Leden 2019

ZPRAVODAJ
ÚVODNÍ SLOVO
Mgr. Pavla Adamcová, starostka • Ing. Jan Kudělka, místostarosta

Milé Hodslavjanky, milí Hodslavjané,

opět stojíme na prahu nového roku, nových příležitostí, výzev, situací, které nás
čekají a věříme, že budou radostné, podnětné a potěšující. Přejeme také Vám
všem optimistický pohled na svět a pevné zdraví po celý rok 2019. Důvodem našeho optimismu je několik dokončených
investičních akcí v loňském roce a získané dotace na další akce, které rozjedeme
v tom letošním. Začneme kratičkou rekapitulací loňského roku. Proběhla rekonstrukce Kacabajky
(2,2mil.Kč), na kterou jsme získali dotaci z Ministerstva zemědělství (1,75mil.Kč). Rekonstrukce se dočkal Obecní dům, kde
se po stavebních úpravách přesunuly ordinace našich lékařů
ze zdravotního střediska a získali jsme na ni dotaci z Operačního programu životní prostředí ve výši 2,8 mil. Kč. 90 % dotaci jsme získali i na hasičskou dodávku, která zvýší operativnost naší jednotky SDH. Spolu s občany Hostašovic jsme vysadili ovocnou alej od „Křížku“ až k Hostašovicím a na základě
příkladného přístupu k obnově zeleně v obci i okolí, naše obec
získala Zelenou stuhu Moravskoslezského kraje a finanční ocenění 500tis. Kč. I v loňském roce pokračoval proces tvorby nového územního plánu,proběhlo veřejné projednávání s Vámi,
občany, a nyní se u našeho zpracovatele – na MěÚ v Novém
Jičíně zpracovávají vyjádření k námitkám, které byly po projednání podány. O dalších krocích Vás budeme informovat ve
zpravodaji a na webu obce.
V letošním roce zahájíme tu největší a nejdůležitější akci – výstavbu kanalizace. Stavba bude zahájena v únoru přípravnými pracemi.Další informace k realizaci domovních přípojek a k
výstavbě kanalizace budeme pravidelně zveřejňovat na webu
obce a ve zpravodaji a prosíme, abyste jim věnovali velikou pozornost. Tato důležitá stavba se dotkne nás všech, ale věřím,
že trochu nepohody přetrpíme s pochopením a přesvědčením, že je to ve prospěch našeho životního prostředí. V oblas-

ti vodohospodářské ještě připravujeme
projekt tlakové stanice na Léše, která by
měla vylepšit zásobování pitnou vodou
na Mořkovsku a pokusíme se v budoucnu na tuto investici získat krajské dotace.
V dubnu bude zahájen projekt výstavby sběrného dvoru v zemědělském areálu, na jehož financování máme dotaci z
OPŽP. Je to opět projekt, který zlepší nakládání s odpady v naší obci a přispěje ke
zlepšení našeho nejbližšího okolí.
Zastupitelé na posledním loňském zasedání rozhodli o vypracování projektu na rekonstrukci školního antukového hřiště, a pokud budeme úspěšní v získání dotace z výzvy MMR ČR, mohlo by hřiště ještě letos dostat úplně
nový – umělý a multifunkční kabát. Škola má také naplánováno několik projektů, nechme se překvapit, co nového pro žáky
přichystá…
Letošní investice do veřejných sítí, budov, vybavenosti i prostranství zároveň s rozpočtem na tento rok bude schvalovat
zastupitelstvo na zasedání ZO ve čtvrtek 21. února v 18:00
hod v klubové místnosti na OÚ. Srdečně Vás na něj zveme.
Budeme rádi, když nám sdělíte svá přání a nápady, co cítíte
jako nejpotřebnější investici (osobně, či prostřednictvím zastupitelů nebo mailem). Předem děkujeme za každý nápad,
názor, aktivitu.
A doufáme, že se setkáme i při zábavě na tradičních kulturních a sportovních akcích, jejichž přehled najdete dále ve zpravodaji a na webu obce.
Na závěr veliké poděkování všem, kteří ve svém volném čase
pomáhají, organizují, či finančně podporují společenský život
v obci a malé přání, abychom se častěji radovali než se hněvali, raději sdíleli než se stranili a pokusili se naslouchat, nejen sdělovat.
Úspěšný rok 2019 Vám přejí
Pavla Adamcová, starostka
Jan Kudělka, místostarosta

USNESENÍ
z 3. schůze rady obce konané dne
5.12.2018 na OÚ Hodslavic

USNESENÍ
ze 4. schůze rady obce konané dne
19.12.2018 na OÚ Hodslavice

Mgr. Pavla Adamcová, starostka • Ing. Jan Kudělka, místostarosta

Mgr. Pavla Adamcová, starostka • Ing. Jan Kudělka, místostarosta

Rada obce v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:
I.
Rada obce s c h v a l u j e
a)
nejvýhodnější nabídku veřejné zakázky na službu
„Odkanalizování obce Hodslavice – koordinátor BOZP“ firmy
Pavel Palát, Zašová 716 za cenu 227 460 Kč s DPH,
b)
vzory smluv vztahující se ke stavbě kanalizační přípojky v rámci stavby „Odkanalizování obce Hodslavice“ (dále jen
Stavba):
- „Darovací smlouva“ mezi Obcí Hodslavice a vlastníkem připojované nemovitosti jako obdarovaným na darování projektové dokumentace „Vybudování kanalizační přípojky“ v rámci
realizace Stavby,
- „Smlouva o právu umístit, provést a užívat stavbu“ mezi
Obcí Hodslavice a vlastníkem připojované nemovitosti vztahující se ke stavbě kanalizační přípojky v rámci Stavby,
- „Smlouva o budoucí smlouvě o odvádění odpadních vod“
mezi Obcí Hodslavice a vlastníkem připojované nemovitosti vztahující se ke stavbě kanalizační přípojky v rámci Stavby,
c)
Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího k podnikání s
MUDr. Olgou Váhalovou v domě čp. 161 k účelu provozování
ordinace praktického lékaře pro děti a dorost,
d)
Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího k podnikání s
MUDr. Radkem Ševelou v domě čp. 161 k účelu provozování
ordinace praktického lékaře a chirurgické ambulance,
e)
ceník nájmů za hrobové místo dle přílohy č. 1,
f)
poskytnutí finančního daru ve výši 1 000 Kč Záchranné stanici a Domu přírody Poodří Bartošovice na provoz záchranné stanice v roce 2019 a darovací smlouvu.
II.
Rada obce p ř e d k l á d á
a)
zastupitelstvu obce k projednání možnost podání žádosti o dotaci z Národních programů Ministerstva pro místní
rozvoj (MMR) na rekonstrukci školního hřiště v roce 2019,
b)
zastupitelstvu obce k projednání možnost podání žádosti o dotaci z Národních programů MMR na rekonstrukci sociálek v hasičské zbrojnici.
III.
Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a)
průběžné plnění úkolů z předchozího jednání rady
obce,
b)
návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Fr. Palackého Hodslavice na
rok 2019 a požaduje doložení zpřesnění položek výdajů na
energie do dalšího jednání rady obce,
c)
informace o hodnocení veřejné zakázky „Sběrný dvůr
pro obec Hodslavice – stavební práce“,
d)
program 3. zasedání zastupitelstva obce a doplnění
bodu,
e)
předpokládané nutné výdaje Jednotky sboru dobrovolných hasičů Hodslavice na rok 2019,
f)
žádost Charity Valašské Meziříčí o finanční podporu
na sociální službu „Azylový dům pro matky s dětmi“ a zařazuje
ji do seznamu žadatelů.

