JISTEBNICKÝ
ZPRAVODAJ
leden – únor 2014
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BLAHOPŘÁNÍ
Vážení spoluobčané,
starosta obce, rada obce,
zastupitelstvo obce
i zaměstnanci obecního úřadu
Vám přejí

ŠŤASTNÝ ROK 2O14

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2013 NAD MATRIKOU OBCE
Počet obyvatel k 1. 1. 2014:
Celkem
1552 z toho
- přihlášeno
30
- odhlášeno
32

muži: 763
13
16

Narozené děti:
Jakub
Nenička
Emma
Axmann
Michael
Urbánek
Tereza
Bendová
Aleš
Knap
Klára
Fialová
Patrik
Rašek
Karolína Zemanová
Valérie
Zemanová

Daniel
Barbora
Laura
Tomáš
Jakub
Matyáš
Beáta
Michael

ženy: 789
17
16

Šablatura
Sládečková
Stilerová
Svoboda
Habernal
Dressler
Krutilová
Kalman

Milé děti, přejeme vám šťastný život!

Sňatky:
V roce 2013 uzavřelo sňatek 11 našich občanů .
Lásku, toleranci a štěstí na společné cestě životem!
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.

Úmrtí:
Miroslava
Ján
Josef
František
Břetislav
Věra
Mária
Lubomír
Marie
Oldřich
Miroslav
Věra
Alena
Bohumil
Drahomíra
Vlastimil
Albína
Jozef

Perlová
Zachar
Černý
Prokop
Missig
Šrámková
Fáreková
Holaň
Matušíková
Matěj
Hon
Kovalčíková
Vaňková
Šeděnka
Michálková
Kunc
Uhlová
Michalík

83 let
85 let
80 let
77 let
59 let
62 let
82 let
65 let
65 let
57 let
57 let
91 let
61 let
67 let
74 let
70 let
76 let
81 let

18. 2.
28. 3.
2. 4.
1. 5.
2. 5.
18. 6.
21. 6.
3. 7.
25. 8.
10. 9.
22. 9.
26. 9.
14. 10.
18. 10.
25. 10.
21. 11.
5. 12.
10. 12.

Kdo byl milován, není zapomenut!

JISTEBNICKÝ ZPRAVODAJ V ROCE 2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.

číslo:
číslo:
číslo:
číslo:
číslo:
číslo:

/redakční rada/

leden – únor
březen – duben
květen – červen
červenec – srpen
září – říjen
listopad – prosinec

Rozvrh vydávání zpravodaje uvádíme, aby se dopisovatelé mohli
včas připravit a poslat zprávu o připravovaných akcích a zajistili tak lepší
informovanost občanů na Obecní úřad Jistebník /nejlépe e-mailem:
hurnikova@jistebnik.cz/. Termín uzávěrky je vždy uveden na zadní straně
zpravodaje v rubrice „ A CO NA KONEC“. Těšíme se na Vaše příspěvky.
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VYBRALI JSME Z USNESENÍ

.

15. zasedání Zastupitelstva obce Jistebník ze dne 16. 12. 2013.
Zastupitelstvo obce podle zákona č. 128/2000 Sb.
schvaluje
program 15. zasedání zastupitelstva;
rozpočet obce Jistebník na rok 2014;
4. úpravu rozpočtu obce Jistebník v roce 2013 - příjmy: 16.930 tis. Kč
výdaje: 17.660 tis. Kč;
prodej pozemku parc. č. 1444/26 - 165 m2 - zahrada - v kat. území
Jistebník v majetku obce Jistebník paní Zdeňce Havránkové, bytem
Jistebník a paní Jiřině Lišifkové, bytem Bílovec, za cenu 50,- Kč/m2;
pověřuje
radu obce provedením 5. úpravy rozpočtu obce Jistebník v roce 2013;
bere na vědomí
zápisy kontrolního výboru Sdružení obcí Bílovecka za rok 2013;
informace starosty obce.

