Starojický
zpravodaj
OBCE STARÝ JIČÍN
vydává Obec Starý Jičín ● čtvrtletník ● distribuováno zdarma ● ročník III. ● číslo 04/2003

Vážení spoluobčané,
Čas vánoční a závěr nového roku je obdobím pro zamyšlení a rozjímání, období kdy hodnotíme, co nám uplynulý rok
dal nebo vzal, co se nám podařilo nebo naopak.
I my, představitelé obce, považujeme za potřebné ohlédnout se za prací v uplynulém roce. Můžeme konstatovat, že
mezi úspěšně realizované úkoly patří
9 Plynofikace obcí Dub a Heřmanice. Tímto je celá naše obec zplynofikována.
9 V obci Janovice jsme začali s přípravou víceúčelového sportovního areálu, v současné době probíhá
majetkoprávní vypořádání s občany (výkup pozemků).
9 Ve středu obce Jičina byla provedena demolice chátrajícího objektu č.p. 44 a tím byl otevřen prostor pro
dořešení estetického vzhledu návsi (práce na projektu a realizaci proběhnou v roce 2004)
9 Také Palačov se může pochlubit zlepšením svého vzhledu v centru obce, kde proběhlo srovnání terénu po
demolici a stavba nové autobusové čekárny. Následně bude pokračovat zvelebení návsi a prodloužení chodníku.
9 Petřkovice mají od letošního roku zplynofikován kulturní dům a opravenou místní komunikaci.
9 Ve Strojické Lhotě se dokončují domovní kanalizační přípojky, byl zahájen provoz čističky odpadních vod a dále
probíhá dobudování chodníku ke hřbitovu.
9 Na Starém Jičíně bylo pro návštěvníky obce rozšířeno parkoviště u obecního úřadu. Ve fázi projektu je
zpracováno odkanalizování části Starého Jičína (směr na Nový Jičín). Dokončena byla nástavba šaten TJ u
fotbalového hřiště. Tělocvična základní školy dostala novou střechu, ve školní jídelně se investovalo do
klimatizace a osvětlení.
9 Ve Vlčnově se podařilo připravit 5 stavebních míst pro zástavbu rodinných domů a za pomoci dotace ze státního
rozpočtu vybudovat u nich inženýrské sítě. A v neposlední řadě výstavba požární zbrojnice se zázemím pro
technické služby obce.
Ve výčtu není uvedeno mnoho drobných, ale přesto potřebných úkolů při údržbě veřejného prostranství, zeleně,
vodního a lesního hospodářství.
Doufáme, že v příštím roce se nám podaří zvítězit i nad záležitostmi, ve kterých se nám to letos nepodařilo. Máme
zájem provést opravu hřbitovní zdi na Starém Jičíně, dokončit přípravní práce na odkanalizování části Starého Jičína,
realizovat (za pomoci státní dotace se SR) víceúčelový sportovní areál v Janovicích, projekčně připravit rekonstrukci
nákupního střediska na radnici aj.
Vám, vážení a milí spoluobčané, přejeme v novém roce 2004 pevné zdraví, stálý optimismus, mnoho úspěchů a
spokojenosti v pracovním i osobním životě.
Za Zastupitelstvo obce Starý Jičín starosta obce
Svatoslav Vahalík.

Výtah z 6. zasedání Zastupitelstva obce
Starý Jičín konaného dne 12.11.2003
I. ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY OBCE
Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání
rady obce za období od 13. 8. 2003

schválilo

ZPRÁVA O ČINNOSTI KONTROLNÍHO VÝBORU

Zastupitelstvo obce Starý Jičín b e r e n a v ě d o m í
výboru ze dne 29. 10. 2003

zprávu o činnosti

zápis z jednání kontrolního

ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO VÝBORU
Zastupitelstvo obce Starý Jičín b e r e
výboru ze dne 15. 10. 2003
II.

FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI

Zastupitelstvo obce po projednání

n a v ě d o m í zápis z jednání finančního

schválilo

a) III. změnu rozpočtu obce na rok 2003 s tím, že po změně bude činit rozpočet
v příjmové části 30.000.000 Kč, ve výdajové části 33.920.200 Kč a v 8-třídě
financování 3.920.200 Kč. Rozpočet obce je schodkový o 8-třídu financování.
b) Rozpočtové provizorium obce Starý Jičín na rok 2004 s tím, že rozpočtové provizorium v příjmové části činí 17.500.000 Kč a ve výdajové části 16.380.200 Kč se
zapojením 8-třídy financování výdajů /splátky půjček a úvěru/ 1.119.800 Kč.
c) Rozpočtové provizorium Hospodářské činnosti obce Starý Jičín na rok 2004
s tím, že výnosy /6-třída/ činí 2.000.000 Kč a náklady /5-třída/ 1.500.000 Kč.
Předpokládaný hospodářský výsledek /zisk/500.000 Kč .
d) Rozpočtový výhled obce Starý Jičín na rok 2004 – 2009 v souladu se
střednědobým finančním plánováním dle zákona č. 250/2000 Sb., § 3 o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
e) Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí
Čerpání rozpočtu obce k 31.10.2003
- rozbor plnění příjmů rozpočtu obce Starý Jičín
- rozbor čerpání výdajů rozpočtu obce Starý Jičín
- plnění výnosů a čerpání výdajů u Hospodářské činnosti obce Starý Jičín.
III.

MAJETKOPRÁVNÍ ZÁMĚRY OBCE

Zastupitelstvo obce po projednání s c h v a l u j e
a) Odkoupení části pozemku p.č. 79 v k.ú. Vlčnov u Starého Jičína označeného
v geometrickém plánu č. 186-1600/2003 jako p.č. 79/2 o výměře 18 m2 za
účelem výstavby AT stanice. Cena stanovena dle odborného odhadu 1.050,- Kč.
b) Odkoupení části pozemků p.č. 42/1, 42/2 a 44/1 v k.ú. Jičina označené
v geometrickém plánu č. 164-84/2003 jako pozemek p.č. 44/3 o celkové výměře
2345 m2 za účelem vybudování sportovního areálu. Cena dohodou 10,- Kč za m2.

c) Prodej bytových jednotek v bytovém domě č.p. 127,128 a 129 na Starém Jičíně za
cenu dle znaleckého odhadu
• č. byt. jednotky 127/6 za cenu 121.160.-Kč + náklady řízení (p. Davidová)
• č. byt. jednotky 128/1 za cenu 119. 450.-Kč + náklady řízení (Hanzelkovi)
• č.byt. jednotky 129/1 za cenu 119.450.-Kč + náklady řízení (Gabzdylovi)
• č.byt. jednotky 129/3 za cenu 121.160.-Kč + náklady řízení (Sichovi)
• č. byt. jednotky 129/4 z cenu 121.160.-Kč + náklady řízení (p.Kučová)
d) Snížení kupní ceny při prodeji bytové jednotky č 129/2 Mgr. Ladě Ocáskové na
121.160.- + náklady řízení z důvodu změny systému v oceňování nemovitostí v
roce 2003 ( změna usnesení ZO ze dne 25.9.2003)

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem příslušných smluv.
Zastupitelstvo obce po projednání z a m í t á

e) Prodej obecního pozemku p.č. 20/22 v k.ú. Petřkovice u Starého Jičína.
IV. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

Zastupitelstvo obce po projednání

schvaluje:

a) Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Podle této
smlouvy se poskytne obci neinvestiční dotace v požární ochraně určena na výdaje
spojené s činností jednotek sborů dobrovolných hasičů ve výši 5.000 Kč na věcné
vybavení.
b) Obecně závaznou vyhlášku obce Starý Jičín č.2/2003 o místních poplatcích.
c) Obecně závaznou vyhlášku obce Starý Jičín 3/2003 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
d) Opatření Zastupitelstva obce Starý Jičín č 1/2003, kterým se stanoví podmínky
užívání znaku, praporu a razítka obce Starý Jičín.
e) Opatření Zastupitelstva obce Starý Jičín č. 2/2003, kterým se stanoví ceník a
podmínky vybírání stočného v obci.
f) Zastupitelstvo obce pro provedení veřejnoprávní kontroly stanoví složení kontrolní
komise pro provedení veřejnoprávní kontroly : Rudolf Kalíšek, Jana Kapustová,
MUDr. Josef Zábranský ml., Petra Saganová a pověřuje komisi provedením této
kontroly u příspěvkové organizace obce Technických služeb obce Starý Jičín.
g) Smlouvu č. 131-03-01 se Severomoravskou plynárenskou, a.s. se sídlem
v Ostravě o převodu práv a povinností stavebníka vyplývajících ze smlouvy o
sdružení č. 5-20-002/03 na stavbu „Inženýrské sítě pro 5 rodinných domů v obci
Starý Jičín: STL plynovod, vedení nn, včetně 5ks veřejných plynovodních přípojek
na pozemku p.č. 57,76,75,635,46 v k.ú. Vlčnov u Starého Jičína.
místostarosta
Leoš Zdražil