Rada obce v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:
I.
Rada obce s c h v a l u j e
a)
rozpočet na rok 2019 Základní školy a Mateřské školy Františka Palackého Hodslavice, příspěvkové organizace, dle
přílohy,
b)
nejvýhodnější nabídku veřejné zakázky malého rozsahu „Sběrný dvůr pro obec Hodslavice – stavební práce“firmy
aostav s.r.o., Valašské Meziříčí a pověřuje starostku podpisem
smlouvy s vítězným uchazečem,
c)
nabídku firmy Borgis s.r.o., Kopřivnice na dodávku
grafických služeb pro tvorbu obecního zpravodaje,
d)
Smlouvu č. A.0439-00092 o zřízení věcného břemene
č. 870-32/2018 ze dne 08.03.2018s firmou ČEPS, a.s., Praha 10,
spočívající v právu oprávněného zřizovat a provozovat zařízení přenosové soustavy,
e)
rozpočtové opatření č. 6/2018:
navýšení v příjmech
+ 2 779 000 Kč,
navýšení ve výdajích
0 Kč,
financování
- 2 779 000 Kč,
f)
finanční dar ve výši 2 500 Kč všem dětem narozeným
od 1.1.2019, které v obci Hodslavice mají adresu trvalého pobytu,
g)
finanční příspěvek ve výši 2 000 Kč všem dětem nastupujícím od 1.9.2019 do 1. třídy Základní školy a Mateřské
školy Františka Palackého Hodslavice, které v obci Hodslavice
mají adresu trvalého pobytu a každému nově příchozímu žáku
(nově příchozí žák je ten, který zahájí vzdělávání v příslušném
ročníku nejpozději do 30.9. a v předcházejících letech nebyl
žákem školy),
h)
finanční dar ve výši 20 000 Kč členům jednotky Sboru dobrovolných hasičů Hodslavice za aktivní činnost v oblasti
požární ochrany v roce 2018,
i)
prodloužení nájemní smlouvy s p. J.S. na byt v Hodslavicích čp. 213 od 1.1.2019 do 31.3.2019.
II.
Rada obce u s t a v u j e
a)
Krizový štáb obce ve složení: Pavla Adamcová, starostka,
Jan Kudělka, místostarosta,
Lubomír Adam, velitel JPO Hodslavice,
Josef Kudělka, stavební technik OÚ,
b)
Povodňovou komisi ve složení:
Pavla Adamcová, starostka,
Jan Kudělka, místostarosta,
Lubomír Adam, velitel JPO Hodslavice,
Josef Kudělka, stavební technik OÚ,
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c)
Evakuační komisi ve složení:
Pavla Adamcová, starostka,
Jan Kudělka, místostarosta,
Lubomír Adam, velitel JPO Hodslavice,
Martina Holubová, ředitelka ZŠ,
Eliška Jánská, matrikářka OÚ.
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III.
Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a)
průběžné plnění úkolů z předchozích jednání rad
obce,
b)
udělení ředitelského volna pro žáky ZŠ ve dnech 3.1.
– 4.1.2019,
c)
informaci krajského úřadu MSK o připravené 3. výzvě
na kotlíkové dotace navýměnu starých zdrojů vytápění domácností za nové ekologičtějšía pověřuje starostku potvrzením zájmu o pokračování spolufinancování nových kotlíkových dotací prostřednictvím MSK,
d)
zprávu předsedkyně kulturní komise o výstupu ze zasedání spolků a ukládá místostarostovi zajištění nápravy stavu
zabezpečení veřejných dětských herních prvků v obci.

USNESENÍ
z 2. zasedání Zastupitelstva obce
Hodslavice konaného dne 11. 12. 2018
Mgr. Pavla Adamcová, starostka • Ing. Jan Kudělka, místostarosta

V souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) v platném znění, dle pozdějších předpisů
1/2/2018 Schválení programu
ZO
a)
schvaluje program (pořad jednání) 2. zasedání zastupitelstva obce.
2/2/2018 Volba návrhové komise a ověřovatelů
ZO
a)
schvaluje návrhovou komisi ve složení: Ing. Lenka
Burianová – předsedkyně, Ing. Veronika Hurtová a Vlastimil
Socha, Dis. – členové,
b)
schvaluje ověřovatele zápisu: Ing. Kamila Ondřejíka a
Zdenka Pleška,
c)
určuje provedením zápisu: Elišku Janskou.
3/2/2018 Kontrola usnesení předcházejícího ZO
a)
bere na vědomí kontrolu usnesení 1. zasedání ZO ustavujícího.
4/2/2018 Usnesení rady obce č. 1 - 3
ZO
a)
bere na vědomí usnesení rady obce č. 1 – 3.
5/2/2018 Investiční akce obce
ZO
a)
bere na vědomí čerpání rozpočtu investičních akcí,
b)
schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace v roce
2019 na akci „Obnova školního hřiště Hodslavice“ ve výzvě č.
1/2019/117D821 z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje
venkova MMR ČR v rámci dotačního titulu 117d8210B Podpora obnovy sportovní infrastruktury,
c)
schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace v roce
2019 na akci „Rekonstrukce sociálního zázemí hasičské zbrojnice SDH Hodslavice“ ve výzvě č. 1/2019/117D821 z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova MMR ČR v rámci
dotačního titulu 117d8219E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov.
6/2/2018 Plnění rozpočtu 1 – 11/2018
ZO
a)
bere na vědomí plnění rozpočtu za období leden až
listopad 2018.
7/2/2018 Rozpočtové opatření č. 5
ZO

snížení ve výdajích o 7 225 000 Kč,
financování
9 493 000 Kč.
8/2/2018 Pověření rady obce schválením rozpočtového
opatření č. 6
ZO
a)
pověřuje radu obce schválením rozpočtového opatření č. 6 v neomezeném rozsahu.
9/2/2018 Rozpočtové provizorium na rok 2019
ZO
a)
schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2019 - příjmy dle skutečnosti, čerpání výdajů 1/12 měsíčně upraveného
rozpočtu 2018, úhradu plné výše investičních a neinvestičních
výdajů ze smluv uzavřených v předcházejících letech, neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Základní škole a mateřské škole Františka Palackého Hodslavice do schválení rozpočtu 2019 ve výši 200 000 Kč měsíčně.
10/2/2018 Zpráva kontrolního výboru
ZO
a)
bere na vědomí plán práce a kontrol kontrolního výboru Obce Hodslavice.
11/2/2018 Termíny zasedání ZO na rok 2019
ZO
a)
bere na vědomí termíny zasedání zastupitelstva
obce v roce 2019.
12/2/2018 Diskuze
ZO
a)
bere na vědomí tíživou životní situaci p. M. R. a navrhuje řešit v součinnosti se sociální komisí a zvážit dovoz suchého topiva v zimním období.