ROZPOČET OBCE NA ROK 2014

/Libuše Korpasová/

Zastupitelstvo obce Jistebník na svém 15. zasedání dne 16.12.2013
schválilo rozpočet obce Jistebník na rok 2014 v následujícím rozsahu:
Příjmy:
ukazatel
v tis. Kč
daně z příjmů fyz. osob
3.410
daň z příjmu práv. osob
3.350
daň z nemovitostí
1.070
neinvestiční přijaté dotace ze SR
425
DPH
6.300
nakládání s odpady /OZO/
800
odvod výtěžku z provozu loterií
200
příjmy z pronájmu
276
přijaté náhrady za vytříděný odpad
100
příjmy z poskytovaných služeb
39
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pohřebnictví–příjmy z poskytovaných služeb
místní poplatky
správní poplatky
ostatní příjmy
Příjmy celkem
Výdaje:
ukazatel
rozhlas
odvádění a čištění odpadních vod
neinvestiční příspěvky na provoz ZŠ
neinvestiční příspěvky na provoz MŠ
Obecní knihovna
tělovýchova
provozní náklady kulturního domu
náklady na veřejné osvětlení
pohřebnictví
nakládání s odpady /OZO/
péče o vzhled obce a veřejná zeleň
náklady na požární ochranu
zastupitelské orgány
činnost místní správy
služby peněžních ústavů
pojištění majetku
neinvestiční transfery celkem
z toho: DOM
Dech.13
TJ
Hokejisté
Myslivci
Chovatelé
Včelaři
Zahrádkáři
Rybáři
Záchr.stanice Bartošovice

Nespecifikovaná rezerva
Výdaje celkem

170
60
30
20
16.250

v tis. Kč
20
525
1.300
350
15
200
545
220
35
900
50
180
960
8.770
17
143
520
180 tis. Kč
25 tis. Kč
250 tis. Kč
25 tis. Kč
7 tis. Kč
7 tis. Kč
7 tis. Kč
7 tis. Kč
7 tis. Kč
5 tis. Kč

1.500
16.250
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Nespecifikovaná rezerva zůstává jako volný finanční zdroj v případě,
že nebudou plněny příjmy na rozpočtovanou výši nebo dojde k překročení
výdajů, které nebudou součástí schváleného rozpočtu.
Rozpočet naší obce pro rok 2014 je plánován jako vyrovnaný. Změny,
ke kterým bude docházet v průběhu roku 2014 v rozpočtu obce na úseku
příjmů nebo výdajů, bude projednávat a schvalovat zastupitelstvo obce na
svých zasedáních.

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLIČKY

/Sylva Rečková, učitelka/
Nový rok 2014 převzal žezlo a děti si užívají ještě několik dnů
prázdnin mezi svými blízkými, těší se z nových hraček od Ježíška, sledují
pohádky. Bohužel sněhová nadílka se letos opozdila, a tak nové brusle, sáně,
lyže či boby čekají na svou příležitost, snad ji brzy dostanou.
Děti se na Vánoce, jako každý rok, těšily. V mateřské škole máme
mnoho možností a motivací, jak jim dny zpestřit a přiblížit původ Vánoc.
Kouzelný „vánoční čas“ začal již „Mikulášskou nadílkou“ s programem pro
děti a rozdáváním balíčků.
Rozsvěcení vánočních stromečků ve třídách v období adventu nás
motivovalo výrobou Adventního věnce, svícnů, vybarvováním omalovánek.
Připravili jsme vánoční besídku pro rodiče, kteří si od dětí rozbalili svůj
první dárek v podobě básní, písní, koled a her.
Vánoční nadílka pod stromečkem ve třídách začínala starodávným
zvykem – pouštěním skořápkových lodiček, rozkrojením jablka, zpíváním
koled, ochutnávkou vánočního cukroví a konečně rozdáváním dárků. Děti
rozbalovaly stavebnice, hry, společenské hry, auta, chlapcům zářily oči nad
vláčkodráhou, děvčátka vozila nový kočárek, oblékala panenky, vařila
v novém nádobíčku.
Mezi letošními sponzory dárků pro děti byli mezi jinými i rodiče.
Rodiče Baukovi poskytli dětem výtvarný materiál a rodiče Šindelovi peněžitý
dar, který byl použit na nákup hraček a pomůcek. Tento přístup nás velmi
mile překvapil a potvrdil, že existuje kladný vztah mezi rodinou a školou,
vybudovaný na základě důvěry, slušnosti, vzájemné úcty, přátelství a
ohleduplnosti. Pro učitele není nic krásnějšího než usměvavé tváře dětí, a
samozřejmě i rodičů. Přejeme si, aby naše spokojenost, vstřícnost a
spolupráce přetrvávaly i v novém roce 2014. I tento rok nabízí dětem bohatý
6

