Leden 2020

ZPRAVODAJ
Milé Hodslavjanky, milí Hodslavjané,
dovolte, abychom Vám všem popřáli do roku 2020 pevné
zdraví, pohodu v rodině i v zaměstnání, radost a optimistický
pohled na svět kolem nás.
Stojíme na začátku roku, který bude opět ve znamení velkých
staveb a investic v naší obci a doufáme, že i pestrého společenského, spolkového a sportovního života. Těšíme se, že společně můžeme zlepšit nejen naše okolí a vybavenost obce, ale i
naše životní prostředí a mezilidské vztahy.
Vloni jsme zahájili největší investici obce – výstavbu kanalizace a ČOV a už bylo proinvestováno 84 mil. Kč. Tato důležitá stavba se dotýká nás všech, ale věřím, že trochu nepohody
ještě přetrpíme s pochopením a přesvědčením, že je to ve prospěch našeho životního prostředí. Projekt by měl být ukončen
v letních měsících a následovat bude roční zkušební provoz,
kdy na kanalizaci budete připojovat vaše nemovitosti. Informace budeme nadále pravidelně zveřejňovat na webu obce
a ve zpravodaji a prosíme Vás, abyste jim věnovali velikou pozornost.
V oblasti vodohospodářské jsme připravili nový projekt tlakové stanice na Léše, která by měla vylepšit zásobování pitnou vodou na Mořkovsku a podali jsme žádost o krajskou dotaci. Získáme-li ji, postavíme tlakovou stanici ještě letos. Důvodem našeho optimismu jsou získané dotace na investiční
akce ukončené či zahájené v loňském roce a na další akce, které teprve rozjedeme v tom letošním.
Proběhla rekonstrukce haly v zemědělském areálu a od ledna můžeme využívat nový Sběrný dvůr k ukládání a třídění odpadu (5mil.Kč), na kterou jsme získali dotaci z OPŽP. Na základě příkladného přístupu k obnově zeleně v obci i okolí naše
obec získala Zelenou stuhu Moravkoslezského kraje a finanční
ocenění 500tis. Kč jsme vloni využili na nákup techniky k údržbě zeleně.
Opět jsme se připojili k projektu Kotlíkových dotací s příspěvkem obce i k poskytování půjček na realizaci výměny kotlů.
Také náš projekt na rekonstrukci školního antukového hřiště
(5 mil. Kč) získal dotace z výzvy MMR ČR a do konce května antukové hřiště u ZŠ dostane úplně nový – umělý a multifunkční kabát. I škola má naplánováno několik projektů, nechme se

překvapit, co nového pro žáky přichystá…
Hodláme také investovat do bytového fondu obce (cca 15
mil.Kč) a přeměnit ordinace na byty a rekonstruovat byty v bývalém zdravotním středisku a v domě č.p. 213 s pomocí 90%
dotace z IROP – bude to velký příspěvek do sociální oblasti v
obci.
I v loňském roce pokračoval proces tvorby nového územního plánu, v první polovině roku 2020 proběhne druhé veřejné
projednávání, o kterém Vás budeme informovat ve zpravodaji a na webu obce.
Letošní investice do veřejných sítí, budov a vybavenosti zároveň s rozpočtem na tento rok bude schvalovat zastupitelstvo na zasedání ve čtvrtek 20. 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.
Těšíme se na setkání s Vámi 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 opět malé přání, abychom se častěji radovali, než se
hněvali, raději sdíleli, než se stranili a pokusili se naslouchat,
ne jen sdělovat.
Úspěšný rok 2020 Vám přejí
Pavla Adamcová, starostka, Jan Kudělka, místostarosta

Usnesení
ze 7. zasedání Zastupitelstva obce
Hodslavice konaného dne 10.12.2019
OÚ

V souladu s ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
1/7/2019 Schválení programu
ZO
a) schvaluje program jednání 7. zasedání zastupitelstva
obce.
2/7/2019 Volba návrhové komise a ověřovatelů
ZO
a) schvaluje návrhovou komisi ve složení: Vlastimil Socha,
DiS. – předseda,
RNDr. Jitka Hanzelková, Mgr. Petr Mokroš – členové,
b) schvaluje ověřovatele zápisu: Lubomíra Adama, Ing. Kamila Ondřejíka,
c) určuje provedením zápisu Elišku Janskou.
3/7/2019 Kontrola usnesení předcházejícího zastupitelstva obce
ZO
a) bere na vědomí kontrolu usnesení 6. zasedání zastupitelstva obce.
4/7/2019 Usnesení rady obce č. 18 - 22
ZO
a) bere na vědomí usnesení rady obce č. 18 - 22.
5/7/2019 Spolufinancování soc. služeb v rámci ORP
ZO
a) bere na vědomí projekt „Zajištění spolufinancování základní sítě sociálních služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností ORP Nový Jičín“ předložený odborem sociálních věcí MěÚ Nový Jičín a návrh smlouvy o budoucí finanční spolupráci,
b) zamítá spolufinancování péčových sociálních služeb v
rámci ORP a předloženou Smlouvu o budoucí finanční spolupráci při realizaci projektu „Zajištění spolufinancování základní sítě sociálních služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou
působností ORP Nový Jičín“ dle návrhu.
6/7/2019 Plnění rozpočtu 1 - 11/2019
ZO
a) bere na vědomí plnění rozpočtu za období leden až listopad 2019.
7/7/2019 Informace k investičním akcím obce
ZO
a) bere na vědomí čerpání rozpočtu investičních akcí,
b) schvaluje podání žádosti o podporu, s předfinancováním
projektu „Vybudování multimediální učebny a kabinetu“ v ZŠ
F.P. Hodslavice v době realizace a s financováním spoluúčasti
ve výši 10 % v rámci 92. Výzvy IROP - Infrastruktura základních
škol pro uhelné regiony,
HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 01/2020

