnanců obce,
krajského úřadu, Správy silnic a stavebního úřadu, kterým tímto děkuji. Věřím, že za rok žádost o dotaci úspěšně podáme.

Zprávičky z naší školičky…

Mgr. Pavla Adamcová, starostka

Na základě velkého množství požadavků (získaných mimo
jiné ze shromážděných dotazníků) na vybudování chodníku
podél silnice na Mořkov, od křižovatky po konec Léchy, rozhodli zastupitelé v červnu 2012 o realizaci této akce s pomocí
dotací ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
K žádosti o dotaci je třeba předložit kompletní projekt, územní rozhodnutí i stavební povolení a vlastnický vztah k pozemkům. Proto obec odkoupila potřebnou část sousedního pozemku poblíž kapličky a požádala vlastníka podstatné části
pozemku, na které chodník bude ležet – Moravskoslezský kraj

Dagmar Martiníková, vedoucí učitelka MŠ

Mikuláš - Dagmar Martiníková, vedoucí učitelka MŠ
Letošního Mikuláše jsme přivítali ve společenském domě
4. prosince. Paní učitelky s dětmi připravily krásný program,
který byl složen z básniček, písniček a tanečků. Celým podvečerem provázely maminky Jitka Kyselá a Eliška Blablová v kostýmech sněhových vloček. Ty taky po skončení vystoupení organizovaly různé činnosti pro děti. Pak už přišel Mikuláš, Čert
a Anděl. Přinesli balíčky a snažili se s každým dítětem prohodit
pár slov, aby si děti osobní setkání s Mikulášem trošku užily.

Klub důchodců Hodslavice
si vás dovoluje pozvat na

S P O L E Č E N S K Ý P L E S,
který se koná v sobotu 2. února 2013
v 19 hodin ve společenském domě
v Hodslavicích.
K tanci a poslechu hraje ROPOS.
Občerstvení a tombola zajištěny
Vstupné 50 Kč

Na Vaši milou návštěvu se těší pořadatelé.
HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 1/2013
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Děkuji touto cestou Josefovi Kvitovi, Jiřímu Šebkovi, Petře Czyžové, Elišce
Blablové, Jitce Kyselé, Kristýnce a Barunce Kyselým,
Leoně a Janu Bartoňovým,
Miloslavě Šebkové, Alici
Erleové a Marii Erleové,
Žanetě Kudělkové, Ireně
Mičkové a Renatě Býmové za organizaci letošního
Mikuláše.
Děti byly velice spokojené, vždyť přeci dostaly
od Mikuláše dárečky, jen
někteří rodiče, kteří si přišli své děti poslechnout,
odcházeli zklamaní kvůli
hlučnému hovoru jiných. Přesto se besídka vydařila a věřím,
že příště si program, který učitelky s dětmi vždy s láskou připravují, vychutnají všichni bez rozdílu.

ničky. Za odměnu pak dostaly všechny děti malý dárek. Cestou
na autobusové nádraží jsme si na Masarykově náměstí zasoutěžili a viděli jsme i dalšího Mikuláše. Výlet se dětem moc líbil a
uvedl nás do té pravé vánoční atmosféry.

Předvánoční akce v MŠ - Mgr. Petra Musilová, učitelka MŠ
V předvánočním čase nás v mateřské škole čekala spousta
akcí. První z nich, s názvem Vánoce ve městě, se uskutečnila ve
středu 5.12.2012. S dětmi jsme dorazili do Žerotínského zámku
v Novém Jičíně, kde na nás čekal bohatý program. Děti si mohly
prohlédnout některé prostory zámku, viděly stromečky ozdobené papírovými ozdobami, dřevěný betlém. Dozvěděli jsme
se, jak se slavily Vánoce dříve, poslechli jsme si koledy a pak už
jsme se pustili do vyrábění. Děti byly moc šikovné, a tak jim letošní stromeček jistě ozdobila vlastnoručně vyrobená baňka,
ozdoba z cukru a perliček
a na svátečním stole jistě
nechyběla svíčka z včelího
vosku. Tím ale náš výlet neskončil. V zámecké kuchyni
jsme si vyzkoušeli zdobení
perníčků, vykrajování vánočního cukroví i stloukání másla. Za odměnu jsme
pak mohli všechny dobroty ochutnat. Když už jsme
se chystali k odchodu, objevil se ve dveřích čert, anděl a Mikuláš. A i když se
některé děti trošičku bály,
společně jsme mu zazpívali písničky a přednesli bás-