starosta
Svatoslav Vahalík

Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších
předpisů, omezuje platnost občanských průkazů bez strojově čitelných
údajů k 31. 12. 2005. To jsou:
a) občanské průkazy typu knížka (červené) i když mají neomezenou platnost
– pozbývají platnost 31.12.2005;
b) občanské průkazy bez strojově čitelných údajů, které byly vydány do
31.12.2001, pozbývají platnost taktéž k 31.12.2005.
Aby nedošlo k přetížení příslušných pracovišť koncem roku 2005 a občané
mohli žádat výměnu občanských průkazů již nyní, vydalo Ministerstvo financí
stanovisko č.j. 534/61327/2003, ve kterém se uvádí, že podle ustanovení §9
odst. 2 písm. b) zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, je výměna občanských průkazů bez strojově
čitelných údajů s termínem ukončení platnosti dnem 31.12.2005 ve smyslu
zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů,
osvobozena od správních poplatků.
Doposud činil správní poplatek za předčasnou výměnu občanského průkazu
100,- Kč a po 31.12.2005 se předpokládá opětné uložení tohoto správního
poplatku.

Dne 4. listopadu 2003 oslavila paní Cecílie Hegarová ze Starojické Lhoty
významné životní jubileum – 90 let. Stálé zdraví, pohodu a spokojenost do
dalších let přeje celá rodina.
I obec Starý Jičín se připojuje ke gratulaci - Svatoslav Vahalík, starosta.

V období od 23.12.03 do 02.01.04 bude provoz na obecním úřadě
omezen z důvodu čerpání řádné dovolené zaměstnanců obecního úřadu.
Provoz pokladny obce - příjem a výdej finanční hotovosti do 19.12.03.
VĚŽ hradu STARÝ JIČÍN a hradní kavárna je v období od listopadu
2003 do března 2004 (včetně ) UZAVŘENA.
Pohlednice (i vánoční pohlednice) a propagační materiály týkající se hradu je
možno zakoupit na obecním úřadě.
MATEŘSKÁ ŠKOLA STARÝ JIČÍN
 pořádá ve středu 3.12.03 Mikulášskou besídku pro děti, které ji navštěvují.
 MŠ bude v období vánočních svátků od 22.12.2003 do 2.1.2004
UZAVŘENA.
MATEŘSKÁ ŠKOLA PETŘKOVICE – Starý Jičín
Školní rok 2003/2004 jsme slavnostně zahájili 1. září 2003. Naše MŠ má pro
tento školní rok zapsáno 25 dětí z obcí: Petřkovice, Janovice, Jičina a Starý
Jičín. Kromě každodenního programu během dne v MŠ mají děti možnost
navštěvovat cvičení rodičů a dětí a výtvarný kroužek v odpoledních hodinách
v mateřské škole. Předškoláci se učí hrát na zobcové flétny. Společně s rodiči
dětí jsme v září 2003 připravili 23. ročník drakiády na fotbalovém hřišti
v Petřkovicích. Nádherná přehlídka létajících draků byla zakončena slavnostním
vyhodnocením a posezením u táboráku s opékáním špekáčků. Děti i rodiče si
zazpívali s kytarou. Všem, kdo se na této úspěšné akci podíleli, patří náš dík.
27.11.2003 proběhla v MŠ „Mikulášská besídka“.
18.01.2003 se uskuteční maškarní ples v kulturním domě v Petřkovicích.
V programu vystoupí děti z MŠ a kouzelník.
13.02.2004 jsou všichni srdečně zváni na závody ve sjíždění na čemkoliv
z kopce na Petřkovské hůrce. Všichni budou odměněni (perníkovou
medailí).
Jaroslava Zbořilová – MŠ Petřkovice
MUDr. Irena ŠEVEČKOVÁ oznamuje, že v době od 29.12.03 do 02.01.04
(včetně) bude ordinace na Starém Jičíně uzavřena z důvodu čerpání řádné
dovolené.
MUDr. Hana KOBSOVÁ oznamuje, že v době od 23.12.03 do 02.01.04
(včetně) bude ordinace na Starém Jičíně uzavřena z důvodu čerpání řádné
dovolené. Zástup zajištěn v Novém Jičíně, ul. Gregorova 35 a to:
23.12.03
730 – 1100
29.12.03
800 – 1100
1300 – 1500
30.12.03
730 – 1100
31.12.03
800 – 900
1400 - 1500
02.01.04
730 - 1200