c) schvaluje Smlouvu – dohodu o spolupráci s Lesy České
republiky, s.p., Hradec Králové o zajištění přípravy a stavební
úpravy vodního toku Zrzávka v rámci stavby „Zrzávka v Hodslavicích I.“ dle návrhu,
d) schvaluje změnu projektu „Sociální bydlení v Hodslavicích“ s tím, že projekt se omezí na úpravu objektu č.p. 213, objekt č.p. 78 se z projektu vyjme z důvodu snížení způsobilých
výdajů projektu.
8/7/2019 Rozpočtové opatření č. 6
ZO
a) schvaluje rozpočtové opatření č. 6:
snížení v příjmech
- 904 000,- Kč,
snížení ve výdajích
- 3 772 000,- Kč,
financování		
2 868 000,- Kč.
9/7/2019 Pověření rady schválením rozpočtového opatření
ZO
a) pověřuje radu obce schválením rozpočtového opatření č.
7 v neomezeném rozsahu,
b) pověřuje radu obce schvalováním rozpočtových opatření
v omezeném rozsahu do výše 300 000,- Kč v příjmech, ve výdajích a financování.
10/7/2019 Rozpočtové provizorium na rok 2020
ZO
a) schvaluje pravidla rozpočtového provizoria na rok 2020
- příjmy dle skutečnosti, čerpání výdajů 1/12 měsíčně upraveného rozpočtu 2019, 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 2020 ve výši 300 000 Kč měsíčně.
11/7/2019 Obecně závazná vyhláška (OZV) č. 1/2019,
kterou se mění OZV č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
ZO
a) schvaluje OZV č. 1/2019, kterou se provádí OZV č. 1/2015,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Sazba poplatku pro poplatníka činí od 1.1.2020 540,- Kč.
12/7/2019 Územní plán - informace
ZO
a) bere na vědomí informace k územnímu plánu.
13/7/2019 Převody majetku
ZO
a) schvaluje Směnnou smlouvu mezi Obcí Hodslavice a O.
M., Hodslavice a zmocňuje starostku podpisem smlouvy. Touto smlouvou směňují smluvní strany pozemky tak, že pozemek
parc. čís. 1824 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 55 m2 přijímá do svého výlučného vlastnictví paní O. M. a část pozemku parc. čís. 150, označený písm. d) o výměře 26 m2 přijímá do
svého výlučného vlastnictví Obec Hodslavice. Náklady spojené se sepsáním této smlouvy a se sepsáním návrhu na vklad
uhradí Obec Hodslavice, náklady spojené s vyhotovením gestrana 2

ometrického plánu uhradí obě smluvní strany stejným dílem,
náklady spojené se vkladem do Katastru nemovitostí uhradí
Olga Muchová. Pozemky uvedené v článku III. mají pro tuto
směnu stejnou cenu.
b) bere na vědomí návrh na odkoupení pozemku parc. č.
1676/1 o výměře 3 556 m2 od paní H. K., Rudlice.

USNESENÍ
ze 23. schůze rady obce konané dne
10.12.2019 na OÚ Hodslavice
OÚ

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)
program jednání,
b)
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-8006278/VB/8
Hostašovice, Zrzávka, NJ_9121, DTS, NNV v rámci stavby pro
kabelové vedení NN v délce 570 m u vodní nádrže Kacabaja
s firmou ČEZ, Distribuce, a.s., Děčín za jednorázovou náhradu
ve výši 150 000 Kč a revokuje schválení této smlouvy ze dne
26.11.2019,
c)
navrženou změnu stavby „Rekonstrukce hřiště ZŠ
Hodslavice“ spočívající ve změně nivelety a doplnění vrstev o
geotextilii v celé ploše (tato změna nenavýší cenu stavby),
d)
Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo o provádění prací při
údržbě a opravě veřejného osvětlení s firmou ZVL SERVICE
s.r.o. Nový Jičín dle návrhu,
e)
„Ceník hrobových míst pro rok 2020“ dle návrhu: nájem za hrobové místo 4 Kč/m2/rok, služby spojené s nájmem
hrobového místa 100 Kč/místo/rok,
f)
finanční dar ve výši 20 000 Kč členům jednotky Sboru
dobrovolných hasičů Hodslavice za trvalou akceschopnost a
pomoc při řešení havarijních stavů na majetku obce i občanů.
II.
Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a)
plnění úkolů z předchozích jednání rad obce,
b)
návrh na výkon technického dozoru investora stavby
Osvětlení hřiště ZŠ a odkládá rozhodnutí na příští jednání rady
obce.

USNESENÍ
ze 24 schůze rady obce konané dne
17.12.2019 na OÚ Hodslavice
OÚ

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)
program jednání,
b)
rozpočtové opatření č. 7:
navýšení v příjmech 7 750 000 Kč,
navýšení ve výdajích 10 038 000 Kč,
financování
2 288 000 Kč,
c)
zápisné v Palackého pamětní knihovně Hodslavice:
děti 10 Kč/rok, studenti 20 Kč/rok, dospělí 50 Kč/rok s účinností od 1.1.2020.
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II.
a)

Rada obce b e r e n a v ě d o m í
plnění úkolů z předchozích jednání rad obce.

Usnadněte si platby poplatků
OÚ

POZOR ZMĚNA VÝŠE POPLATKU za odpad
Nemusíte osobně chodit a čekat ve frontě. Lístky na popelnice Vám doručíme osobně (lístky se budou roznášet průběžně,
nejpozději před 1.4.2020). Občanům, od kterých platby budou
připsány na účet obce po 1.4.2020, nebudou lístky na popelnice doručovány. Občané si je mohou vyzvednout na podatelně
OÚ. Informace na podatelna@hodslavice.cz.
Splatnost poplatku na vývoz odpadu je do 31.3.2020.
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 v letošním roce činí 540,- Kč za osobu. Účet obce je 1765703319/0800, konstantní symbol 558,
variabilní symbol uvádějte 1340000xxx (za xxx doplníte své
číslo popisné, máte-li číslo dvoumístné – před číslem uvedete nulu).
Platbu poplatku si můžete rozdělit: do 31.3.2020 můžete poslat polovinu poplatku, tj. 270 Kč za osobu a do 30.9.2020 druhou polovinu.
Pokud uplatňujete osvobození od poplatku (tj. za osoby
zdržující se mimo území ČR déle než 9 měsíců, nebo osoby pobývající déle než 6 měsíců v zařízení sociální a zdravotnické
péče – LDN, umístění dítěte do dětského domova aj., nebo snížení poplatku (tj. studenti bydlící mimo místo trvalého pobytu
o 100 Kč na osobu a rodiny s více než 2 nezaopatřenými dětmi
o 100 Kč na osobu, musíte nejpozději do konce března doručit na podatelnu OÚ žádost o snížení platby nebo žádost
o osvobození od platby.
UPOZORNĚNÍ OBČANŮM uplatňujícím osvobození od
poplatku z důvodu pobytu mimo území České republiky déle
než 9 měsíců, že k žádosti o osvobození musí doložit např. pracovní vízum, nájemní smlouvu, pracovní smlouvu, potvrzení
ze zdravotní pojišťovny nebo kopií průkazu zdravotního pojištění.
Tyto formuláře si můžete vyzvednout na podatelně OÚ nebo
stáhnout na www.hodslavice.cz v záložce Obecní úřad – platby poplatků. Žádostem doručeným po 31.3.2020 nelze přihlížet.
Platbu poplatku ze psů ve výši 200 Kč za psa (250 Kč
za každého dalšího psa) také můžete zaslat na účet obce
1765703319/0800, konst. symbol 558, variabilní symbol
1341000xxx (za xxx doplňte číslo popisné) do 31.3.2020.
PROSÍME DRŽITELE PSŮ O NAHLÁŠENÍ ČÍSLA ČIPU na podatelna@hodslavice.cz.
Pokud potřebujete informaci k platbě nebo upřesnit
platbu, zavolejte 556 750 237 nebo pište na mail ekonom@hodslavice.cz.