Další akcí byla návštěva Beskydského divadla v Novém Jičíně.
V pátek 14.12.2012 jsme se vydali na pohádku Zimní příhody
včelách medvídků. Děti se pěkně oblékly a těšily se na představení. Pohádka byla plná písniček a legrace. Děti se do představení mohly zapojit – pomáhaly odhánět vítr, budily Brumlu,
zpívaly, tleskaly. Představení bylo opravdu nádherné a děti odcházely spokojené. Budeme se těšit na další představení!
Vánoční besídka ve třídě Kuřátek - Mgr. Petra Musilová,
učitelka MŠ
V úterý 18.12.2012 čekalo děti ze třídy Kuřátek velké „představení“. Pro maminky, tatínky, babičky i dědečky jsme si připravili vánoční besídku. Dopoledne děti nazdobily perníčky,
které jsme spolu s lineckým cukrovím nachystali pro naše
„diváky“. Odpoledne jsme připravili třídu, děti se převlékly do
kostýmů a všichni společně jsme čekali, až všichni hosté přijdou. V 15.45 hod. už ve třídě nebylo k hnutí - tolik rodičů a
prarodičů se přišlo podívat. Děti nejprve předvedly pohádku
„O narození Ježíška“. Kromě množství básniček a koled, které
pohádka obsahovala, děti ukázaly, že jsou skvělými herci. Paní
učitelka Denisa děti doprovázela na housle, které ještě umocnily vánoční atmosféru. Pohádka děti velmi bavila, ale zároveň
pro ně byla velmi poučná. Po pohádce jsme se přesunuli k angličtině. Rodičům jsme předvedli ranní kruh, anglicky jsme se
představili, ukázali jsme, že umíme anglicky počítat i poznávat barvy. V pohybových hrách se rodiče mohli přesvědčit, jak
bohatá je naše anglická slovní zásoba. Na závěr jsme zazpívali
anglické koledy. Pak už si všichni společně mohli pochutnat na
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připraveném cukroví. Doufáme, že se besídka všem líbila. My
určitě děti můžeme pochválit, protože byly moc šikovné a už
se těšíme na další besídku.

Zprávičky ze školy…
Bc. Kateřina Hubeňáková

Naše škola se zapojila do 8. ročníku projektu Příběhy
bezpráví – měsíc filmu na školách - M. Šmigurová
Žáci 9. ročníku se v rámci
projektu zúčastnili besedy
s panem Zdislavem Zimou, předsedou pobočky
42 Konfederace politických vězňů. Seznámil žáky
s dobou komunistické totality, vyprávěl jim o své
činnosti proti komunistickému režimu a následném
věznění.
Mikulášský
turnaj
v ping - pongu - Mgr. Martina Holubová
V pátek 7. prosince se
odehrál turnaj všech příznivců stolního tenisu. Vítězem první kategorie nejmladších žáků (1. - 3. třída) se stal Marek Býma, vítězem kategorie mladších žáků (4. - 5. třída) se stal
Daniel Vahalík a vítězem kategorie starších žáků (6.- 8. třída)
se stal Ondřej Horák. Deváťáci se bohužel nezapojili. Na vítěze
čekala hlavní cena v podobě mikulášského balíčku, dále medaile (1. - 3. místo) a pro ostatní sladká odměna. Děkuji hlavním organizátorkám - žákyním 8. třídy Dominice Kalichové a
Barči Bartoňové, rozhodčím (V. Petrskovský, E. Hegarová, A.
Kulíšková) a paní Janě Bartoňové za sponzorský dar v podobě
občerstvení - minipizzy a ovocného zákusku.
Vánoce ve městě - Mgr. Heda Kučerová, Mgr. Gabriela Mičková, Mgr. Eva Hegarová
Ve středu 12. prosince žáci 1., 2. a 3. třídy prožili pěkný adventní den v novojičínském Žerotínském zámku. V krásných
zámeckých prostorách vyráběli svíčku, baňky, pekli cukroví a
stloukali máslo. Společně jsme se šli podívat na vánoční strom
na náměstí a poslechli si koledy. S vánoční náladou, s pěknými
zážitky a výrobky jsme se vrátili do školy.
Olympiáda z českého jazyka - Mgr. V. Petrskovský
Dne 12. prosince proběhlo školní kolo Olympiády
z českého jazyka. Do soutěže se zapojilo 13 žáků 8. a 9. ročníku.
Vítězem se stala Dominika Kalichová z osmé třídy, 2. a 3. místo
HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 1/2013