Provoz KVĚTINÁŘSTVÍ – SUVENÝRŮ Starý Jičín u hřbitova bude v době od
15.12.03 do 1.3.04 uzavřen. Provoz znovu obnoven od 1.3.2004.

V neděli 28. prosince 2003 v 1500 hodin
se v římskokatolickém kostele sv. Václava uskuteční

VÁNOČNÍ

KONCERT

Pěveckého sdružení Kopřivnice a Komorního orchestru Kopřivnice
za spolupráce obecního úřadu Starý Jičín
Přijďte si poslechnout vánoční koledy a pastorely za doprovodu orchestru.

Dne 28. září 2003 proběhlo v římskokatolickém kostele sv. Václava na
Starém Jičíně slavnostní posvěcení obecních symbolů – praporu a znaku obce
Starý Jičín.
Tento slavnostní den začal mší v místním farním kostele při níž byly
posvěceny obecní symboly. Tuto mši natáčela na vlastní náklady Česká televize
a v přímém přenosu jste ji mohli shlédnout na programu ČT2. Poté následoval
slavnostní průvod na náměstí v čele se starostou obce panem Svatoslavem
Vahalíkem a panem farářem Petrem Dokládalem za přítomnosti členů
zastupitelstva obce, dobrovolných hasičských sborů jednotlivých obcí Starého
Jičína a občanů obcí. V kulturním domě byly vystaveny posvěcené obecní
symboly a k dobré náladě zahrála „Dechová hudba Starojičané“ . Poté proběhl
koncert dechové hudby „Javořinka“ z Lichnova.
PŘÍJMY
od koho
částka
Reklama – fa. Pončík Antonín
10 000,00 Kč
Reklama – fa. Plynstav, Leoš Zdražil
10 000,00 Kč
Reklama – fa. Starest, s.r.o. , Vlčnov 133 10 000,00 Kč
Reklama – SBL s.r.o., Vlčnov 35
5 000,00 Kč
Reklama – Bezděk František
4 000,00 Kč
Reklama – Multip-stav s.r.o.
3 000,00 Kč
Reklama – Multip – Moravia Studénka
3 000,00 Kč
Reklama – Urban Jaroslav
3 000,00 Kč
Starojicko a.s., Jičina 26
4 835,00 Kč
Vybráno za koláče
6 370,00 Kč
Příjmy celkem
59 205,00 Kč

VÝDAJE
za co
částka
Nákup praporu / velký,malé,tyče,stuhy atd…. /
62 920,00 Kč
Faktury za koláče
7 620,00 Kč
Dechová hudba Javořinka
6 000,00 Kč
Papírenský materiál
716,60 Kč
Práce TS St:Jičín - výzdoba,dovoz laviček,přípr.náměstí atd….
6 985,00 Kč
Občerstvení ve vinárně Starý Jičín
8 244,00 Kč
Výdaje celkem