www.hodslavice.cz

Kalendář kulturních, sportovních
a společenských akcí
na rok 2020 v obci Hodslavice
Obec / OÚ

Termín
4. ledna
17. 1.
25. 1.
31. 1
Únor

Co
Tříkrálová sbírka - Charita
Valná hromada pro členy SDH - SDH
Společenský ples - KD
Pololetní prázdniny - ZŠ
Sportovní odpoledne – kuželky - KD
Přednáška - 220 let kloboučnictví na
Novojičinsku - KD
1. 2.
Ples SHM - SHM
8. 2.
Ples SDH – SDH
15. – 16. 2. Celostátní speciálka Holice - ČSCH
15. 2.
Společenský ples - SRPŠ
22. 2.
Maškarní ples pro děti – SHM
Březen
Lyžařský víkend pro širokou veřejnost
v Donovalech na Slovensku - SHM
Březen
Divadlo Ostrava - KD
Přednáška Policie ČR - KD
2. - 6. 3.
Jarní prázdniny - ZŠ
27. 3.
Noc s Andersenem - ZŠ Hodslavice
Duben
Okresní setkání seniorů v Sedlnici - KD
Zájezd - Floria Kroměříž - KD
9. 4.
Velikonoční prázdniny - ZŠ
Duben
Pálení čarodějnic – T.J. Sokol
30. 4.
Stavění máje - FK Hodslavice
Květen
Přednáška o přírodě - KD
Vycházka Skalky přes Čerťák - KD
Sport. odpoledne – kuželky - KD
10. 5.
Den Matek - ZŠ a MŠ Hodslavice, Obec
15. 5.
Farmářský jarmark - ZŠ HODSLAVICE
23. 5.
Palackého stezka – 49. ročník - KČT
30. 5.
Kácení máje - FK Hodslavice
Červen
Odpoledne na kole – cyklostezka - KD
Tradiční škračení vajec - KD
Relax pobyt Pustevny Hotel Tanečnica - KD
Exkurze do výrobny svíček Rožnov p.R. - KD
11. – 14. 6. Cyklojízda Okolo Tatier (53. Ročník) - KČT
20. 6.
Den obce, Místní výstava drobného
zvířectva - ČSCH
21. června Pouť, Místní výstava drobného zvířectva - ČSCH
27. 6.
Memoriál Otce Jana Bittnera - SHM
Červenec – srpen		
Klubové prázdniny - KD
1. 7. - 31. 8. Hlavní letní prázdniny - ZŠ
4. - 5. 7.
47. ročník volejbalového turnaje mužů a žen
HODSLAVICE 2020 - TJ Hodslavice
6. 7.
Připomínka upálení Mistra Jana Husa - ČCE
25. 7.
Hasičské odpoledne a večer – SDH
31. 7. - 2. 8. Tenisový turnaj O přeborníka Hodslavic“
- Tenis Hodslavice
Srpen
Tábor - SHM
19. – 23. 8. Sraz cykloturistů KST Martin – KČT
19. – 23. 8. Sraz turistů KČT v Duchcově – KČT
29. 8.
Hodslavské vodohraní - OÚ + spolky
Září
Nohejbalový turnaj pro širokou veřejnost - SHM
Září
Zájezd Příbram, Svatá Hora,
Hornické muzeum - KD
1. září
Slavnostní zahájení školního roku - ZŠ
Září
Orientační běh pro děti
Za poznáním Hodslavic – T.J. Sokol
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25. – 27. 9. Vícedenní pobyt Jeseníky – Kronfelzov – KČT
Říjen
Celostátní speciálka Kolín - ČSCH
Říjen
Zájezd Strážnice – Baťův kanál - KD
Vycházka s opékáním špekáčků - KD
8. 10.
Večer sokolských světel – T.J. SOKOL
17. 10.
Drakiáda – SHM, RR, Obec
29. - 30. 10. Podzimní prázdniny - ZŠ
Listopad Celostátní speciálka Nezvěstice - ČSCH
Listopad Divadlo Ostrava - KD
Sportovní odpoledne – kuželky - KD
Zdravotní přednáška - KD
7. 11.
Hubertský ples - Martin Repta
14. 11.
Setkání jubilantů - Obec
28. 11.
Rozsvěcení vánočního stromu - SRPŠ, Obec
Prosinec Výroční schůze klubu - KD
10. 12.
Česko zpívá koledy - KD
23. 12. - 3. 1.2021 Vánoční prázdniny - ZŠ
29. 12.
Vánoční turnaj ve fotbalu a florbalu pro širokou
veřejnost ve Veřovicích - SHM
31. 12.
Silvestrovský běh - Obec

Pozvání na ples
Srdečně vás zveme na ples

Salesiánského hnutí mládeže,
který se uskuteční

1. února od 19.00hod

v sále kulturního domu v Hodslavicích.
Těšit se můžete na vystoupení dětí, bohatou tombolu,
skvělou hudbu i doprovodný program.
Těší se na vás SHM Hodslavice.

Informace ke sběrnému dvoru
OÚ

Vážení spoluobčané,
od 15. 1. 2020 bude poprvé oficiálně otevřen nově vybudovaný sběrný dvůr, do kterého mohou naši spoluobčané vozit k
separaci jednotlivé druhy materiálu dle níže uvedeného. Provozní doba sběrného dvora bude vždy v lichém týdnu, a to ve
dnech středa 8 – 10 hod, 15 - 17 hod a sobota 8 - 11 hod. V
měsíci lednu bude tedy otevřen v termínech středa 15. 1. a 29.
1. 2020, sobota 18. 1. Kompletní provozní řád bude k dispozici
na webových stránkách obce a přímo na sběrném dvoře.
Stručná definice odpadu:
Objemný odpad (nábytek, koberce atd.)
Stavební sanitární odpad (umývadla, záchody atd.)
Papír • Plasty • Polystyrén •Stavební sklo
Kovový odpad (plechovky atd.)
Bílá elektronika, spotřební elektronika
(ledničky, pračky, televize, rádia atd.)
Tuhý nebezpečný odpad • Kapalný nebezpečný odpad
(barvy, oleje, lepidla, pryskyřice atd.)
Jedlé oleje • Pneumatiky
Obsáhlejší výčet druhů sbíraného odpadu bude zveřejněn v
provozním řádu na stránkách obce.
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Náboj junior, 22. 11. 2019