Zajištění zimní údržby
obecních komunikací
Ing. Jan Kudělka, místostarosta

Vážení spoluobčané,
chtěli bychom Vás touto cestou požádat o spolupráci při zajištění průjezdu těžké techniky zajišťující odklízení sněhu na
obecních komunikacích. Někteří spoluobčané využívání k parkování přilehlé mnohdy i obecní prostory v blízkosti obecní
komunikace, převážně v kritických, úzkoprofilových místech
a chodnících, přičemž vozidlo značně zmenšuje průjezdový
prostor a tím pádem je buď úplně znemožněn průjezd techniky, nebo vzniká vysoké riziko poškození zdraví a majetku. Pokud obsluha stroje vyhodnotí riziko možnosti poškození zdraví
nebo majetku, či nebude umožněn průjezd, nebude v činnosti pokračovat a úsek vynechá tzn., že úsek nebude odklizen.
Děkuji za spolupráci.

Parkování na obecních pozemcích
Ing. Jan Kudělka, místostarosta

V návaznosti na uvedený požadavek připomínáme občanům, kteří využívají celoročního parkování na obecních prostranstvích, aby uhradili poplatek za parkování pro rok 2019
dle obecně závazné vyhlášky č. 3/2011 (výše poplatku u vozidel do 3,5 t je 50,- Kč/měsíc, nad 3,5 t 100 Kč/měsíc). V měsíci
únoru 2019 bude provedena kontrola parkovacích ploch a následné vyhodnocení.
Děkuji za spolupráci.

a)
schvaluje rozpočtové opatření č. 5:
navýšení v příjmech o 2 268 000 Kč,
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Kalendář kulturních, sportovních
a společenských akcí
na rok 2019 v obci Hodslavice
Obec / OÚ

Termín Kdo
Co
5.1.
Charita Tříkrálová sbírka
11. 1. Ústav pro svěží životní styl v Hodslavicích – Vl. Rýdl
1. Palackého ples
26. 1. Klub důchodců (KD)
Společenský ples
1.2.
ZŠ
Pololetní prázdniny
2.2.
Salesiánské hnutí mládeže (SHM)
Společenský ples
9.2.
Sbor dobrovolných hasičů (SDH)
Společenský ples
16.2.
TJ, odd. volejbalu
Společenský ples
21.2.
Obec Zasedání zastupitelstva obce
23.2.
SHM
Dětský maškarní ples
25.2. - 3.3
ZŠ
Jarní prázdniny
29.3.
ZŠ
Noc s Andersenem
8. - 12.4. ZŠ
Škola v přírodě Valašské Klobouky
14.4.
ČCE Hodslavice
Slavnostní otevření kostela po rekonstrukci
18.4.
ZŠ
Velikonoční prázdniny
25.4.
Obec Zasedání zastupitelstva obce
26. 4. T. J. Sokol
Pálení čarodějnic
27.4.
Obec Svoz velkoobjem. a nebezpečného odpadu
12.5.
Obec + ZŠ
Den matek
18.5.
KČT
Turistický pochod Palackého stezka
28. - 30.5.
KD
Relax pobyt Luhačovice
8.6.
TJ oddíl volejbalu
11. roč. Memoriál Josefa Matějů
20.6.
Obec Zasedání zastupitelstva obce
22.6.
SHM
Memoriál otce Jana Bittnera
28.6.
ZŠ
Slavnostní ukončení školního roku
29.6.
Obec + spolky Den obce
29. - 30.6.
Český svaz chovatelů, ZO Hodslavice
Místní výstava drobného zvířectva
6.7.
ČCE
Vzpomínka na upálení Jana Husa
6. - 7.7. TJ oddíl volejbalu
46. ročník volejbalového turnaje mužů a žen
26. - 28.7.
Tenis
37. ročník O přeborníka Hodslavic a Memoriál JUDr.
Romana Rýdela
27. 7. SDH
Hasičské odpoledne a večer
31.8.
Obec + Spolky Hodslavské vodohraní
2.9.
ZŠ
Slavnostní zahájení školního roku
19.9.
Obec Zasedání zastupitelstva obce
12.10. Obec Svoz velkoobjem. a nebezpečného odpadu
19.10. Royal Rangers + SHM
Drakiáda
29. - 30.10.
ZŠ
Podzimní prázdniny
listopad Obec Setkání jubilantů obce
2.11.
Martin Repta
Hubertský ples (sál SD)
9. 11. Včelaři Oslavy 70. výročí založení spolku
30.11. Obec + SRPŘ při ZŠ, MŠ
Rozsvěcování vánoč. stromu + pošta Ježíškovi
11.12. Obec Česko zpívá koledy
12.12. Obec Zasedání zastupitelstva obce
31.12. Obec Silvestrovský běh + rozloučení z r. 2019
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Revize rozhlasového systému
Ing. Jan Kudělka, místostarosta

Vážení spoluobčané,
vzhledem ke kupícím se stížnostem ohledně nízké intenzity rozhlasového hlášení bychom Vás chtěli požádat, zda byste nám mohli nahlásit lokality, které považujete za nedostatečně zajištěné rozhlasovým hlášením, popřípadě lokality, ve kterých je špatná kvalita hlášení.
Své návrhy a náměty nahlaste prosím do konce ledna 2019
na e-mail: obec@hodslavice.cz nebo na tel. č. 556 750 237.
Následně budeme konzultovat s dodavatelem možnou úpravu a možné rozšíření rozhlasových ampliónů.
Děkuji za spolupráci.

Značení sběrných nádob
pro komunální odpad
Ing. Jan Kudělka, místostarosta

V zimních měsících bude zajištěn při snížené sjízdnosti obecních komunikací v kritických oblastech obce centrální svoz
sběrných nádob na místa dostupná pro sběrný vůz. Žádáme
Vás o viditelné značení Vašich popelnic číslem popisným,
aby nedocházelo k záměnám. Letos budou místa centrálního
svozu určována operativně, později plánujeme vytvořit stabilní místa svozu. Chcete-li pomoci s označením popelnice, kontaktujte OÚ (tel. 720 99 88 35)

Zprávičky ze školy
Mgr. Heda Kučerová

Miniházená žáků 5. třídy, Mgr. Viktor Petrskovský
4. prosince jeli vybraní žáci z 5. třídy reprezentovat naši školu v miniházené. Vytvořený tým porovnal své sportovní schopnosti celkem z 5 týmy. Sportovní nadšení a úsilí bylo náležitě
odměněno. Sestavený tým se především díky výbornému týmovému myšlení a fyzickému výkonu Dalibora Drdy umístil na
krásném 2. místě! Gratulujeme.