92 485,60 Kč

Já na to mám, já dobře počítám …kolik občanů tak uvažuje ?
Je nás 5 členů ve 2 domácnostech, uhradíme v r. 2003 za odpady ročně 300 x 5 = 1.500 Kč
- musím mít alespoň 2 popelnice (jsme přece 2 domácností – 1 + 4 osoby) a vyvážíme 2x
měsíčně.
Obec uhradí 90 Kč za odvoz x 12 měsíců x 2 ks………….2.160 Kč
- plasty hodím do kontejneru, či vedle ( kde je místo a sešlapovat ? …to je namáhavé a
přece platím …)
- když chybí místo v popelnici – nač čekat na velkoobjemový , kontejner na pet lahve je
ještě prázdný, tak se tam vejde i igelit,lino , květináče , či nějaká zdechlinka – stejně to
brzy zasypou lahvemi…
- na přebytečné věci, televize či jiné přebytky je také odvoz
- a co sklo, když ho mám více, tak jej hodím do kontejneru ( alespoň mi zbude více místa na
popel – plyn je drahý a smradem z topení musím zpestřit ovzduší sousedům)
- když netopím a není popel, tak je v popelnici místo pro papír a jiný odpad ( proč bych ho
měl někde skladovat a třídit – přece platím …)
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
Tenhle princip může pokračovat, ale jen se zvýšením poplatku, ale pro všechny občany !!!
celkem je rozmístěno ……………………………………1000 ks popelnic
při odvozu 2x měsíčně mohou činit ročně náklady až………1.080.000 Kč
(90 Kč x 12 měs. = 1080 x 1000 ks)
počet obyvatel celkem ….…. 2.430
z toho osvobozených ……… 48 ……celkem bydlících ….2390 : 5 = počet potřebných
nádob….478 ks …náklady by pak činily ….516.240 Kč
Skutečnost v roce 2003: předpokládaný příjem za místní poplatek……..….. 716.150 Kč
příjem za odvoz na smlouvy ……………… 52.850 Kč…….celkem 769.000 Kč
z toho k 31.10.2003 uhrazeno ……………………….…………………721.729 Kč

náklady k 31.10.2003
- na vývoz TDO …………………………………. .674. 308 Kč
- na odvoz tříděného odpadu (sklo, pet)………….. 34.996 Kč
- na odvoz velkoobjemového odpadu ……………. 50.995 Kč
- na vývoz nebezpečného odpadu ………………… 56.306 Kč
celkem 816.605 Kč
celkem předpokládané náklady v roce 2003…………… 892.000 Kč

Celkem obec doplatí z jiných prostředků na odvoz odpadů
v roce 2003…….170 tis. Kč
Jak v roce 2004 ?
předpokládané příjmy : 2400 občanů x 360 Kč …………… 864.000 Kč
na smlouvy příjem………………… 36.000 Kč
celkem………………………………900.000 Kč
- popelnice budou na určeném stanovišti jen v době potřeby vývozu
- popelnice nebudou plněny nevhodným odpadem, nepřetíženy a naplněny nejmíň do ¾
- bude dodržováno a kontrolováno důsledné třídění odpadu, papír vhodný do sběru nebude
v popelnicích, ale do sběru – občan, který nemá děti v Základní škole na Starém Jičíně,
může odevzdat papír 2x ročně na osadním výboru, či obecním úřadě
- počet popelnic pro místní poplatek se určí do 5 osob v RD = 1 ks
- rovněž i v Dubu a Heřmanicích od 1.5.2004 (ukončení plynofikace obce)
- požadavek na vyšší počet popelnic bude řešen samostatnou smlouvu.
Pak bude možno snížit počet popelnic a doplatek na odvoz snížit na minimum (zvýšení nákladů
bude výraznější v důsledku změny DPH – 5/22 %) - alespoň snížit na průměrný odvoz
měsíčně 600 ks x 110 Kč x 12 = 792 tis. Kč + 108 tis. na odvoz velkoobjemového a
nebezpečného odpadu – celkem 900 tis.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE STARÝ JIČÍN
č.2/2003
O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH
_____________________________________________________________________
Zastupitelstvo obce Sterý Jičín za svém zasedání dne 12.11.2003 schválilo podle § 14 odst. 2
zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu
s ustanovením § 84 odst. 2, písm.i) zákona. č.128/2000 Sb. , o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, pro obec Starý Jičín tuto obecně závaznou vyhlášku.
Oddíl I. – Základní ustanovení
Čl. 1
1) Obec Starý Jičín vybírá tyto místní poplatky :
a) Poplatek ze psů
b) Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
c) Poplatek za užívání veřejného prostranství
d) Poplatek ze vstupného
2) Výkon správy těchto poplatků provádí Obecní úřad Starý Jičín.