obsadili Jiří Horák z deváté třídy a Ondřej Horák z osmé třídy.
Dominika a Jirka budou naši školu reprezentovat v okresním
kole, které proběhne na začátku února.
Vysílání rádia Školík - Mgr. V. Petrskovský
V pondělí 17. prosince ve škole vysílalo tradiční rádo Školík.
Prosincového vysílání se ujala 7. třída, která kromě aktuálních
informací a dění ve škole přiblížila ostatním žákům vánoční
tradice a obyčeje jiných zemí.
Výstava betlémů - Bc. K. Hubeňáková
V pondělí 17. prosince se všichni žáci vydali do společenského domu v Hodslavicích, kde paní K. Grešáková-Kotalová
vystavovala rozmanité ručně vyráběné betlémy z různých tradičních i netradičních materiálů.
Andělská výstava - Mgr. A. Palacká, Mgr. R. Pernická
Ve dnech 20. a 21. prosince byli žáci 6., 7. a 9. třídy zhlédnout
andělskou výstavu a navštívili také Žerotínský zámek v Novém
Jičíně.
Vánoční den ve třídách… - Bc. K. Hubeňáková
Dne 21. prosince proběhl ve třídách „vánoční den“. Učitelé si
pro děti připravili zábavné učení s vánoční tématikou. Po celou
dobu vyučování děti ochutnávaly přinesené cukroví a v poslední hodině si navzájem předávaly dárky a popřály si krásné
Vánoce.
Poděkování za sponzorský dar
Děkujeme paní ing. Kamile Grešákové-Kotalové za věnování výtěžku ze vstupného z výstavy betlémů základní škole.

Zápis do první třídy
pro školní rok 2013/2014 se uskuteční
v úterý 5. února 2013
v budově základní školy.
Povinnost dostavit se k zápisu mají rodiče s dítětem, které
dovrší šest let věku do 31. 8. 2013.
Zapsat, na žádost zákonného zástupce, lze i dítě, které dovrší šest let v období od 1. 9. 2013 do 30. 6. 2014.
Osobní pozvánku a bližší informace obdrží zákonní zástupci žáků v průběhu měsíce ledna.

Obecné informace k organizaci
a průběhu zápisu do prvních tříd
Mgr. Martina Holubová, ředitelka ZŠ

Právní vymezení:
Plnění povinné školní docházky a zápis k plnění povinné
školní docházky upravuje § 36 zákona č.561/2004 Sb. (Školský
zákon).
K plnění povinné školní docházky na základní škole je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě, které k 31.8. příslušného
roku dosáhne věku šesti let. Svou povinnost splní zákonný
zástupce tím, že se s dítětem dostaví v den zápisu, který vyhlašuje škola v období od 15. ledna do 15. února, na určené místo
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SRPŠ při ZŠ a MŠ Františka Palackého Hodslavice
si Vás dovoluje pozvat na

který se koná 26. 1. 2013 od 19.00 hodin
ve společenském domě v Hodslavicích
K tanci a poslechu hraje skupina KIWI
Občerstvení a tombola zajištěny
Vstupné dobrovolné