Vánoce ve městě, Mgr. Gabriela Kmentová
Ve čtvrtek 6. prosince, na Mikuláše, navštívila 2. a 3. třída naší
školy výchovně vzdělávací program Vánoce ve městě. Žáci 4.
třídy se tohoto programu zúčastnili o týden později.
Jak se jim výlet do Nového Jičína líbil a co všechno v tento
den zažili?
V úterý 11. 12. jsme jeli linkovým autobusem do Nového Jičína na program Vánoce ve městě. Nejdříve jsme šli na náměstí a
tam jsme se rozdělili do dvou skupin. Jedna byla s paní učitelkou a druhá s paní vychovatelkou. Každá skupina si prohlédla
různé stánky, co tam byly a mohli jsme si i něco koupit. Ve tři
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čtvrtě na 11 jsme se sešli pod radnicí a šli jsme do muzea v Novém Jičíně. Nejdřív jsme si to tam prohlédli a potom nás zavedli do velké místnosti (Trámového sálu – dodala p. uč. Kmentová) a tam jsme si odložili oblečení a začali jsme zpívat koledy.
Potom začalo tvoření. Třpytkami jsme zdobili vánoční stromky
z papíru a vybarvovali jsme si omalovánky. K tomu jsme dostali perník a pohled. A ještě jsme se dívali na pána, jak vyrábí vařečky ze smrku. Později jsme šli do kuchyňky a tam jsme si dali
čaj a perníčky a vyráběli jsme máslo a ještě vanilkové rohlíčky.
A potom jsme jeli do školy. Moc se nám to líbilo!
Klárka Schneiderová – žákyně 4. třídy

Na Vánoce ve městě jsme jeli v úterý 11. 12. 2018 po druhé
vyučovací hodině. Bylo to super! Nejdříve jsme se rozdělili na
skupinky. Bylo nás ve skupince sedm a byla jsem s paní vychovatelkou. Pak jsme se prošli po městských trzích. Potom jsme
se sešli s druhou skupinkou, a to od paní učitelky. Všichni jsme
šli do muzea v Novém Jičíně. Tam jsme si vyrobili třpytivé stromečky a vymalovali obrázky, ke kterým jsme dostali perníčky.
Když jsme dovyráběli, podívali jsme se na vyrábění dřevěných
metliček. Potom jsme šli do zámecké kuchyně, kde se peklo.
První jsme ochutnali chleba s domácím máslem. Dostali jsme
čaj. Vyráběli jsme perníčky, pekli jsme vanilkové rohlíčky a vyzkoušeli jsme si tlouct máslo. Nakonec jsme se vypravili zpátky
do školy. Bylo to opravdu super!!
Veronika Hrachovcová – žákyně 4. třídy
Branně záchranný kurz, Mgr. Kateřina Hubeňáková
Žáci 5. a 6. třídy se zúčastnili branně záchranného kurzu v
Novém Jičíně. Výcvik byl zaměřen na zdokonalování plavecké
techniky, orientaci ve vodě, poskytování první pomoci tonoucímu a také na rozvoj fyzické kondice.

Mikulášský turnaj ve stolním tenise,
Mgr. Viktor Petrskovský, Mgr. Alena Kulíšková
Dne 7. 12. 2018 se na naší škole uskutečnil Mikulášský turnaj
ve stolním tenise. V turnaji soutěžili žáci od 3. - 9. třídy. Hrálo se
na dvě skupiny systémem každý s každým. V první skupině zvítězil Ondřej Novotný (5.), na druhém se umístil Matěj Fertáľ (4.)
a na třetím Jiří Zámečník (5.). Ve druhé skupině zvítězil Ondřej
Hrdina (9.), na druhém místě skončil Jan Bartoň (6.) a na třetím
Martin David (8.). Všem hráčům děkujeme za účast a těm nejlepším gratulujeme.

Šachový turnaj mezi základními školami v Mořkově
Mgr. Eva Hegarová
Dne 12. 12. 2018 se žáci naší školy (z 5. třídy: Ondřej Novotný,
Adam Kudělka, Jiří Zámečník, Petr Bartoň, ze 6. třídy: Jan Bartoň, Josef Hutyra, ze 7. třídy David Novotný a z 9. třídy Ondřej
Hrdina) se zúčastnili Turnaje základních škol v šachu. Děkujeme chlapcům za reprezentaci naší školy.

Den plný her, Mgr. Kateřina Hubeňáková
…že bychom se drželi hesla: Kdo si hraje, nezlobí! Je to již potřetí, kdy jsme se rozhodli, že pro děti před vánočními prázdninami připravíme „výuku“ ve formě Dne plného her…děti si
mohly zahrát různé tradiční i netradiční hry, ve kterých mohly
uplatnit svůj důvtip, postřeh, paměť či logiku.
Projektová soutěž v anglickém jazyce,
Mgr. Renata Pernická
Dne 21.12. 2018 se žáci 7. třídy Ivana Ježková, Matouš Hruška a Lukáš Novák zúčastnili okresního kola soutěže Projekty v
anglickém jazyce.
Celá soutěž probíhala na škole Komenského 66 v Novém Jičíně a zúčastnilo se jí 12 týmů. Téma Heraldika náš tým vůbec nezaskočila a čas na přípravu ( 1,5 hodiny) jim utekl velice
rychle. Erb s názvem ,,Hedgehog neverloses“ (Ježek se nikdy
neztratí) dokázali skvěle okomentovat, jejich angličtina byla
plynulá ( s pestrou slovní zásobou), tým působil sehraně. Sedmákům nechyběl ani jejich osobní vtip a humor. Zaslouženě
tedy skončili na krásném 5. místě!
Všem jim moc děkuji za reprezentaci školy, blahopřeji k jejich
výkonu a přeji hodně štěstí v dalších jazykových soutěžích!
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Klub Sluníčko informuje
Mgr. Zuzana Váhalová

Závěr roku jsme si s dětmi a maminkami v Klubu Sluníčko
zpestřili společným výletem. Tentokrát jsme navštívili Dětské
pohádkové lázně v Rožnově pod Radhoštěm. I přes podzimní virózy, které nás neminuly, se výletu zúčastnilo 13 dětí s maminkami. V zábavním centru děti čekaly nejrůznější atrakce a
některé pro ně byly výzvou. Na velkých skluzavkách, trampolínách, či prolézačkách si děti vyzkoušely své pohybové dovednosti, obratnost a zručnost. Mnohdy byla zapotřebí také pořádná dávka odvahy, nejen u dětí, ale i u maminek. Dopoledne plné zábavy a smíchu jsme si společně moc užili a vrátili se
domů plní nových zážitků a dojmů.
Poslední hernička v roce se již tradičně nesla ve vánočním
duchu. Sešli jsme se společně u vánočního stromečku a voňavého cukroví, zazpívali si koledy a s napětím čekali na Ježíška. A on přišel! Donesl nám krásné dárečky, které děti společně rozbalily a pohrály si s nimi. Moc děkuji všem maminkám a
jejich ratolestem za krásně prožité dopoledne, nejen to vánoční, ale také všechny předešlé a těším se na následující společná setkání v novém roce 2019.

HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 01/2019

18. ročník Silvestrovského běhu
hodslavskými uličkami
Mgr. Alena Kulíšková

se uskutečnil za obstojného počasí – nepršelo a pod nohama bylo bezpečno. Stejný počet závodníků jako vloni – 73 měřilo své běžecké síly. Přesně 20 mužů, 11 žen a 42 dětí v různých kategoriích.
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5.

3.
4.6.

Jonáš Váhala
Tomáš Bartoň

Sára Váhalová
Adam Minář

5.7.

SáraJáchym
Váhalová Horák

6.

Adam Minář

8.

Jakub Kulíšek
Nikol
Bartoňová

Josef Sulovský

7.

Jáchym Horák

8.9.

Josef Sulovský

9.10.
10.

11.

11.

12.
12.

1.
Vinklárek
PořadíMilan
Muži
Martin Keller
2.
Petr Milan
Pospíšil Vinklárek
3.1.
Ondřej Horák
4.
Martin Keller
2.
Roman Kudělka
5.
Petr
Pospíšil
Michal
Sopuch
6.3.
Martin
Palacký
7.4.
Ondřej Horák
Filip Bartoň
8.
Roman
Milan
Strnadel Kudělka
9.5.
Petr
Vyhlídal
10.
Michal
Sopuch
6.
Marcel Černoch
11.
Martin Palacký
7.
Otto Kalich
12.
Filip
Bartoň
8.
Lukáš
Sulovský
13.
Lukáš
Kulíšek
14.
Milan Strnadel
9.
Jiří Pekarčík
15.
Petr Vyhlídal
10. Jan Kudělka
16.
Drda Černoch
17.
Marcel
11. Martin
Jan Zámečník
18.
Kalich
12. JurajOtto
Jánošík (Oly Kolařík) + MBT
19.

5:02
5:07
5:18
5:20

Pazúři

Cérky

Kamila Drdová
Tadeáš
Frýdl
Jakub
KulíšekDalibor
Martina Barbora
Karel
Býma
Drda 5:46
Koláčná 8:46 6:13
7:43
Kateřina
MatějMandaliničová
Fertáĺ
Josef Býma
Koláčná
Nikol
Adéla Frýdlová Jiří
Patrik Drda
Bartoňová
Zámečník
Vojtěch
Adéla
Eduard
Skýpala
Martina
KarelKulíšková
Býma
Matyáš Mička
Kudělka
Mandaliničová
Filip
Bartoň
Adéla Frýdlová Jiří Markéta
Viktor
Vyhlídal
Večerková
Zámečník
Adéla
Eduard
Matěj Jandl
Helena
Oldřich
Kulíšková
Kudělka
Kudělka
Markéta
FilipZámečníková
Bartoň
Tomáš Jandl
Večerková
Marie Sulovská Kryštof
Helena
Oldřich
Večerek
Zámečníková
Kudělka
Jan Kudělka
Marie Sulovská Kryštof
Večerek
René
Jan Kudělka
Vyhlídal
René
Vyhlídal
Jakub
Jakub
Ondřejík
Ondřejík
František
František
Sulovský
Sulovský

Dospělí

Pořadí Muži
Dospělí:

Barbor
Koláčn

Koláčná

Ogaři

Petra
Mandaliničová
Matyáš
Ondřejík

Ondřejík
Holky

Kočárky

4.

2.
2.

Benjamínci
běžci

Pořadí

Leontýna
Žitníková 7:59
Lukáš Adam

2.

Přemysl Býma

Jonáš Váhala
Tomáš Bartoň

1.3.

2.
2.

Benjamínci
jezdci

18. ročník Silvestrovského běhu hodslavskými uličkámi
Leontýna
Petra
Kamila
Dalibor
se1.uskutečnil
za obstojného počasíPřemysl
– nepršeloBýma
a pod nohama
bylo bezpečno. Stejný
početDrdová
závodníků jako
vloni – 73
měřilo své běžecké
síly.
Přesně
20
mužů,
11
žen
a
42
dětí
v
různých
kategoriích.
Žitníková 7:59
Mandaliničová 7:43
Drda 5:46
Výsledky
zveřejňujeme
v tabulce:
Výsledky
zveřejňujeme
v tabulce:
Lukáš
Adam
Matyáš
Kateřina
Matěj Fertáĺ
2.
Děti:
Děti:

Ženy
Lenka Petříčková
Simona Drdová
Helena5:02
Pobořilová
Pavla Adamcová
5:07
Renáta Býmová
Monika5:18
Kulíšková
Dana Sulovská
5:20
Anna Tomanová
Jana Zámečníková
Dagmar Petáková
Alexandra Malindová

Dospělí

6:30
Ženy
Lenka Petříčková
Simona Drdová
Helena Pobořilová
Pavla Adamcová
Renáta Býmová
Monika Kulíšková
Dana Sulovská
Anna Tomanová
Jana Zámečníková
Dagmar Petáková
Alexandra Malindová

6:30

Lukáš Sulovský
13.
Lukáš
Kulíšek
14. každoročně
Jako
jsme
vyhlásili nejmladšího a nej…(jak kdo chcete ) účastníka. Nejmladší byla Leontýna
Jiří
Pekarčík
Žitníková
a ti
další
NEJ byli Jiří Pekarčík a Anna Tomanová. Poděkování patří všem sponzorům a
15.
organizátorům.
nezbývá než se těšit na nějakou z dalších společných sportovních akcí.
Jan A
Kudělka
16.
Martin Drda
17.
Mgr. Alena Kulíšková
Jan Zámečník
18.
Juraj Jánošík (Oly Kolařík) + MBT
19.

Jako
každoročně
jsme
vyhlásili
nejmladšího
a nej…(jak
chcete
) účastníka.
Jako
každoročně
jsme vyhlásili
nejmladšího
a nej…(jak
kdo
Poděkování
patří všem kdo
sponzorům
a organizátorům.
A ne- Nejm
chcete) účastníka. Nejmladší byla Leontýna Žitníková a ti další zbývá než se těšit na nějakou z dalších společných sportovti další
NEJ byli Jiří Pekarčík
Anna Tomanová. Poděkování patří všem sp
NEJ Žitníková
byli Jiří Pekarčíkaa Anna
Tomanová.
níchaakcí.

organizátorům. A nezbývá než se těšit na nějakou z dalších společných sportovních ak
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Finanční úřad pro
Moravskoslezský kraj