Sbor dobrovolných
hasičů Hodslavice
zve své členy na
VÝROČNÍ
VALNOU HROMADU SDH

Mgr. Martina Holubová
Náboj Junior je soutěž pro čtyřčlenné týmy žáků druhého stupně základní školy a odpovídajících ročníků víceletých
gymnázií. Celá soutěž trvá 120 minut, během nichž se týmy
snaží vyřešit co nejvíce úloh. V Náboji nejde o bezhlavou aplikaci již nabytých vědomostí. Úlohy vyžadují jistou dávku invence a důvtipu.
Naše jediné chlapecké družstvo ve složení Patrik Drda, Vojtěch Martinek, Josef Mičulka, Lukáš Novák obsadilo ve Frýdlantě nad Ostravicí 21. místo z 34 soutěžících, v mezinárodním
srovnání 607. místo z 905 zúčastněných týmů.
Děkuji hochům za reprezentaci.

která se koná dne 17.1.2020 v 18:00 hodin
v hasičské zbrojnici v Hodslavicích.
Zprávičky ze školy
Mgr. Alena Kulíšková

Adventní čas, čas příprav a těšení se na Ježíška, jsme ve škole již tradičně všichni žáci i zaměstnanci zahájili slavnostním
ozdobením vánočního stromu ve vestibulu školy a společným
zpěvem koled.
I když je adventní čas časem klidu, v naší škole se stále něco
děje. A to jak ve výuce, ve školní družině nebo také ve volném
čase.
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Tělocvik na Zimáku v Novém Jičíně
Mgr. Gabriela Mičková

ní o Vánocích našich prarodičů, lidových zvycích a tradici stavění betlémů. Nazdobily si skleněnou baňku, vyrobily vánoční
přáníčko a zazpívaly koledy v doprovodu harmoniky. V zámecké kuchyni si upekly cukroví, utloukly máslo, jak naši předkové doma stloukali v dřevěné máselnici máslo ze smetany. Program byl zajímavý a poučný, těšíme se na další návštěvu na
zámku.

Návštěva Mikuláše v naší škole
Mgr. Helena Tisovská

Celý měsíc listopad měli žáci 2. a 3. třídy v rámci hodin tělesné výchovy výuku bruslení. Každý pátek se těšili na led, kde
jim bruslení pomáhalo posilovat svaly nohou, získávali celkovou obratnost, pohyblivost, rovnováhu a nervosvalovou koordinaci. Vše se dělo hravou formou pod vedením trenérů bruslení. Všechny děti se na bruslení vždy moc těšily a každou lekci
si naplno užily. Snad jim bude zima přát a vše co se naučily, vyzkoušejí na zamrzlé Kacabajce.

Mikulášský turnaj ve stolním tenisu
Mgr. Viktor Petrskovský
Jak už je v naší škole zvykem, v období kolem Mikuláše bojují naši žáci mezi sebou o to, kdo je nejlepším hráčem ve stolním tenise. A jak to letos dopadlo? V kategorii 4.-5. třída se na
prvním místě umístil Lukáš Chrenko (5. tř.), druhé místo obsadil Jiří Hutyra a na třetím místě skončil Matěj Fertál’. V kategorii
6. -9. třída zvítězil Jan Bartoň (7. tř.), druhé místo vybojoval Daniel Rýdl (7. tř.) a na třetím místě se umístil Jiří Zámečník (6. tř.).
Vítězům gratulujeme a ostatním hráčům děkujeme za pěknou hru.

Olympiáda z českého jazyka
Mgr. Viktor Petrskovský
Poslední dva týdny měsíce listopadu věnovali někteří žáci
osmé a deváté třídy olympiádě z českého jazyka. Celkem se
prvního kola zúčastnilo 27 žáků. Ke slohové části se pak probojovalo 11 z nich. A kdo tedy patří mezi naše nejlepší češtináře? Tím nejlepším se stala Dominika Patková (9. tř.), za ní jen
o bod skončila Zuzana Mičulková (9. tř.) a třetí místo obsadila Nela Kramolišová (9. tř.). Z žáků osmé třídy se nejlépe umístil Daniel Stieber, který se umístil na nepopulárním 4. místě.
Všem žákům děkujeme za účast v soutěži a Dominice a Zuzce přejeme hodně štěstí v okresním kole, které se uskuteční
23. 1. 2020.

Letos do naší školy zavítal ve čtvrtek 5. 12. 2019 svatý Mikuláš společně s čerty a anděly. V průběhu dopoledne navštívili
všechny třídy 1. stupně a některé z vyššího stupně. Mikuláš povyprávěl dětem o svém životě, řekl jim, že je patronem města
Nový Jičín, kde se na náměstí nachází jeho socha společně se
3 jablky, které jsou jeho typickým symbolem. Na zlobivé a neposlušné děti se těšili čerti. Chtěli si je odnést v pytli do pekla.
Mikuláš však čerty zastavil a dal hříšníkům příležitost se polepšit. Pro všechny děti přinesl Mikuláš sladkou nadílku. Děti slíbily, že se do příštího roku polepší, budou poslouchat rodiče,
pány učitele, paní učitelky, paní vychovatelky a budou si vzorně plnit svoje povinnosti. Pozor, Mikuláš vše vidí z nebe, příští
rok si zhodnotí, jak se děti polepšily!

Projektová soutěž v anglickém jazyce
Mgr. Pernická Renata

Vánoční kouzlo na Žerotínském zámku
Mgr. Helena Tisovská
V úterý 10. 12. 2019 děti školní družiny zakusily společně s
paní vychovatelkou vánoční atmosféru na Žerotínském zámku v Novém Jičíně. V rámci programu si děti vyslechly vyprávěHODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 01/2020
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V úterý 10. 12. 2019 se na Komenského škole 66 v Novém Jičíně konalo regionální kolo Projektové soutěže v anglickém jazyce. Žáci v týmu si v této soutěži připravují projekt na zadané téma. Později ho před odbornou porotou prezentují a odpovídají na všetečné otázky. Letošní téma se týkalo českých
strašidel a pohádkových bytostí. V regionálním kole bojovalo
třináct týmů z Nového Jičína, Studénky, Kopřivnice, Oder, Fulneku, Hodslavic, Mořkova, Bílovce a Suchdola nad Odrou. Náš
tým ve složení Laura Mičková, Dominik Mičulka (7. tř.) a Radim Petrskovský (6. B) podal skvělý výkon a skončil na 5. místě. Blahopřejeme.