program se spoustou aktivit. Děti budou dále pracovat v keramickém
kroužku a vzdělávat se v anglickém jazyce. Uskuteční se další cvičení rodičů
s dětmi, které mělo velký ohlas. Děti navštíví loutkové divadlo, a také
absolvují týdenní lyžařský kurz.
Šťastný nový rok přejeme dětem, rodičům a všem jistebnickým
občanům. Rovněž děkujeme sponzorům mateřské školy, kteří přispěli
dětem na bohatou vánoční nadílku pod stromečkem v mateřské škole.
- firma Jiří Horňáček Jistebník - panu Jiřímu Horňáčkovi
- MUDr. Jarmile Šindelové
- Auto Kučera - panu Romanovi Kučerovi
- KB - Blok systém, s. r. o. - Ing. Václavu Starečkovi
- Chov ryb Jistebník, s. r. o. - panu Ladislavu Schwallerovi
- Potraviny Ramiko - panu Bohuslavu Ramíkovi
- Restaurace Oáza - panu Petru Matějovi
- AV Klimatizace - panu Adamu Vlčkovi
- ZO ČSCH Jistebník
- Mysliveckému sdružení Jistebník
- TIGRESSA Jiří Palacký, Hladké Životice
- ISMM - provozovna Jistebník
- manželé Baukovi Jistebník
- TOKR Studénka - p. Kramář
Rovněž děkujeme dalším "bezejmenným " dárcům a sponzorům.

Z NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

/Jaromír Sládeček, ředitel školy/

Informace k zápisu dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2014/2015
Termín zápisu – čtvrtek 6. února 2013 od 14.00 do 17.00 hodin
Místo zápisu – učebna 1. třídy v budově ZŠ 315
K zápisu se dostaví děti:
1) narozené od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2007;
2) starší, u kterých bylo rozhodnuto o odkladu začátku školní docházky
do 31. 8. 2013;
3) narozené od 1. 9. 2008 do 31. 12. 2008, pokud mají rodiče zájem o
předčasné umístění dítěte do školy.
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4) K zápisu se dostaví i děti, u kterých rodiče budou žádat odklad
začátku školní docházky.
Je vhodné, aby se k zápisu dostavil alespoň jeden z rodičů. U zápisu
rodiče předloží rodný list dítěte, svůj občanský průkaz a vyplněný dotazník
pro rodiče žáka 1. třídy. Dotazník rodiče obdrží v mateřské škole. Pokud
dítě MŠ nenavštěvuje, dotazník rodiče vyplní v den zápisu ve škole.

P o z v á n í
na sobotu 21. února 2014
do kulturního domu na

dětský maškarní ples
zahájení ve 14.00 hodin

V programu : soutěž o nej … masku
rybolov, kolo štěstí, tombola
vstupné dobrovolné, o občerstvení postaráno

V programu vystoupí děti MŠ a žáci ZŠ

OBECNÍ KNIHOVNA V ROCE 2013

/Jana Majerová, knihovnice/

Zdravím všechny čtenáře a přátele knih v roce 2014. Přeji Vám
mnoho hezkých zážitků s knihou a sobě, abyste často nacházeli cestu za
knihou i do naší knihovny.
Z loňské statistiky:
Zaregistrovalo se 147 čtenářů, z toho 87 dětí do 15 let. Knihovna přijala
1 630 návštěvníků, kteří si vypůjčili 3 343 knih. Z toho 1 473 naučných a
2 781 beletrie.
Obec Jistebník uvolnila ze svého rozpočtu 1 500 Kč měsíčně, za které
bylo nakoupeno 83 nových knih. Poděkování patří všem dárcům knih. V
loňském roce jsem zařadila do fondu 107 těchto knih. K dnešnímu dni je v
knihovně k zapůjčení 4 415 svazků, z toho 450 z Regionálního knižního
fondu v Novém Jičíně.
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Knihovnu navštěvují pravidelně žáci I. stupně ZŠ se svými třídními
učitelkami, což se vždy projeví větším zájmem o četbu. Koncem školního
roku tradičně vítáme prvňáčky mezi čtenáře slavnostním pasováním na
rytíře Čtenářského řádu.
V tomto roce plánujeme v únoru ještě večerní čtení při svíčkách a
propagaci předčítání dětem.
Nejdůležitější změnou v minulém roce je zahájení digitálního
půjčování. Přikládám nový knihovní řád. Změna je na doporučení okresní
metodičky ve způsobu a rychlosti upomínání. Funkce digitálního programu
jsou spouštěny postupně. Na internetu najdete náš knižní fond na: Obecní
knihovna Jistebník ON-LINE katalog. Na facebooku zveřejňujeme nově
zakoupené knihy.
Telefon knihovny: 556 403 573. E-mail: knihovnajistebnik@seznam.cz