Na Jízdárně 3, 709 00 Ostrava
Tel.: 596 651 302

Ve čtvrtek 31. ledna skončí lhůta pro podání přiznání k dani z
nemovitých věcí na rok 2019 a také možnost přihlásit se k placení této daně na rok 2019 prostřednictvím soustředěné inkasní platby obyvatelstva (SIPO).
Povinnost podat přiznání se týká především nových vlastníků pozemků, zdanitelných staveb, bytových a nebytových jednotek (včetně majitelů bytových jednotek převedených v roce
2018 z družstevního do osobního vlastnictví). Do daňového
přiznání se uvádí všechny zdanitelné stavby (budovy nebo vybrané inženýrské stavby), bytové a nebytové jednotky, které se
nachází na území Moravskoslezského kraje. Rozhodný je stav
vlastnictví k nemovité věci k 1. 1. 2019.
Pozornost těmto řádkům by měli věnovat také vlastníci nemovitostí, kteří v roce 2018 všechny nemovitosti nebo část
svých nemovitostí umístěných v Moravskoslezském kraji prodali, darovali nebo je jiným způsobem převedli na nové vlastníky. Také bývalým vlastníkům nemovitých věcí totiž zákon
ukládá povinnost komunikovat s finančním úřadem, a to buď
formou podání daňového přiznání (pokud jsou ke dni 1. 1.
2019 vlastníky nemovitých věcí v obvodu územní působnosti
Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj) nebo formou písemného oznámení, že v roce 2018 přestali být vlastníky nemovitých věcí a nadále již k 1. 1. 2019 nejsou vlastníky žádné
nemovité věci ani poplatníky daně za nemovité věci v obvodu
územní působnosti FÚ pro Moravskoslezský kraj.
Důvodem pro podání daňového přiznání je i provedená digitalizace katastrálních území, která proběhla v roce 2018. Tímto úkonem ve většině případů dochází ke změně poplatníka
u parcel pronajatých zemědělským subjektům, dále ke změně
číslování parcel a ke změně výměry parcel.
Pokud vlastník nemovité věci, která se nachází v Moravskoslezském kraji, podával přiznání k dani z nemovitých věcí Finančnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj v uplynulých letech
a nezměnily se skutečnosti rozhodné pro výpočet daně, daňové přiznání znovu nepodává. Skutečnost, že došlo ke změně stanovené ceny půdy nebo výši místního koeficientu není
sama o sobě důvodem pro podání daňového přiznání.
Vlastník nemovité věci umístěné na území Moravskoslezského kraje, který tuto nemovitou věc zahrnul do přiznání k dani
z nemovitých věcí podaného v uplynulých letech, má povinnost podat daňové přiznání zejména, pokud realizoval přístavbu, nástavbu nebo naopak část stavby zlikvidoval, dále pak v
případech, kdy došlo ke změně výměry jeho pozemků nebo
ke změně druhu pozemku, zvýšení počtu nadzemních podlaží apod.
Obce mohou obecně závaznou vyhláškou pro všechny nemovitosti na území obce stanovit jeden místní koeficient ve
výši 2 až 5. Tímto koeficientem se pak násobí daň poplatníka
za jednotlivé druhy pozemků, zdanitelných staveb nebo jednotek, případně jejich souhrny (s určitými výjimkami). Pro rok
2019 využilo možnosti stanovit místní koeficient 46 obcí v Moravskoslezském kraji.
Celkem 33 obcí kraje stanovilo místní koeficient ve výši dvě,
5 obcí stanovilo místní koeficient ve výši tři (Nošovice, Malenovice, Ostravice, Dětmarovice, Mořkov), 2 obce stanovily místní
koeficient ve výši čtyři (Oprechtice ve Slezsku, Paskov) a 6 obcí
stanovilo místní koeficient v maximální výši pět (Palkovice, Žabeň, Bílá, Čeladná, Staré Hamry, Stonava).
Podrobné informace o místních koeficientech stanovených
HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 01/2019
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obcemi v Moravskoslezském kraji naleznete v příloze této tiskové zprávy a na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj.
V případě nejasností či pochybností ohledně správné výše
daně z nemovitých věcí doporučuje finanční úřad seznámit se
podrobněji se všemi informacemi a novinkami na internetových stránkách www.financnisprava.cz.
Finanční úřad doporučuje využít k vyplnění i k podání daňového přiznání elektronickou aplikaci na adrese www.daneelektronicky.cz, kde lze tiskopis Přiznání k dani z nemovitých
věcí na rok 2019 vyplnit automatizovaně s nápovědami, kontrolami, automatickými součty a také jej lze vytisknout.
Má-li občan (nebo jiný daňový subjekt či jeho zástupce) zpřístupněnou datovou schránku nebo má-li zákonnou povinnost
mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen daňové
přiznání podat datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně, tj. prostřednictvím aplikace Elektronická podání na www.daneelektronicky.cz. Dílčí přiznání k dani z
nemovitých věcí se však podává pouze v listinné podobě.
Pro občany, kteří nemají zpřístupněnou datovou schránku
a dávají přednost ručnímu vyplnění přiznání, jsou na všech
územních pracovištích Finančního úřadu pro Moravskoslezský
kraj připraveny tiskopisy daňového přiznání a Pokyny k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí. Všechny tiskopisy a informace však lze rychle získat také bez osobní návštěvy úřadů
na internetových stránkách www.financnisprava.cz.
Daň z nemovitých věcí na rok 2019 je splatná do 31. května.
I letos občané v průběhu května obdrží do svých poštovních
schránek tzv. „daňovou složenku“ s údaji potřebnými pro zaplacení daně z nemovitých věcí.Složenku do schránky neobdrží občané, kteří se již v minulosti přihlásili k placení daně z
nemovitých věcí prostřednictvím SIPO nebo se k placení daně
z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO přihlásí do konce ledna tohoto roku.

Více informací k dani z nemovitých věcí a k placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO najdete na www.financnisprava.cz/sipo.
Informace pro placení daně e-mailem
Od loňského roku mají občané, kteří se dosud nepřihlásili k
placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO, další
možnost, jak získat informace nutné k placení daně z nemovitých věcí, a to zasláníme-mailem.
Na základě žádosti, která byla v minulosti podána občanem,
který je poplatníkem daně z nemovitých věcí nebo na základě
žádosti, která bude občanem podána finančnímu úřadu nejpozději do 15. března tohoto roku, bude občanovi doručen
místo složenky e-mail s informacemi potřebnými pro placení
daně z nemovitých věcí.
Informace doručené e-mailem obsahují také QR kód, pomocí
kterého lze daň z nemovitých věcí ihned zaplatit přes internetové bankovnictví nebo pomocí mobilních platebních aplikací. Tímto způsobem placení se na minimum snižuje riziko vzniku chyby v psaní při ručním zadávání platebního příkazu, a tím
se snižuje riziko nesprávně provedené platby.
Pokud občan požádá o tuto službu, nebude mu již do poštovní schránky doručována daňová složenka. Více informací k
aktivování služby včetně tiskopisu žádosti je zveřejněno na internetových stránkách www.financnisprava.cz.
V Ostravě dne 7.1. 2019
Ing. Petra Homolová
tisková mluvčí finančního úřadu
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Lomnice u Rýmařova
Rýmařov
Čaková
Holčovice
Janov u Krnova
Jindřichov ve Slezsku
Petrovice ve Slezsku
Baška
Dobrá u Frýdku-Místku
Morávka
Nižní Lhoty
Nošovice
Oprechtice ve Slezsku
Palkovice
Paskov
Pražmo
Staříč
Sviadnov
Třanovice
Vojkovice
Žabeň
Bílá
Čeladná
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Ostravice
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x
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Havířov
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Dětmarovice
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Karviná