Symbol adventu – Vídeň
Mgr. Hana Horáková

„Kdo neviděl adventní Vídeň, jakoby nežil.“
A proto jme se tam i my 13. prosince vydali s žáky 7. - 9. třídy. Chtěli jsme nasát nejen vánoční atmosféru, ale také navštívit místa, která byla součástí i naší historie. Cesta ubíhala poměrně rychle, protože byla vyplněna zajímavostmi o Rakousku a Vídni. Dopoledne jsme strávili v zámeckém areálu Schönbrunn, kde někteří vyrazili na obhlídku zámku, jiní obešli zahrady s nejstarší evropskou ZOO s mnoha fontánami. Samozřejmostí byly adventně vyzdobené stánky s tradičními vánočními produkty a výrobky či s punčem a voňavými dobrotami. Odpoledne jsme strávili v samotném srdci staré Vídně,
kde jsme si prohlédli nejznámější vídeňské památky, jako například Operu, Marie - Terezien Platz, Parlament, radnici, sídelní komplex Habsburků Hofburg či Stephansdom. Čas zbyl i na
osobní volno, během kterého se daly nakoupit suvenýry či vánoční dárky. Adventní zájezd se vydařil, počasí nám přálo, nikdo nezabloudil, a tak se můžeme těšit zase na nějaký příští
zájezd:)

Vánoční pohádka v Hostašovicích
Mgr. Renata Pernická
Žáci 8. a 9. třídy, kteří navštěvují nepovinný předmět Cvičení z anglického jazyka, si připravili pro děti ze ZŠ Hostašovice
anglickou pohádku Chicken Licken.
Dětem z 3. a 4. třídy v pátek 20. 12. 2019 zazpívali také anglické vánoční koledy, uspořádali pro ně anglický kvíz a komunikovali s nimi v cizím jazyce.
Po celou dobu se nám věnoval p. učitel Miroslav Macháč, který nás přátelsky přivítal a připravil pro naše žáky malé pohoštění.
V tento den jsme se také dárkem rozloučili s p. Jarmilou Pestrana 7

chovou, která končí na této škole ve funkci ředitele. Patří jí poděkování za několik desítek let spolupráce mezi oběma školami.

Prosinec v mateřské škole
Jana Kučová

„Hvězdička stříbrná dopadla na zem…“, „Jedna vločka, druhá,
třetí…“, „Hajdom, hajdom, tydlidom…“ zní ze všech tříd. Tak by
se dal v krátkosti popsat měsíc prosinec u nás v mateřské škole. Ale pěkně popořadě. A abychom v tom měli pořádek a jasno, řídíme se podle adventního kalendáře, který máme na třídách. Plníme v něm úkoly a dovídáme se zajímavé věci nejen k
Vánocům, ale k celému adventu.
Začalo to nacvičováním básničky na rozsvěcování vánočního stromu, kterého se zúčastnily děti ze tříd Berušek a
Kuřátek. I když se nám trošku popletla slova, stromeček se nám
podařilo zdárně rozsvítit a dokonce jsme i dostali sladkou odměnu.
Hned na začátku měsíce jsme si zašli se třidou Kuřátek
pořádně protáhnout těla do tělocvičny ve škole. Rodičové by
určitě koukali, jaké atlety a šikovné mrštné opičky doma mají.
Dětem to šlo opravdu skvěle a hned bylo jasné, že to rozhodně nebyla poslední návštěva tělocvičny.
6. prosince k nám do školky zavítala vzácná návštěva. Objevil se u nás Mikuláš i s celou svou družinou. Mikuláš
nás pořádně překvapil tím, co všechno o nás zná a ví. No, a
abychom se i my něco dozvěděli o něm, tak se nám pěkně
představil. Zjistili jsme všechno důležité o celém jeho životě. A
pravda, že to bylo vážně zajímavé. Čertíci trošku postrašili největší zlobivce a ti už slibovali, jak budou celý rok hodní, budou
všechno jíst a budou maminkám se vším pomáhat. Celé družině jsme zarecitovali a zazpívali a potom jsme od Mikuláše dostali i dárečky  Tímto bychom moc a moc chtěli poděkovat
žákům ZŠ Hodslavice a především paní učitelce Heleně Tisovské za uskutečnění mikulášské nadílky a maminkám z Klubu
rodičů za přípravu balíčků pro děti.
Věřte, nevěřte, děti pak byly po návštěvě Mikuláše
jako vyměněné. Talířky u oběda vymetené a všechny pomazánky na svačinky se staly pomalu oblíbeným jídlem. Hračky
najednou zpět nacházely své místo a paní učitelky téměř nic
nemusely opakovat víckrát.
No a po Mikuláši už přichází doba nacvičování. Každý chce na besídce ukázat mamkám a taťkům jaký je borec, co
všechno zná a co se naučil. Všechny třídy měly připravený moc
hezký program a dětem se vše vydařilo na jedničku!
Děti ze tříd Berušek a Kuřátek jeli také omrknout vánoční trhy na náměstí v Novém Jičíně. Dostali jsme tam dětský punč, mohli jsme se povozit na kolotoči, zazvonili jsme si
na zvoneček, aby se nám splnila tajná přání, a samozřejmě, že
jsme měli i nějakou tu dobrotu.
Děti a paní učitelky ze třídy Berušek také myslí na
naše kamarády v lese. Proto se vydali ke krmelci a donesli zvířátkům nějaké dobroty, aby zvířátka neměla hlad a taky se na
Vánoce měla dobře.
Dále nás čekala Vánoční nadílka. Ježíšek totiž donesl dárečky i do školky. A dárky to teda byly parádní. Stavebnice, logické hry, lego, didaktické pomůcky, kostkoviště, plastelíny a mnoho dalšího. Asi jsme přeci jen byli hodní, když jsme si
zasloužili takovou nadílku .Ježískovi jsme poděkovali hezky
společně celá školka najednou – a to zazpíváním několika koled u stromečku v MŠ.
Jako poslední, v tomhle nabitém měsíci, byl výlet do
Frenštátu pod Radhoštěm. A to do muzea, kde byl pro nás přiwww.hodslavice.cz

pravený celý vánoční program s názvem „Půjdem spolu do
Betléma“
Přejeme Vám všem krásné svátky, plné pohody, lásky,
klidu a míru a také hodně štěstí po celý nový rok!
Děti a paní učitelky z MŠ Hodslavice 

Termín besedy
s Markem Hilšerem je již znám!
Ondřej Kudělka, DiS.

Milí spoluobčané, je tady leden nového roku a s ním i první
vydání našeho zpravodaje. Dovolte mi však, abych se vrátil o
měsíc zpět, a to do prosince, kdy jsme se vydali na výlet do vánoční Prahy mezi všechny ty turisty, kteří stejně jako my jeli nasát vánoční atmosféru. Vůbec jsme netušili, že mezi tolika lidmi zde narazíme na pana senátora, a o to milejší setkání to pro
nás bylo. Kromě přátelské atmosféry a milého povídání, jsme
se také pobavili o návštěvě u nás v Hodslavicích, a trochu jsem
panu senátorovi nastínil program, který jej u nás čeká a jsem
rád, že pan senátor se k nám do Hodslavic velmi těší. Celé toto
nečekané setkání jsme zakončili popřáním si krásných vánočních svátků a úspěšného nového roku.