Knihovní řád Obecní knihovny Jistebník
1.

2.

3.

4.
5.

Obecní knihovna v Jistebníku je veřejnou univerzální knihovnou zajišťující
všem občanům dostupnost informací a přístup ke kulturním hodnotám
obsažených ve fondu knihovny.
Uživatelem knihovny se stává každý, kdo využije jejich služeb. Půjčovní
službu poskytuje knihovna jen těm uživatelům, kteří se stanou jejími
čtenáři. V knihovně je dostatek míst k sedění, a proto je její prostory
možno využít jako studovnu nebo čítárnu. Čtenář je povinen seznámit se
s knihovním řádem, který je veřejně přístupný v knihovně. Písemnou
přihláškou a svým podpisem se zavazuje, že přistupuje na podmínky, za
kterých jsou služby uvedené v knihovním řádu poskytovány, a že
odpovídá za ztrátu nebo poškození vypůjčených dokumentů.
Každému čtenáři vydá knihovna čtenářský průkaz. Čtenář je povinen
ohlásit změnu osobních údajů, ztrátu čtenářského průkazu i ztrátu nebo
poškození půjčeného dokumentu. Za registraci
zaplatí čtenář
jednorázový poplatek, který se platí znovu, pokud čtenář přeruší
půjčování knih na celý kalendářní rok.
Čtenář nesmí vypůjčené dokumenty půjčovat dalším osobám.
Výpůjční lhůta je 1 měsíc. Je možné si vypůjčenou knihu při návštěvě
knihovny dvakrát prodloužit.
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6.

7.
8.

Čtenář je povinen vrátit vypůjčenou knihu v takovém stavu v jakém ji
převzal. Při převzetí si ji musí prohlédnout a všechny závady ihned
ohlásit, jinak nese odpovědnost za závady zjištěné později.
Knihovna umožňuje uživatelům vstup na internet do bezplatně
přístupných bází.
Provozní doba: pondělí, středa, pátek: 15 – 18 hod. mimo svátků a dnů
pracovního klidu.

Ceník služeb a sankcí
1. Jednorázové zápisné
30,00 Kč
Další členové rodiny
15,00 Kč
2. Přístup na internet pro vlastníky čtenářského průkazu
zdarma
Ostatní občané
5,00 Kč za 15 minut
3. Ztráta a škody způsobené uživatelem
Vyhotovení náhradního čtenářské průkazu
5,00 Kč
Ztráta nebo poškození knihy. Kromě náhrady skutečné škody
Poplatek
20,00 Kč
4. Sankce za opožděné vrácení knih
zdarma
Po čtyřech týdnech předupomínka e-mailem
Po dalších dvou týdnech 1. upomínka e-mailem
3,00 Kč
Dále vždy s odstupem 14 dnů:
2. upomínka e-mailem
5,00 Kč
3. upomínka na mobil
10,00 Kč
Zaslání 4. upomínky poštou
20,00 Kč
Zaslání 5. upomínky poštou doporučeně
50.00 Kč
Nedal-li čtenář knihovně e-mailovou adresu a číslo telefonu, obdrží až
4. upomínku.
Nereaguje-li čtenář na upomínky, bude celá záležitost předána Obecnímu
úřadu Jistebník.
Přeruší-li čtenář návštěvy v knihovně na jeden kalendářní rok, platí zápisné
znovu
20,00 Kč
Tento knihovní řád platí od 1. ledna 2014.
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NAŠI JUBILANTI

.