Karviná - Město
Stonava
Doubrava u Orlové

2
x
2

x
x
x

x
x
x

x
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x

Štramberk
Mořkov
Sedlnice
Velké Albrechtice
Neplachovice
Opava
Raduň
Šenov
Václavovice
Vratimov
Klimkovice
Olbramice
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2
33

x
3
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
5

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
2

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
6

Orlová
Kopřivnice

Nový Jičín

Nový Jičín

Opava

Opava

Ostrava I

Ostrava-město

koeficient

ÚzP
Bohumín
Havířov

Ostrava III

väčšinu, k Hitlerovej Tretej ríši. Situácia sa reišila tak na domá46
cej pode, ako aj v zahraničí. A práve rozhodnutie spoza hraníc,
učinené na konci septembra 1938 zástupcami Veľkej Británie,
Francúzska, Nemecka a Talianska, sa stalo kľúčovým. Mníchovská dohoda, „Mníchovský diktát“, alebo ak chcete „Mníchovská
zrada“. Jej pričinením sa napokon i značná časť Novojičínska
Vážení Hodslavjané,
Strana 2ocitla v novom štáte, ako územie nacistického Nemecka.
Zveřejňujeme další část tematického referátu ke 100. výročí
Postupný rozmach obce Hodslavice bol zastavený práve po
vzniku Československa, který Mgr. Martin Vitko z Muzea Novoji- udalostiach Mníchova 1938. Hodslaviani údajne už od roku
čínska laskavě poskytl k postupnému uveřejnění. Snad tento „se- 1933, kedy sa Hitler dostal k moci vtipkovali, že na tzv. dolnom
riál“ přinese zajímavé informace i těm čtenářům, kterým časové kúte bude hranica. Skutočnosť sa ukázala byť ešte tvrdšia. Ešte
dispozice nedovolily osobní účast na říjnové oslavě.
počas rokovaní v Berlíne na prelome septembra a októbra sa
PhDr. Zora Kudělková
objavila správa, že okupácia by sa nemala týkať novojičínského okresu. Ale v prvých októbrových dňoch robotníci, dochádzajúci z novojičínských fabrík svedčili, že miestni Nemci už
První republika, okupace
chystajú výzdobu, ktorá zrejme má byť použitá na vítanie nePo vzniku nového štátu spela obec k novému rozmachu. Z
meckých vojsk. V rozhlasových správách 6. októbra sa objavičeskoslovenských légii sa domov jako hrdinovia vrátili 25 Hodla informácia, že i Hodslavice majú byť v tzv. okupačnom pásslavjani. Prezident Masaryk navštívil túto obec v r. 1928, pri
me. Mnohí ani nečakali na túto správu – už niekoľko dní predsvojej ceste na Radhošť, a o dva roky neskor 1930 ho miesttým bola cesta smerom na Valašské Meziříčí preplnená autami
ni obyvatelia mohli zazrieť znovu, keď tadiaľto vlakom prea povozmi. Z pohraničných území ľudia utekali pred hrozbou
chádzal smerom na Tešín. „Prezident Osloboditeľ“ mával na
vojny, až napokon ustupovala 9. 10. i československá armáda.
pozdrav československým obyvateľom aj v stanici Hodslavice.
O deň na to, 10. októbra započala okupácia. Pred piatou hoSamotné Novojičínsko svoj nemecký ráz nestratilo. I po ďaldinou ráno toho dňa dorazil do stanice Hodslavice posledný
šie roky v ňom bolo rýdzo českých obcí ako Hodslavice pravlak z Nového Jičína. Tesne pred poludním prišlo od Nového
málo. Československý štát však existoval a česko-nemecké súJičína nemecké vojsko. Krátko sa zastavilo na rázcestí k Mořžitie v ňom sa napokon ukázalo ako značne problematické.
kovu a následne sa vydalo tým smerom. Zanedlho na to prišla
Bolo tomu tak pri vzniku republiky, a dospelo to až k jej zániku.
čs. finančná stráž a usadila sa na ceste pri hostinci na fojtstve.
Osudným sa pre Masarykovu a následne Benešovu republiku
V prvej chvíli sa zdalo, že Hodslavice budú rozdelené: severná
stalo rozšírenie fašistickej resp. nacistickej ideológie, a to práčasť až po rázcestie k Mořkovu bude zabratá, južná zostane reve medzi nemeckou menšinou. A podobne, ako Českoslovenpublike. Nemecké vojsko si zriadilo závoru na ceste na dolnom
ský štát v roku 1918 vznikol, teda za posvätenia a rozhodnutia
konci, ktorú vojaci strážili vo dne i v noci.
svetových veľmocí, tak tie mu o 20 rokov neskor zasadzujú neDňa 15. októbra bolo čs. úradmi zdelené, že Hodslavice, rovkompromisnú ranu v podobe Mníchovskej dohody, spejúcej k
nako
ako susedný Mořkov, boli prehlásené za neutrálne pászániku Československa.
mo. Za poriadok ručil starosta František Hromádka. Nemecké
Spomienka na rok 1918 je dnes vskutku slávnostná a nesie
vojsko hliadkovalo na poliach medzi Straníkom a Hodslavicasa v pozitívnom duchu. Udalosti, ktoré sa odohrali o dvadsať
mi, čs. finančná stráž ustúpila smerom na južný okraj obce. Z
rokov neskor už tak pozitívne vnímané nie sú – Českoslovenpopudu miestneho rodáka Josefa Lukla Hromádku bolo priská republika totiž po dvoch dekádach speje k svojmu koncu.
kročené k akciám, aby Hodslavice zostali v Československej reObyvateľstvo je však ochotné svoju republiku brániť, a to keď
publike. Ešte 15. 10. bolo na ministerstvo zahraničia odoslané
hrozba zo strany nacistického Nemecka sa stupňuje viac a viac.
memorandum podpísané starostom a všetkými členmi obecSymbolom najskor čiastočnej, potom úplnej mobilizácie munej rady. Dokazovalo sa v ňom, že Hodslavice boli a sú rýdzo
žov do československej armády je i pieseň „U našich kasáren“.
českou obcou, niet teda dovodu aby boli okupované NemcaNejeden raz sa spievala s odhodlaním, avšak v kútiku duša zami. Rovnaké memorandá boli odoslané i na ďalšie vojenské a
iste s obavou, ako sa situácia bude vyvíjať v ďalších dňoch. Nepolitické miesta. 20. novembra dostala obecná rada radostnú
mecké obyvateľstvo, sfanatizované nacistickou ideológiou,
správu od dr.-a J. L. Hromádku, že rozhodnutím delimitačnej
požadovalo odčlenenie častí Československa, v ktorých malo