Jak název mého příspěvku napovídá, je již znám termín besedy s panem senátorem a kandidátem na prezidenta Markem
Hilšerem. Beseda se uskuteční v pátek 19. června 2020!
Ondřej Kudělka, DiS.

Výběr názvu při zakládání
obchodní společnosti
Vážené čtenářky, Vážení čtenáři,
v dnešním příspěvku se zaměříme na názvy společností při
jejich zakládání. Vysvětlíme si problematiku na společnosti s
ručením omezeným (dále také jen „s.r.o.“). Platí však také k akciovým společnostem a jiným právnickým osobám.
Jak správně zvolit název? Jak pojmenovat svou „firmu“? Tyto
otázky v poslední době řeší více a více z nás. Důvodem je
mimo jiné to, že založení s.r.o. je stále jednodušší a ve vztahu k
primárním nákladům také stále levnější.
Mnohdy si neuvědomujeme, že po založení s.r.o. vyvstávají
důležité interní povinnosti a povinnosti vůči státní správě. O
tom si ale povíme v jiném článku.
Podle ust. § 423 občanského zákoníku je „obchodní firma
jméno, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku.“ V odborné sféře se tedy rozlišuje mezi laickým pojmenováním „firma“ jako ono s.r.o. a formálním pojmenováním „obchodní firma“ jako název s.r.o., který je zapsán v obchodním
rejstříku.
Pro úplnost je vhodné uvést, že podnikatel, který není zapsaný v obchodním rejstříku (nejčastěji případy fyzických osob
podnikajících), jedná pod svým jménem. Nejedná se o obchodní firmu.
HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 01/2020

Aby mohlo být s.r.o. a jeho obchodní firma zapsáno do obchodního rejstříku (čímž skutečně při zakládání vznikne), je
podstatné správně znění obchodní firmy vymyslet. Důvodem
je zákonné pravidlo, že „obchodní firma nesmí být zaměnitelná s jinou obchodní firmou ani nesmí působit klamavě.“
Lze tedy doporučit důkladnou kontrolu zejména obchodního rejstříku na www.justice.cz k tomu, zda se v rejstříku nachází nějaké podobné obchodní firmy, jako chceme založit.
Důraz na nezaměnitelnost se projevuje například v tom, že
nelze založit společnost Nový dům s.r.o. a Nový dům a.s. Pouhý rozdíl v typu společnosti (a tedy dovětku s.r.o. nebo a.s.) je
zcela nedostačující a takové společnosti by byly zaměnitelné.
Při tvorbě obchodní firmy můžeme volit z libovolných variant. Obchodní firma se může týkat např.:
•
předmětu činnosti (např. Rychlí stavebníci s.r.o.),
•
výrobků (např. Pohodlné postele s.r.o.),
•
osob ve společnosti vystupujících (např. Petr a Pavel
s.r.o.),
•
fantazijního ztvárnění (např. Malikali s.r.o.).
Ze zkušenosti lze doporučit, aby výběr obchodní firmy proběhl důkladně a beze spěchu. Ověření nezaměnitelnosti by
mělo proběhnout v širší rešerši, kde se nad rámec www.justice.cz podíváme také na:
•
volné webové domény,
•
úřad průmyslového vlastnictví a ochranné známky,
•
vyhledávač jako Google nebo Seznam, jaké subjekty
a jiná uskupení nebo webové stránky již existují,
•
zahraniční rejstříky právnických osob.
Pokud neprovedeme důkladnou rešerši pro obchodní firmu
našeho vznikajícího s.r.o., tak se může stát, že:
1.
nám s.r.o. vůbec nevznikne z důvodu nevhodnosti
zvolené obchodní firmy,
2.
nám s.r.o. vznikne, ale soud nás následně vyzve ke
změně obchodní firmy z důvodu zaměnitelnosti,
3.
nám s.r.o. vznikne a po několika letech fungování se
na nás obrátí jiný subjekt s výzvou, abychom vyřešili střet jeho
a naší obchodní firmy, která je pro zákazníky zaměnitelná.
Pokud nastane střet s konkurentem, tak budeme řešit prioritu vzniku jedné a druhé obchodní firmy, kdo je více a lépe
chráněn, kdo má registrovanou ochrannou známku a na jakém území, kdo má webovou doménu, kdo parazituje na čí
pověsti a podobně.
Můžeme se dostat až k otázce náhrady škody a nákladného
soudního řízení nebo mimosoudního vyrovnání a odkupu webové domény za nemalé peníze.
Pokud zjistíme nevhodnost obchodní firmy před vznikem
společnosti, můžeme se vyhnout také změnám loga, vyhotovených listin pro založení společnosti a z praxe například krásných, avšak zcela nepoužitelných, natištěných vizitek.
Nebojme se tedy podnikat a zakládat obchodní společnosti. Při jejich tvorbě však věnujme důraz na správný výběr obchodní firmy a rešerši nezaměnitelnosti.
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se uskutečnil za slunečného počasí. Toto luxusní počasí zajistilo i rekordní počet běžců. V dětských kategoriích
soutěžilo 53 dětí!!!
Na Honzu Kudělku – Pepánka už ani číslo nevyšlo. Stejně tak i Petr Čuberka.
19.
ročník
Silvestrovského
běhu
hodslavskými
Běželo
celkem
124 běžců a běžkyň
v různých
kategoriích.uličkámi

Pořadí

Kočárky

Benjamínci
jezdci

Benjamínci
běžci

Holky

Ogaři

Cérky

Pazúři

se uskutečnil za slunečného počasí. Toto luxusní počasí zajistilo i rekordní počet běžců. V dětských kategoriích soutěžilo 53
Výsledky
zveřejňujeme
tabulce:už ani číslo nevyšlo. Stejně tak i Petr Čuberka. Běželo celkem 124 běžců a běžkyň v různých
dětí!!!
Na Honzu
Kudělku – vPepánka
kategoriích. Výsledky zveřejňujeme v tabulce:
Děti:

1.

Leontýna
Žitníková 6:56

Tomáš Bartoň

Přemysl Býma

Kamila Drdová
6:58

Karel Býma
7:16

Tadeáš Frýdl
5:22

2.

Emma Palacká

Jáchym Horák

Petra Kellerová

René Vyhlídal

3.