a přihlásí své dítě k základnímu vzdělávání. Dítě lze přihlásit
pouze na jednu základní školu!
Žádost o přijetí lze podat, v termínu určeném pro zápis, pouze na jedné základní škole. Na základě žádosti je zákonnému
zástupci ředitelem školy vydáno, nejpozději do 30 dnů od
podání žádosti, správní rozhodnutí. V případě, že zákonný zástupce neuplatní odvolání proti rozhodnutí, nabývá rozhodnutí právní moci 15 dnů po jeho doručení nebo zveřejnění
na webových stránkách školy. Přijaté dítě nastoupí k plnění
povinné školní docházky v den vyznačený v rozhodnutí.
Přednostní přijetí:
Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s
místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu a žáky
umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon
ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení
pro preventivně výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku.
Přijetí mladšího dítěte:
Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění
povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný
zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od
září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je
doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června
doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
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Silvestrovský běh
hodslavskými uličkámi 2012
Mgr. Alena Kulíšková

Na Silvestra ráno za krásného slunečného počasí se konal již
12. ročník tradičního recesního běhu hodslavskými uličkámi
na jednu hodslavskou míli.
Cílovou čarou proběhlo 99 zaregistrovaných malých i velkých běžců. Nejmenší byli dovezeni na kočárku, trošku větší
dorazili na odrážedle nebo po svých, jiní – velcí - ve skupince
za trojkolem s proviantem a vánočním stromečkem a vodník
Kacabajka se svou čerticí a čertem byli na trase kus odvezeni
koňským povozem.
Někteří berou závod vážně a snaží se překonat staré rekordy, Pazúři z roku 2004, kdy rekord drží Adam Kolařík časem
5:34, z roku 2007 rekord Mirky Horákové v kategorii cérek 5:56,
rekord žen z roku 2007 a 2008 Renaty Býmové v čase 5:54 a
doposud nejlepší čas trati z roku 2004 Zdeňka Dohnala v čase
4:38 letos opět odolaly a překonány nebyly.
Některým se vůbec nejedná o výkon a čas a jsou rádi, že se
spolu s partou kamarádů mohou společně sejít a se starým rokem se takto rozloučit.
Jsme rádi, že obě skupiny se běhu zúčastňují a doufáme, že
tak tomu bude i nadále.
A nyní přejdeme k výsledkům.
Po loňských návrzích jsme zavedli novou kategorii – kočárky
(doposud děti do 5 let byly vedeny v kategorii Benjamínek a
bylo „nefér“ hodnotit děti vezené na kočárku a výkon dítěte
pohybujícího se „na vlastní pohon“ – pěšky nebo na odrážedle).
Kočárky
1. Sára Dohnalová, 2. Helena Zámečníková, 3. Martina
Mandaliničová, 4. René Vyhlídal
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Benjamínci (kluci i holky 0-5 let)
1. Jiří Zámečník, 2. Karel Býma, 3. Tadeáš Frýdl, Adam
Kudělka, Jindřich Kudělka, 6. -7. Jakub Ondřejík, Kateřina Koláčná, 8. Filip Bartoň (Kopeček), 9. Adéla Kulíšková

Cérky
1. Pavlína Machová (7:39), 2. Jana Marková, 3. Tereza Holubová, 4. Dominika Kalichová, 5. Karolína Kudělková, 6. Barbora Bartoňová

Holky (6 – 10 let)
1. Vendula Horáková (8:25), 2. Barbora Bartoňová (Kopečková), 3. Barbora Koláčná, 4. Iva Ježková, 5. Zuzka Turková

C – Pazúři
1. Ondřej Horák (6:00), 2. Gabriel Kulíšek, 3. Adam Faluši,
4. Libor Kudělka