V měsíci lednu a únoru se dožívají životních jubileí naši spoluobčané,
paní a pánové:
Bohumír

*
Pavel
Ladislav
Drahomíra
Jozef
Zdeněk

Vlček

*

60 let

*

*

Lövy
Majer
Sedláčková
Svet
Vykydal

*
80 let
70 let
70 let
60 let
60 let

VŠEM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME !

ZLATÁ SVATBA

.

Srdečně blahopřejeme manželům
Anně a Leopoldu J U Ř I N O V Ý M ,
kteří si dne 23. prosince 2013 připomněli

50 let společného manželského života
ZLATOU SVATBU.
Do dalších let jim přejeme hodně zdraví,
pěknou životní pohodu a jen vše dobré.

ŽIJÍ MEZI NÁMI

/rada obce/

Ochota dárců darovat krev pro zdraví a často i záchranu života je
projevem jejich humánního vztahu ke spoluobčanům. Patří jim dík nejen
těch, kterým pomohli navrátit zdraví, ale celé naší společnosti.
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Český červený kříž uděluje nejvyšší zlatou medaili prof. MUDr. J.
Janského dárcům krve, kteří dovršili počet 40 bezpříspěvkových odběrů.
Mezi vyznamenanými zlatou medailí prof. MUDr. J. Janského je občan
naší obce pan Daniel M a l i š , bytem Jistebník 16.
Starosta obce, rada i zastupitelstvo obce děkují panu Danieli Mališovi
za příkladný, hluboce lidský postoj a blahopřejí mu k udělení zlaté medaile.

UPOZORNĚNÍ PRO CHOVATELE VČEL

/Adolf Korpas/

S přicházejícím rokem vzniká povinnost pro každého chovatele včel
posbírat voskovou měl (drť) z podložek dna úlů k vyšetření na stupeň
zamoření parazitem Varroa destruktor. Sběr může být zahájen 1. února
2014. Měl se po vysušení na novinovém papíře /ne na radiátoru topení/ a
odloučení od mrtvolek včel vsype do kelímku od jogurtu, zakryje
ubrouskem a přichytí gumičkou. Kelímek se označí pouze jménem na jeho
stěně a odevzdá na známém místě nejpozději do 6. 2. 2014. Kelímky s mělí
mohou být naplněny pouze do ¾ jejich výšky, při přebytku se vytvoří dva
vzorky z jednoho stanoviště. Kdo nestihne do stanoveného termínu vzorky
odevzdat, zajistí si sám jeho doručení k vyšetření do Výzkumného ústavu
včelařského, pracoviště Přerov v Žeravicích.

PLESOVÁ SEZONA 2014
18. 1.
24. 1.
31. 1.
8. 2.
22. 2.
1. 3.

.

Ples SRPŠ
Sportovní ples TJ Jistebník
2. muzikantský ples
Obecní bál
Dětský maškarní ples
Ples hasičů

Pořadatelé zvou spoluobčany, jejich přátele
a známé k hojné účasti a dobré zábavě.
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MASOPUSTNÍ VESELICE

/Martina Šidíková/

…pro děti i dospělé
Vážení spoluobčané,
o. s. DONUM Vás zve na Masopustní veselici pro děti i dospělé, která
se bude konat dne 1. 3. 2014.
Průvod masek vyjde v 15,00 hodin od Obecního úřadu v Jistebníku.
Konec průvodu bude kolem 17,30 hodin u restaurace U Matěje, kde bude
zajištěn program pro děti a tombola. Poté vypukne Masopustní veselice pro
dospělé. Budeme rádi, když se k nám přidáte a připojujeme pár informací o
masopustu.
MASOPUST
Zvyky v průběhu kalendářního roku se nesou v rozdílném duchu.
Masopust neboli fašank je rozverný a nevázaný, provoněný koblihami,
slaninou a pálenkou, nutnou pro zahřátí při celodenním obchůzce v
mrazivém vzduchu. Je to čas zabijaček, lidového veselí a také svateb.
Masopust představoval období hodování a veselí mezi dvěma
postními dobami. Začíná 6. ledna svátkem Tří králů a vrcholí o
masopustním pondělí a úterý, čtyřicet dní před svátky velikonočními.
Tehdy chodí obcemi nebo městy fašankový průvod masek, který končí
masopustní zábavou. Posledním dnem tohoto období a také začátkem
půstu, který končí na Velikonoce, je Škaredá neboli Popeleční středa.
Počátky masopustu a masopustních obchůzek je třeba hledat v
předkřesťanském kultu zimního slunovratu. Původně šlo o pohanské
svátky - antické slavnosti, tzv. saturnálie, což je jeden z nejvýznamnějších a
nejradostnějších svátků římského náboženství slavený na zimní slunovrat k
poctě Saturnově. Karneval tedy souvisí patrně s předkřesťanskými
oslavami obnovy přírody na začátku jara.
TĚŠÍME SE NA VÁS!!!
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HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR INFORMUJE