Kryštof Čuberka

Jonáš Váhala

Jolana
Hurtová
Michal Knop

Adéla Frýdlová

4.

Mia Bartoňová

Daniel
Vinklárek

5.

Damián
Minarčík
Vojtěch
Vinklárek
Josef Sulovský

8.

Barbora
Mikundová
Martina
Mandaliničová
Petra
Mandaliničová
Helena
Zámečníková
Marie Sulovská

Oldřich
Kudělka
Jan Kudělka

Eliška
Kubíčková
8:25
Dora
Kudělková
Johana
Bartoňová

9.

Emma Kozelská

10.

Nikola
Kučerová
Adéla
Kulíšková

6.
7.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Dalibor Drda
Dominik
Mičulka
Josef Býma

David Knop

Lukáš Novák

Tomáš Knop

Ondřej Chovanec

Jakub
Ondřejík
František
Sulovský
Matyáš
Ondřejík
Jakub Kulíšek

Robin Vrána

Filip Bartoň

Jakub Bartoň

Vojtěch Hurta
Filip Žitník

David Vokáč
Lukáš Keller
Eduard Kudělka
Jiří Zámečník
Jan Velart
Adam Kudělka
Matěj Kudělka

Viktor Vyhlídal
Patrik Drda
Simon Kudělka

Dospělí

Muži
Milan Vinklárek
Martin Keller
Petr Pospíšil
Matyáš Baraňák
Jan Bartko
Ondřej Horák
Roman Kudělka
Jan Zámečník, Vojtěch Skýpala

4:42
4:53
5:00
5:07
5:09
5:18
5:42
5:45

Radek Bílek
Milan Strnadel
Pavel Toman
Ludvík Vokáč
Jan Dvorský
Zdeněk Rýdl, Petr Vyhlídal

5:56
6:00
6:07
6:25
6:26
6:37

Milan Žitník (s kočárkem!)
Vladimír Macíček

6:56
6:59

Ženy
Renáta Býmová
Tereza Petrovičová
Eva Toman – Rousová
Aneta Indráková
Jana Davidová
Jana Zámečníková
Radana Bartoňová, Petra Bartoňová

6:07
6:21
6:55
7:07
7:15
7:41
7:45

Monika Bartoňová, Simona Drdová

8:17

Veronika Kubová
Eva Sulovská
Monika Kulíšková
Pavla Adamcová
Lucie Bartoňová
Maria Knopová
Lucie Vinklárková
Pavla Kolaříková

8:30
9:40
11:00
11:52
13:40
14:25
14:30
17:38

Jako každoročně jsme vyhlásili nejmladšího a nej…(jak kdo chcete ) účastníka. Nejmladší byla Emma Palacká a ti další NEJ
byli již tradičně Jiří Pekarčík a Pavla Kolaříková.
Poděkování patří všem sponzorům a organizátorům. Omluva patří všem neuvedeným běžcům, kteří se umístili na dalších místech a možná za malé odchylky v časech. (Digitální časomíra také někdy hapruje).
A nezbývá než se těšit na nějakou z dalších společných sportovních akcí a v roce 2020 již jubilejní 20. Ročník našeho běhu.
Mgr. Alena Kulíšková, časomíra
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DESATERO PRO POJIŠTĚNCE
aneb co se mění a co zůstává
1.

Pokud onemocníte a ošetřující lékař vás uzná dočasně práce neschopným, od 1. 1. 2020 vám dá pouze
průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce (ne již 3 díly papírové neschopenky).

2.

Od lékaře můžete odejít přímo domů, protože už není třeba předávat, posílat či jinak doručovat
zaměstnavateli papírovou neschopenku ani žádné jiné formuláře. Nemění se Vaše povinnost dodržovat
režim stanovený lékařem a povinnost umožnit kontrolu jeho dodržování v prvních 14 dnech nemoci
i zaměstnavateli, kterému z tohoto důvodu v uvedených dvou týdnech nahlašujete případnou změnu místa
pobytu a vycházek.

3.

Nadále také máte povinnost nahlásit neprodleně zaměstnavateli (telefonicky, SMS zprávou, e-mailem), že
jste onemocněli a lékař vás uznal dočasně práce neschopným.

4.

Průkaz práce neschopného, který vám lékař vytiskne a předá, je vaším dokladem, máte v něm zaznamenán
termín příští návštěvy lékaře, čas povolených vycházek, záznam o nástupu/propuštění z lůžkové péče,
záznam o předání do péče jiného lékaře apod., předkládáte ho také případné kontrole z OSSZ.

5.

Nemusíte sami žádat o náhradu mzdy ani o nemocenské, peníze obdržíte stejným způsobem, jako vám
zaměstnavatel vyplácí mzdu (na stejný účet nebo adresu). V případě, že dostáváte mzdu v hotovosti,
prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu do ciziny nebo do ciziny na účet jiného peněžního
ústavu než banky, postupujete jako v následujícím bodě. Pořád přitom platí, že nemocenské vyplácí OSSZ
do 30 dnů od doručení řádně vyplněných podkladů pro výplatu dávky.

6.

Chcete-li nemocenské poslat jiným způsobem nebo na jiný účet než je vám zasílána výplata, musíte tuto
skutečnost sdělit OSSZ. Nejjednodušší je použít k tomu tiskopis „Žádost o změnu způsobu výplaty při dočasné
pracovní neschopnosti“ (k dispozici je na webu ČSSZ), který lze odeslat elektronicky z ePortálu ČSSZ (zde je
i ke stažení a ručnímu vyplnění) nebo písemně poštou na OSSZ, pod kterou spadá váš zaměstnavatel.

7.

Veškeré podklady a údaje k výpočtu nemocenského obdrží OSSZ elektronicky přímo od vašeho zaměstnavatele
(u OSVČ má OSSZ potřebné údaje ve své evidenci). Informace o vyměřovacím základu, ze kterého se počítá
výše dávky, bude jako dosud uvedena formou zprávy pro příjemce (při výplatě bankovním převodem) nebo
na složence.

8.

Jste-li osoba samostatně výdělečně činná - OSVČ (dobrovolně účastná nemocenského pojištění), bude vám
nemocenské zasláno na účet, ze kterého hradíte pojistné na nemocenské pojištění, nebo na adresu, kterou
eviduje vaše OSSZ v souvislosti s vyplácením dávek. Pokud chcete nemocenské poslat jiným způsobem nebo
na jiný účet, musíte to sdělit OSSZ. Postup je stejný, jako výše u zaměstnanců a využívá se i stejný tiskopis
„Žádost o změnu způsobu výplaty při dočasné pracovní neschopnosti“.

9.

Pokud vás během pracovní neschopnosti přebírá do péče jiný lékař, postačí předložit mu průkaz dočasně
práce neschopného pojištěnce (je na něm uvedeno číslo neschopenky).