Oddíl. II. – Poplatek ze psů
Čl. 2 – Předmět poplatku
Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
Čl. 3 – Poplatník
1) Poplatek ze psů platí držitel psa. 1)
2) Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území
České republiky. 1)
3) Poplatek ze psů platí držitel obci příslušné podle místa trvalého pobytu nebo sídla1)

Čl. 4 – Oznamovací povinnost a identifikace psů
1) Poplatník je povinen oznámit obecnímu úřadu nabytí psa do vlastnictví nebo dovršení
stáří psa tří měsíců do …………………………………………………30 dnů.
2) Povinnost oznámit nabytí psa má i občan, jehož pes je od poplatku podle zákona o
místních poplatcích nebo podle této vyhlášky osvobozen a tuto skutečnost musí
v ohlášení obecnímu úřadu prokázat.
3) Poplatník je rovněž povinen oznámit obecnímu úřadu každou skutečnost, která má vliv
na výši poplatku, a to do 30 dnů od jejího vzniku.
4) Obecní úřad vydá poplatníkovi evidenční známku pro psa bez ohledu na to, zda pes
poplatku podléhá nebo je osvobozen. Tato známka je nepřenosná na jiného psa i téhož
vlastníka. Ztrátu nebo odcizení této známky je poplatník povinen obecnímu úřadu
oznámit nejpozději do …30 dnů.
Čl.5 – Sazba poplatku
Roční sazby poplatku ze psů činí:
a) za prvního psa…………………………………………….…………….800.-Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož vlastníka……………….…..1.500.-Kč
c) u držitele, jehož jediným příjmem je invalidní, starobní, či vdovský důchod
- za prvého psa……………………………………………….…..200.- Kč
- za druhého a každého dalšího psa………………………..…….300.- Kč
Čl.6 – Osvobození a úlevy
A) Osvobození
1) Poplatek ze psa je osvobozen držitel psa
- kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením,
které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního předpisu,
- kterou je osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob
- kterou osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy
- kterou osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní předpis 1).
a dále
- pro potřeby obecní policie
- který převezme po dohodě s Obecním úřadem Starý Jičín do své péče toulavého psa
je osvobozen na dva roky (rok převzetí a další následující rok)
2) Poplatník je povinen obecnímu úřadu prokázat vždy do 31.1. kalendářního roku, že důvod
osvobození trvá.
3) Osvobození od poplatků ze psa zaniká, zanikne-li důvod osvobození

B) Úlevy z poplatku ze psa se poskytují
1. ze psa, jehož držitelem je důchodce a bydlí v celém RD sám ………………....120,-Kč
2. z ostatních psů:
- pes se pohybuje jen ve vyčleněném prostoru RD, zahrady, objektu (mimo dobu
pohybu s doprovodem):
- jehož ohraničení je 2x vyšší než výška psa stojícího (na zadních) a zabraňuje
v úniku psa………………………………………..……………….…….300.-Kč
- vyčleněný prostor je umístěn minimálně 20 m od komunikace, sousedního RD,
bytu, apod., nebo je neprůhledně oplocen a nejsou v něm další psi starší 3
měsíců…………………………………………………………………….350.-Kč
3. ze psa chovaného jen v bytovém domě (v bytě) , pokud nejsou plemeny: rotwajler,
dobrman, pitbul, doga, německý ovčák - včetně jejich kříženců……………….600.-Kč
4. za psa s výcvikem - na základě potvrzení o výcviku… ……..…………….……..30.-Kč
Nárok na úlevy je poplatník povinen prokázat písemně. Úleva od poplatku ze psa
zaniká, zanikne-li důvod pro úlevy a vlastník je povinen tuto změnu oznámit do 30 dnů.
Čl.7 – Splatnost poplatku
1) Poplatek je splatný nejpozději do 30.4. každého roku
2) Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od
počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna
nastala, nově příslušné obci. Za jednotlivé měsíce do konce kalendářního
roku se platí jedna dvanáctina stanovené sazby.1)