Kde domov můj aneb
historická výročí republiky
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komisie v Berlíne zostanú Hodslavice definitívne v Československej republike.
O tri dni na to vstúpila za zvuku hudby do Hodslavic jednotka
čs. armády, ktorá bola radostne přivítaná. Hodslavice boli spolu s ďalšími 11 českými obcami z Novojičínska správne pripojené k okresu Valašské Meziříčí. Stanovená bola aj nová hranica.
Čs. finančný stráž si postavila strážnicu v mieste vyústenia cesty zo Straníka na hlavnú cestu Valašské Meziříčí – Nový Jičín.
Nemci tam mali strážnicu tiež, avšak ich hlavná colnica bola v
Bludoviciach, v budove školy. Ešte koncom októbra 1938 odviezol dr. Božetěch Parma z Pohorskej jednoty Radhošť z rodného domku Františka Palackého jeho kolísku, knihovničku,
knihy a iné pamiatky do Frenštátu, kde boli pietne uložené a
neskoršie, už v lepších časoch, vrátené späť do domku.
Ihneď po okupácii sa zo zabraného územia prisťahovalo do
Hodslavíc mnoho českých ľudí, najmä z Nového Jičína. Ešte
viac bolo tých, ktorí žiadali o prísľub domovského práva v obci
a hodslavská obecná rada im ochotne vyhovievala. Radosť z
oslobodenia ale netrvala dlho. Prišiel 15. marec 1939 a s ním
zriadenie Protektorátu Čechy a Morava, štátneho útvaru, ktorý
bol plne pod kontrolou Nemcou. Hodslavice boli obsadené a
ako výstižne popisoval dobový kronikár: „Bol koniec nádejám,
dedina sa topila v smútku a v očakávaní ďalších hroz.“
Mgr. Martin Vitko
Konec 2. části

Evidence skutečných
majitelů s.r.o. v roce 2018
Mgr. Petr Sopuch

Vážené čtenářky, Vážení čtenáři,
dnešní příspěvek zaměříme na důležitou povinnost pro
všechny, kteří obhospodařují některou z obchodních korporací (jako jsou například společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti) anebo jiné právnické osoby zapsané ve veřejných rejstřících (jako například spolky, ústavy). Ze zkušenosti
bohužel vidíme, že mnoho majitelů působících v právnických
osobách o této povinnosti neví.
Jedná se o tzv. zápis do evidence údajů o skutečném majiteli
právnické osoby zapsané do veřejného rejstříku a svěřenského
fondu zapsaného do evidence svěřenských fondů.
Pro přehlednost uvedeme právní rámec této povinnosti pro
příklad u společnosti s ručením omezeným (dále jen „s.r.o.“).
Tyto jsou zapsány v obchodním rejstříku, což je veřejný rejstřík přístupný na adrese www.justice.cz. Pravidla jsou obsažena
v zákoně č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a
fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů.
Tento zákon byl novelizován zákonem č. 368/2016 Sb., kterým byla zavedena evidence údajů o skutečných majitelích.
Dále byl tímto zákonem zaveden soudní poplatek ve výši
1.000,- Kč za zápis údajů o skutečném majiteli podle § 118f zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob dle
zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích.
Účinnost této novely nastala 1. 1. 2018, avšak dle naší zkušenosti právnické osoby ve velké míře nereagovaly a zápis neprovádějí.
Kdo má povinnost údaje do evidence nahlásit?
•
právnické osoby zapsané ve veřejném rejstříku (například s.r.o., a.s., spolky, ústavy),
•
svěřenští správci svěřenských fondů zapsaných v evidenci svěřenských fondů.
Jaké údaje se zapisují?
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Skutečného majitele definuje ust. § 4 odst. 4 zákona č.
253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů
z trestné činnosti a financování terorismu. Jedná se o „fyzickou
osobu, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní
osobnosti.“
Fakticky se tedy vždy jedná o fyzickou osobu, která je skutečně za onou právní schránkou, a která vlastní významný podíl na právnické osobě nebo je příjemcem významného podílu z výnosů.
O této osobě tzv. na konci řetězce se zapisují údaje podle ust.
§ 118f rejstříkového zákona, tedy:
a)
jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také
bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu,
b)
datum narození a rodné číslo, bylo-li mu přiděleno,
c)
státní příslušnost a
d)
údaj o podílu na společnosti.
Jak tedy postupovat?
Lhůta pro splnění povinnost je zákonem obecně stanovena v
ust. § 118e rejstříkového zákona jako „bez zbytečného odkladu po vzniku rozhodné skutečnosti.“ Aktuálně je pro právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku uváděná lhůta do
1. 1. 2019, pro subjekty zapsané do jiných rejstříků lhůta do 1.
1. 2021.
Doporučuji vše realizovat do 31. 12. 2018, neboť platí přechodné ustanovení zákona, dle kterého „Osoby zapsané do
veřejného rejstříku podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných
rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších
předpisů, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se osvobozují od poplatku za zápis údajů o skutečném majiteli po dobu 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.“ Osvobození tedy platí v období do 1. 1. 2019.
Zápis údajů do evidence je prováděn na základě formuláře,
který je k dispozici na webové adrese https://issm.justice.cz/.
Zde také najdeme související informace. Vyplnit formulář je
možno samostatně či lze požádat o pomoc notáře či advokáta.
Po vyplnění formuláře je nutno ověřit podpis a podání směřuje k tzv. rejstříkovému soudu, což bude krajský soud dle místa sídla právnické osoby.
Pro příklad tedy osoba jednající za s.r.o. se sídlem v Brně
bude moci stáhnout z webu formulář, vyplnit jej, doložit přílohy, ověřit podpis a následně vše podat u Krajského soudu
v Brně. Obdobně odpovědná osoba za s.r.o. z Nového Jičína
bude moci vše podat u Krajského soudu v Ostravě.
Za nesplnění povinnosti v současné době hrozí nepřímé
sankce a vedle toho důležitá ztráta důvěryhodnosti.

www.hodslavice.cz

SP OLEČE NS KÁ KR O NIKA
V měsíci lednu oslaví své životní jubileum 50²55²60²65²70 tito naši spoluobčané :

Petr Stašek • Vladimír Turek • Pavel Horák • Tomáš Kelar
² Miroslava Kudělková ² Vladimír Rýdel • Petr Hušek
² Vlasta Rýdlová • Jiří Čuberka • Lidmila Kramolišová
² Bohuslav Bartoň.

Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.
²

²

²

²

²

V měsíci prosinci se narodili Ivo Mareš a Vincent Plešek.
Vítáme narozené děti do svazku naší obce a přejeme jim
mnoho úspěchů v nastávajícím životě.
David Krutílek, 5.třída ZŠ Hodslavice
²

²

²

²

²

V měsíci prosinci jsme se rozloučili
s paní Marií Hermannovou a paní Annou Merendovou.

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