10.

Zaměstnavateli nepředáváte žádné doklady o trvání pracovní neschopnosti ani o jejím ukončení, všechny
tyto informace se dozví elektronicky z ČSSZ. Stejně jako jste však povinen informovat zaměstnavatele o Vaší
návštěvě u lékaře a vzniklé pracovní neschopnosti, máte tu samou povinnost i u jejího trvání a ukončení.

Více informací k eNeschopence: www.cssz.cz/eneschopenka. Konkrétní informace k nároku, výši a výplatě nemocenského sdělí příslušná
OSSZ (kontakty na jednotlivá pracoviště zde: www.cssz.cz/cz/kontakty) nebo odborníci call centra nemocenského pojištění na bezplatné
informační telefonní lince 800 050 248.
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Informace pro vlastníky lesa

-

Finanční pomoc na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích
za období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018
Kdo může být žadatelem:
- vlastník lesa nebo jiná osoba s právy a povinnostmi vlastníka lesa podle § 58 odst.
lesního zákona ke dni příjmu žádosti (např. nájemce, pachtýř, vypůjčitel),
- pouze vlastníci nestátních lesů mimo území národních parků a jejich ochranných
pásem a mimo vojenských újezdů
Výše příspěvku:
- součin objemu jehličnatého dříví z nahodilé těžby v porostní skupině za čtvrtletí a
sazby příspěvku pro toto čtvrtletí
Čtvrtletí
4. Q 2017
1. Q 2018
2. Q 2018
3. Q 2018
4. Q 2018

Sazba v Kč/m3
26
152
256
375
510

Doložení objemu jehličnatého dříví v daném čtvrtletí:
- účetním nebo daňovým dokladem o provedení těžby nebo soustřeďování dříví –
v případě provedení dodavatelem, nebo
- pracovním lístkem (výrobní, mzdový nebo výrobně mzdový lístek) – v případě
provedení těžby nebo soustřeďování dříví vlastními zaměstnanci, nebo
- účetním nebo daňovým dokladem o prodeji dříví nebo smlouvou o prodeji dříví –
v případě prodeje dříví
Pozn:
Pokud v předložených účetních nebo daňových dokladech ani v souvisejících výrobních dokladech
(v pracovních lístcích, v odvozních lístcích) nejsou uvedeny objemové jednotky, přepočítají se peněžní jednotky
(za prodej, těžbu nebo soustřeďování dříví) na objem dříví (z ceny bez daně z přidané hodnoty, pokud je
v dokladu vylišena) pomocí těchto sazeb: 1 452Kč/m3 pro prodej dříví v roce 2017, 1205 Kč/m3 pro prodej dříví
v roce 2018, 187 Kč/m3 pro těžbu dříví, 252 Kč/m3 pro soustřeďování dříví.
Pro převod prostorových metrů na plnometry se použije převodní číslo 0,64.

-

podepsanou žádost je možné podat na příslušný krajský úřad, v jehož územní
působnosti leží katastrální území, ve kterém byla nahodilá těžba jehličnatého dříví
provedena:
o osobně,
o písemně,
o datovou zprávou do datové schránky,
podává se pouze jedna souhrnná žádost za IV. 2017 a rok 2018

Kde zjistit další informace k pravidlům dotace a podrobný návod
- na webové stránce Ministerstva zemědělství www.mze.cz, rozcestník eAgri – Lesy,
záložka Dotace v lesním hospodářství a myslivosti, odkaz Finanční příspěvky na
zmírnění dopadů kůrovcové kalamity,
- na emailové adrese prispevky-kurovec@mze.cz, na telefonní lince 222 815 031
(úterý-pátek od 8 do 12 hodin),
- na příslušném krajském úřadě, odboru životního prostředí,
- u svého odborného lesního hospodáře,
- s technickými problémy při práci s modulem pro žadatele se obracejte na
helpdesk@mze.cz.
- pro drobné vlastníky lesů zařízené v lesní hospodářské osnově, kteří nejsou účetní
jednotkou, zpracoval SVOL podrobný návod k ručnímu vyplnění žádosti v modulu
pro žadatele – k dispozici na www.svol.cz
Navzdory naší snaze se však nepodařilo zajistit, aby o tento finanční příspěvek mohli žádat
drobní vlastníci, pokud v uvedeném období provedli těžbu i soustřeďování dříví svépomocí a
vytěžené dříví se jim nepodařilo prodat - nemají potřebné doklady pro prokázání objemu
těžby podle schválených zásad.
SVOL vybojoval finanční pomoc pro nestátní vlastníky lesů po složitých jednáních. Využijte
proto možnosti získání příspěvku v maximální možné míře a podejte žádost o finanční
příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity co nejdříve.
Upozorněte na možnost získání příspěvku rodinné příslušníky, přátele, známé a další
vlastníky lesů.
Výzvu vydalo Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (zkr. SVOL),
www.svol.cz, dne 6. 12. 2019.

Podmínka poskytnutí dotace:
- v zákonné lhůtě (dle § 31 odst. 6 lesního ve spojení s příslušným opatřením obecné povahy)
řádně obnovit lesní porosty na holinách vzniklých nahodilou těžbou jehličnatého dříví, na
kterou byl poskytnut finanční příspěvek
Jak podat žádost:
- žádost se sestavuje v modulu pro žadatele (odkaz je umístěn na internetové stránce
Ministerstva zemědělství na adrese EAGRI.CZ/PRISPEVKY-KUROVEC),
- pro vlastníky lesů, kteří chtějí do modulu pro žadatele vkládat data hromadně
exportem z vlastního výrobního/provozního SW, je k dispozici šablona XSD,
- příjem žádostí probíhá od 29. 11. 2019 do 28. 2. 2020,
- žádost sestavenou v modulu je nutné vytisknout a nechat potvrdit odborným lesním
hospodářem,
1

2
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SPOLEČ E N S K Á K R O N I K A
V měsíci lednu oslaví své životní jubileum 50²60²65²70²75²80²85²90
tito naši spoluobčané :
² Pavel Balcárek, Marcel Tobola, Hana Bačková
² Oto Kalich, Vladimír Macíček ² Ludmila Bartoňová
² Josef Pítr ² Věra Turková ² Svatopluk Kudělka ² Jar-

mila Řeháková ² Marie Janyšková
²

²

²

²

²

50. výročí uzavření manželství
² Věra a Jindřich Bílkovi
Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.
²

²

²

²

²

V měsíci prosinci jsme se rozloučili s paní
Evou Hromádkovou.

Bruslení 3. třída

Ze života naší obce
Anglická pohádka v Hostašovicích

Silvestrovský běh

Bruslení 2. třída

Silvestrovský běh
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