.

/nprap. Dagmar Benešová, vrchní inspektorka, HZS MSK/
Požární bezpečnost na plesech a akcích s větším počtem osob
Každoročně koncem ledna začíná společenská sezóna plesů a jiných
velkých společenských událostí. Při této příležitosti bychom rádi
organizátorům takových akcí připomněli některé povinnosti vyplývající
pořadatelům a organizátorům z platné právní úpravy.
Každá akce, ať už se jedná o kulturní, společenskou nebo sportovní,
se může konat jen ve stavbách, které jsou k takovému účelu určeny, tj. ve
stavbách, pro které byl při jejich projektování a realizaci řešen a
zabezpečen dostatečný počet a kapacita únikových cest a další požadavky
požární bezpečnosti, a které byly pro pořádání takových akcí zkolaudovány
stavebním úřadem.
V průběhu akce jsou organizátoři popř. provozovatelé mimo jiné
povinni zabezpečit především dostatek trvale volných otevíratelných
únikových východů, dbát na jejich označení, mít dostatek hasebních
prostředků, proškolené preventivní požární hlídky a pořadatele apod.
V žádném případě nesmí být počet účastníků akce větší, než je hodnota
stanovená v projektové dokumentaci. Pokud jsou navíc realizována
vystoupení, při kterých se používá otevřený oheň apod., musí organizátor
provést další bezpečnostní opatření. Striktně je zakázáno plnění balónků
plyny, které ve směsi se vzduchem tvoří výbušnou nebo hořlavou směs
(např. vodík či acetylén). Takto naplněné balónky nesmí být používány ani
jako výzdoba.
Povinnosti organizátorů akcí s větším počtem osob (ve většině
případů jde o účast více než 200 osob) jsou uvedeny v Nařízení
Moravskoslezského kraje č. 4/2006, kterým se stanoví podmínky
k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet
osob (viz http://www.kraj-moravskoslezsky.cz/narizeni.html) a dále
v obecně závazných vyhláškách obcí.
Další povinnosti organizátorů (provozovatelů) výše uvedených akcí
upravuje vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární
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ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb. Zde je nutné zdůraznit, že
citovaná vyhláška je nadřazena nařízením kraje nebo obecně závazným
vyhláškám obcí, které nemohou stanovit nižší úroveň bezpečnosti.
Organizátor akce, je také povinen nezahajovat akci při zjištění
nedostatků v dodržování podmínek požární bezpečnosti, které nelze
odstranit před jejím zahájením, akci přerušit a ukončit při bezprostředním
nebezpečí vzniku požáru a zejména v případě znemožnění úniku nebo
evakuace osob. Nelze zapomenout, že organizátoři akcí mají povinnost
odpovídajícím způsobem a v potřebném rozsahu seznámit účastníky akce i
účinkující se stanovenými opatřeními k zabezpečení požární ochrany,
zejména s vysměrováním únikových cest, označením únikových východů,
popřípadě vyznačením zákazů kouření nebo kuřáckých koutků, umístěním
hasicích přístrojů apod. Účastníci akce jsou povinni stanovené pokyny
respektovat.
Pokud se zúčastníte obdobné společenské akce, informujte se o
základních bezpečnostních opatřeních stanovených jejím organizátorem.
Chraňte život a zdraví sebe a svých blízkých.

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ OD ROKU 2014

.