Ogaři (6 – 10 let)
1. Matyáš Mička (8:28), 2. Matěj Jandl, 3. Josef Býma
(Pepin), 4. Jirka Mizera, 5. Matěj Kudělka, 6. -7. Viktor Vyhlídal a
Tomáš Jandl, 8. Jan Bartoň (Kopeček), 9. Adam Kramoliš
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D – Ženy
Zde došlo k mé chybě, neodpočítala jsem 10 minut, myslela
jsem, že Jana Zámečníková vybíhala se svými dětmi. Byly vyhlášeny výsledky a po nich jsem byla upozorněna na chybu. Ještě
jednou se moc Janě omlouvám a v příštím roce všechno musíme
napravit.
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Jana Zámečníková po opravě v kategorii žen zvítězila časem 7: 23, gratulujeme a ještě jednou, Jani, promiň.
Vyhlášené výsledky byly tyto. 1. Martina Holubová (7:49).
2. Miluše Faluši (9:42), 3. Radana Bajorková (10:28),
4. Leona Bartoňová, 5. Naďa Čuberková, 6. Jana Čuberková, 7.
-9. Miluška Marková, Jana Horáková, Alena Polášková, 10. Renáta Kudělková, 11. Dáša Petáková, 12. Lidmila Kramolišová,
13. Pavla Adamcová, Pavla Kolaříková, Marcela Kudělková, Eliška Janská, Helena Pobořilová, Jana Geryková.

D – Muži
1. Lukáš Merenda (5:25), 2. Olda Minář (5:46), 3. Zdeněk
Rýdl (5:49), 4. Daniel Macho, 5. Aleš Kurowski, 6. Marek Číp, 7.
Jarek Ježek, 8. Matěj Číp, 9. René Kořínek, 10. Michal Kurowski,
11. - 12. Richard Turek a Petr Hub, 13 Jan Zámečník, 14. Pepin
Býma 15. Ladislav Faluši, 16. -17. Vladimír Kyselý a Pavel Mach,
18. Zdeněk Geryk, 19. Jan Bartoň, 20. Bronislav Marek, 21. Milan Peták, 22. -24. Vlastimil Polášek, Zdeněk Kramoliš a Petr
Kramoliš, Oleg Janský, Milan Kořínek, Bohumil Pobořil, Láďa
Macíček, Mirek Kramoliš, Oly Kolařík

A v neposlední řadě nesmíme zapomenout na sponzory, kteří svým darem pomohli silvestrovský běh uskutečnit. Děkujeme moc za podporu:
Obecnímu úřadu Hodslavice, paní Ivaně Palacké a Englezosové Martině, Tomáši Krestovi, Petru a Haně Hubovým, Romanu Matalíkovi, Járovi Býmovi, Krkovičkovi, Josefu Býmovi,
Mirovi Sekyrovi, Mirovi Tomanovi – Hajníkovi, Láďovi Mináři,
Petru Bartoňovi, Oldovi Sulovskému, Petru a Yvoně Bartončíkovým z Kuželna - baru, Lojzovi a Pavle Kolaříkovým, Aleši
a Aleně Kulíškovým, Parní pekárně Luboši a Janu Býmovým,
Restauraci u Hubů, Restauraci Na Fojtství a Romanu Holeňovi
s Jirkou Mikulcem.

..............................................

I N Z E R C E ..............................................

Prodám stavební pozemek
v Hodslavicích, rozloha 1243m2
Sítě na hranici pozemku,
přístup po asfaltové komunikaci,
krásný výhled!
Cena 390 000,kontakt: 737 200 515

Pozvaní a přespolní
Ženy – 1. Marcela Pargačová (7:04), 2. Dana Kolečková
(7:23), 3. Dáša Pavlová (7:38), Jana Volková, Simona Machalová
Muži – 1. Milan Strnad (6:46), 2. Matěj Mlčoch (7:55), Tomáš Koleček, Jaroslav Pavel, Petr Kovanek, Petr Moravec,
Nejmladší účastník – Adéla Kulíšková
Nejstarší účastník – Zdeněk Kramoliš
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní jubilea našich spoluobčanů v lednu 2013:
50 let Zdeňka Rýdlová • Miroslava Mikudová
Miroslava Davidová • Jarmila Kudělková
Libor Toman
60 let Dana Bartlová
65 let Josef Býma
70 let Vladimír Turek
75 let Anna Kudělková
80 let Zdenka Havránková
25. výročí uzavření manželství Petr a Hana Hubovi.

Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.
V prosinci 2012 jsme se rozloučili s Annou Křižanovou.
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