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj upozorňuje občany na
novinky při podávání přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2014
Lhůta pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2014
končí v pátek 31. ledna 2014 a týká se především nových vlastníků
pozemků, zdanitelných staveb a bytových a nebytových jednotek (včetně
majitelů bytových jednotek převedených v roce 2013 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 se na území Moravskoslezského kraje. Rozhodný je stav vlastnictví
k nemovité věci k 1. 1. 2014.
Zpozornět by ale měli také vlastníci nemovitostí, kteří v roce 2013
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
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podání daňového přiznání (jsou-li občané k 1. 1. 2014 vlastníky jiných
nemovitých věcí v obvodu územní působnosti Finančního úřadu pro
Moravskoslezský kraj) nebo formou písemného oznámení, že v roce 2013
přestali být vlastníky nemovitých věcí a nadále již nejsou vlastníky žádné
nemovité věci ani poplatníky daně za nemovité věci v obvodu územní
působnosti FÚ pro Moravskoslezský kraj.
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 výše místního koeficientu
není sama o sobě důvodem pro podání daňového přiznání.
To se však netýká níže uvedených případů, kdy naopak vlastníkům nově
povinnost podat daňové přiznání vzniká:
- v případě vlastnictví pozemků, jejichž povrch je zpevněn vlečkou,
protože do zpevněných ploch pozemků užívaných k podnikání náleží
i pozemky jejichž povrch je zpevněn vlečkou, přičemž vlečky již
nejsou předmětem daně ze staveb,
- v případě vlastnictví vícepodlažních staveb pro podnikání, kde nově
dochází ke zvýšení základní sazby daně jen v případě, že každé další
nadzemní podlaží přesahuje 1/3 zastavěné plochy stavby užívané
pro podnikání, u některých staveb tak při uplatnění tohoto kritéria
dojde ke snížení počtu vykazovaných podlaží a tím ke snížení daně,
- v případě vlastnictví pozemků určených k zastavění zdanitelnými
stavbami osvobozenými od daně ze staveb (stavby vodáren, úpraven
vody, kanalizačních zařízení, rozvodných zařízení, staveb pro
veřejnou dopravu), které jsou nově do doby dokončení výstavby
zdaňovány jako pozemky stavební.
Povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí letos nově vzniká
také osobě, která je od 1. 1. 2014 pachtýřem nebo nájemcem pronajatého
nebo propachtovaného pozemku, který je v katastru nemovitostí evidován
zjednodušeným způsobem, nebo s ním je příslušný hospodařit Státní
pozemkový úřad, nebo Správa státních hmotných rezerv nebo byl na
základě rozhodnutí o privatizaci převeden na Ministerstvo financí.
Povinnost podat přiznání vzniká letos nově také osobě, která je
vlastníkem pozemku pod bytovým domem rozděleným na bytové jednotky
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v případě, že tento vlastník pozemku žádnou z bytových jednotek nevlastní.
Pokud je vlastníkem pozemku pod bytovým domem obec, na jejímž území
se bytový dům nachází, obec pozemek do daňového přiznání uvádět
nemusí.
V uvedených případech finanční úřad doporučuje vlastníkům
nemovitých věcí seznámit se podrobněji s letákem Finanční správy ČR o
změnách na dani z nemovitých věcí k 1.1.2014 nebo přímo
s novelizovaným zněním zákona o dani z nemovitých věcí (zákon č.
338/1992 Sb. ve znění platném od 1. ledna 2014).
Vlastník nemovité věci umístěné na území Moravskoslezského kraje,
který tuto nemovitou věc zahrnul do přiznání k dani z nemovitostí
podaného v uplynulých letech, má povinnost podat daňové přiznání
zejména pokud realizoval přístavbu, nástavbu nebo naopak části stavby
zlikvidoval, v případech, kdy došlo ke změně výměry jeho pozemků nebo ke
změně druhu pozemku, zvýšení počtu nadzemních podlaží apod.
Finanční úřad upozorňuje na změny v tiskopise Přiznání k dani
z nemovitých věcí a doporučuje využít k vyplnění i podání daňového
přiznání elektronickou aplikaci na adrese www.daneelektronicky.cz, kde
lze tiskopis Přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2014 vyplnit
automatizovaně s nápovědami, kontrolami, automatickými součty a také jej
vytisknout.
Pro občany, kteří dávají přednost ručnímu vyplnění přiznání, jsou na
všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj
připraveny nové tiskopisy daňového přiznání, Pokyny k vyplnění přiznání
k dani z nemovitých věcí od zdaňovacího období roku 2014, leták ke
změnám platným od 1. 1. 2014 a řada dalších informací. Všechny tyto
tiskopisy i informace však lze rychle získat také na www.financnisprava.cz.
V předchozích letech využilo čtyřicet obcí v Moravskoslezském
kraji možnost zvýšit obecně závaznou vyhláškou místní koeficient podle
§ 12 zákona o dani z nemovitých věcí na hodnotu dvě až pět. Celkem 28
obcí kraje stanovilo koeficient ve výši dvě, šest obcí ve výši tři a šest obcí
v maximální výši pět. Z pohledu místních koeficientů stanovených
v Moravskoslezském kraji zůstala situace i v letošním roce nezměněna.
Informace o místních koeficientech stanovených obcemi
v Moravskoslezském kraji naleznete v příloze této tiskové zprávy, na všech
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územních pracovištích Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj i na
www.financnisprava.cz.
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj doporučuje veřejnosti
nenechávat případné konzultace ani podání přiznání k dani z nemovitých
věcí na poslední chvíli.

INFORMACE O POPLATCÍCH

/Iva Šelongová/

Poplatky ze psů na rok 2014
Dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 o místních poplatcích, je
poplatek za psa splatný do 30. 4. 2013. Poplatku podléhá držení psa
staršího tří měsíců. Poplatník je povinen ohlásit písemně, nebo ústně na
obecním úřadě vznik poplatkové povinnosti, tj. dovršení tří měsíců stáří
psa nebo započetí držení psa staršího. Stejným způsobem je poplatník
povinen ohlásit zánik své poplatkové povinnosti.
Sazba poplatku je 150,- Kč za každého drženého psa. Platby
provádějte v pokladně obecního úřadu, nebo zasláním na účet obce č.
1760135359/0800, kde variabilní symbol je 1341.
Složenky nebudou rozesílány.
Hřbitovní poplatky
Poplatky platí fyzické osoby, které mají na hřbitově uloženy své
rodinné zemřelé.
Sazba poplatku pro poplatníka je stanovena na dobu 10 let (od 1. 1. 2014
do 31. 12. 2023) pro místní hřbitov v následujícím rozsahu:
- urnový háj – malý pomníček ……………………
velký pomník ……………………...

400,- Kč
500,- Kč

- hřbitov – jednohrob ……………………………….
dvojhrob …………………………………
dětský hrob ………………………………

500,- Kč
900,- Kč
300,- Kč

- rozptylová loučka – za 1 vsyp ostatků ………

300,- Kč
(jednorázově)

Poplatky jsou splatné nejpozději do 31. 8. 2014
Nové smlouvy se uzavírají od ledna 2014 v kanceláři OÚ Jistebník.
18

OZNAMUJEME, INZERUJEME
Odhady nemovitostí
• rodinných a bytových domů, bytů a nebytových prostor

• rekreačních a zahrádkářských chat, provozních objektů
• pozemků
pro
• řízení o dědictví
• darování a prodej nemovitostí
Darovací a kupní smlouvy nemovitostí
Kompletní servis pro zákazníky = již nemusíte nikam chodit, pouze
Vám přijde zápis o převodu nemovitosti
• odhad nemovitosti
• vyhotovení kupní nebo darovací smlouvy
• zajištění vkladu do katastru nemovitostí Ing. Jaroslav Horník
742 82 Jistebník 450
739 521 531
jaroslav.hornik@seznam.cz
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A CO NA KONEC . . .
* Žádáme občany, aby v zimních měsících neparkovali na obecních
komunikacích z důvodu provádění zimní údržby. V případě stání
automobilu se tímto zužuje jízdní profil a je tím znemožněna údržba
komunikace – odhrnování sněhu.
* Prosíme občany, kteří si nepřejí, aby jejich jména byla uváděna mezi
jubilanty, aby to oznámili na obecním úřadu. Rádi jim vyhovíme.
* Příští zpravodaj vyjde počátkem března.
Písemné příspěvky odevzdávejte do ČTVRTKU 13. února 2014.
/Dopisovatelé, kteří mají možnost poslat příspěvek e-mailem,
prosíme o zaslání na adresu: hurnikova@jistebnik.cz/
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