3) Poplatek se vybere, činí-li nejméně 50,- Kč.
4) Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy došlo ke skutečnosti, která má za následek
zánik poplatkové povinnosti.
5) Zjištěný přeplatek se na požádání vrátí, činí-li více než 50,-Kč a nemá-li současně
poplatník nedoplatek na jiné dani nebo poplatku.
Oddíl III. –Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
Čl.8 - Předmět poplatku
Předmětem poplatku je přechodný pobyt za úplatu za lázeňský nebo rekreační pobyt v místech
soustředěného turistického ruchu v obci Starý Jičín včetně jeho částí.
Čl.9 – Poplatník
Poplatníkem je fyzická osoba, která přechodně a za úplatu v místě uvedeném v Čl.8 pobývá za
účelem léčení nebo rekreace, pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod svého pobytu.2)
Čl. 10 – Plátce
Poplatek ve stanovené výši vybírá pro obec fyzická nebo právnická osoba, která přechodné
2
ubytování za úplatu poskytla (dále jen ubytovatel), tato osoba za poplatek ručí. )
Čl. 11- Oznamovací povinnost
1)Ubytovatel je povinen písemně oznámit zahájení činnosti – ubytování - ve lhůtě do 15 dnů
ode dne právní moci povolení k této činnosti, v ostatních případech do 5 dnů ode dne
faktického zahájení této činnosti.
2) Při plnění oznamovací povinnosti je ubytovatel povinen sdělit správci poplatku příjmení,
jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o
fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů
peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
3)Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu
ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého
bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby,
které ubytování poskytl a dále údaje pro stanovení výše poplatku tj. den příchodu a odchodu ,
počet dní pro stanovení výše poplatku. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně
a srozumitelně, jednotlivé stránky evidenční knihy musí být číslovány, musí být uváděna
pořadová čísla ubytovaných osob2)
Čl. 12 – Sazba poplatku
Sazba poplatku činí 5.-Kč za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento den dnem
příchodu.
Čl. 13 – Osvobození
Poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nepodléhají
a) osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým
byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního předpisu a jejich
průvodci
b)
osoby mladší18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náleží přídavky na děti
(výchovné) anebo vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní
službu.2)
Čl. 14 - Splatnost poplatku
1) Ubytovatel, který je povinen vybírat poplatek, provede odvod poplatků za lázeňský nebo
rekreační pobyt na účet obce nebo v hotovosti a to nejpozději do 10 dní od uplynutí
každého čtvrtletí.
2) Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí poplatník předem za předpokládanou dobu
pobytu.
Oddíl IV – Poplatek za užívání veřejného prostranství
Čl. 15 – Předmět poplatku
1)Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného
prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a
zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních
zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení
trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní
akce nebo potřeby filmových a televizních děl.3)

2)Za veřejné prostranství pro zpoplatnění dle této vyhlášky se považují náměstí Starý Jičín
včetně chodníků, silnice, místní komunikace, veřejné účelové komunikace, veřejná zeleň, a
areál hradu Starý Jičín, pozemky jsou označeny v katastrální mapě – dle přílohy č. 1 této
obecně závazné vyhlášky.
Čl. 16 – Poplatník
Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají
3)
fyzické osoby způsobem uvedeným v čl. 15.
Čl. 17 –Oznamovací povinnost
1) Poplatník je povinen písemně nebo ústně do protokolu oznámit obecnímu úřadu způsob, rozsah
a termín zahájení užívání veřejného prostranství a to nejméně 5 dní před jeho započetím.
V případě užívání veřejného prostranství na dobu 1 den je nutno splnit tuto povinnost
nejpozději v den zahájení, je-li tento den dnem pracovního klidu, nejpozději poslední pracovní
den předcházející.
2) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen obecnímu úřadu sdělit příjmení, jméno
nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo
právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů peněžních ústavů na
nichž jsou vedeny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
Čl. 18 – Sazby poplatku
1)Sazby poplatků za užívání veřejného prostranství jsou stanoveny za každý i započatý m2 a
každý i započatý den užívání veřejného prostranství, pokud není uvedeno jinak:

a) za umístění zařízení k poskytování služeb, umístění prodejního nebo
reklamního zařízení, stánku, pultu apod.
• na jeden i započatý den ……………………………..………. 5 Kč
• na jeden měsíc – paušál……………….. …………………. 200 Kč
b) za umístění stavebního zařízení
• pro opravy inženýrských sítí a havárií ……………..……… 10 Kč
• pro opravy staveb…………………………………………….. 5 Kč
3) za vyhrazení 1 trvalého parkovacího místa pro osobní vozidla
měsíční paušál……………………………..……………….. 300 Kč
Čl. 19 – Osvobození
Poplatku za užívání veřejného prostranství nepodléhají
a) vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby zdravotně postižené 3)
b) akce pořádané na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na
charitativní a veřejně prospěšné účely 3)
c) umístění stavebního zařízení pro opravy rodinných domů
Čl.20 –Splatnost poplatku
Poplatek je splatný:
a) Při užívání prostranství po dobu kratší než 30 dnů je splatný ihned
v hotovosti
b) V ostatních případech je poplatek splatný na účet obce do 15ti dnů od
doručení rozhodnutí o vyměření poplatku.
Oddíl V. – Poplatek ze vstupného
Čl. 21– Předmět poplatku a poplatník
1) Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní
4)
akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena.
2) Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může
zúčastnit.4)
4)
3) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která akci pořádá.
Čl. 22 – Oznamovací povinnost
1) Poplatník je povinen nejméně 5 dnů před konáním akce písemně oznámit obecnímu úřadu
údaje potřebné ke stanovení místního poplatku, zejména druh akce, jméno (název) a bydliště
nebo sídlo pořadatele datum, hodinu a místo konání akce, účel použití výtěžku.
2) Nejpozději v den konání akce, je-li tento den dnem pracovního klidu, nejpozději poslední
pracovní den předcházející předloží ke kontrole vstupenky označené cenou, datem, hodinou
konání akce a jménem pořadatele.
3) Poplatník je povinen obecnímu úřadu sdělit příjmení, jméno nebo název právnické osoby,
bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO.

4) Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla
účtů peněžních ústavů na nichž jsou vedeny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
Čl.23 – Sazby poplatků
1) Sazba poplatku je stanovena z úhrnné částky vybraného vstupného a to v areálu hradu
Starý Jičín a činí………………………. 10 %.
2) Sazba z hudební produkce (zábava, disko, ples) v kulturních sálech je stanovena
paušální sazbou po dohodě s poplatníkem a činí pro
• pro část Starý Jičín…….. 250 Kč
• pro ostatní části obce …..100 Kč
Čl. 24 – Osvobození
Od poplatku jsou osvobozeny tyto akce:
• divadelní představení, koncerty vážné hudby, přednášky a výstavy
• místní sportovní akce
4)
• akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely
Čl. 25 – Splatnost
Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne uspořádání produkce podléhající poplatku. Při
opakovaných akcí se poplatek zaplatí do 15. následujícího měsíce za akce v předcházejících
měsících.
Oddíl VI. - Společná ustanovení , přechodná a závěrečná
Čl. 26
Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek
platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou
(neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují
na celé koruny nahoru.
Čl.27
Tímto se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Starý Jičín č. 3/2001 o místních poplatcích.
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2004.
Starý Jičín dne
Svatoslav Vahalík
starosta obce

Leoš Zdražil
místostarosta obce
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OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE STARÝ JIČÍN
č. 3/2003
O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU,
PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH
ODPADŮ
Zastupitelstvo obce Starý Jičín se na svém zasedání dne 12.11.2003 usneslo vydat podle
ustanovení §14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s ustanovením §10 písm. d) a §84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.
Článek I.
Účel a působnost vyhlášky.

Touto obecně závaznou vyhláškou se stanoví poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Starý
Jičín (dále jen poplatek) a způsob jeho vybírání.
Článek II.
Základní pojmy
1) Správce poplatku - správu poplatku vykonává Obecní úřad Starý Jičín (dále jen správce
poplatku ). Při řízení ve věcech poplatku se postupuje podle z.č. 337/1992 Sb., o správě
daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů, pokud z.č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.
2) Poplatníkem pro účel této vyhlášky se rozumí
a)fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odveden
společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem.Tyto
osoby jsou povinny správci poplatku oznámit jména a data narození osob, za které
poplatek odvádějí
b)fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální
rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba. Má –li k této stavbě
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně a to do
výše odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. 1)
Článek III.
Ohlašovací povinnost.
Poplatník podle čl. II. odst. 2 této vyhlášky je povinen oznámit správci poplatku písemně na
formuláři, který je přílohou č.1, případně 2 této vyhlášky, vznik nebo zánik své poplatkové
povinnosti s uvedením jména, adresy a data narození poplatníka , a to nejpozději do 15 dnů ode
dne, kdy poplatková povinnost nastala.
Článek IV
Sazba poplatku
1)Sazba poplatku pro poplatníka dle čl. II.odst. 2 písm. a) a b) této vyhlášky činí
na rok 2004 ……………………….360.-Kč /za kalendářní rok /
a) z částky
b) z částky

a je tvořena

110.-Kč za kalendářní rok
250.-Kč za kalendářní rok .

Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce z předcházejícího roku na svoz a
sběr netříděného komunálního odpadu. Rozúčtování nákladů obce předchozího roku za sběr
a svoz netříděného odpadu bylo provedeno takto:
Počet obyvatel k 31.12.2002…………………………………………….. 2416
Počet osvobozených osob………………………………………………. - 36
Počet poplatníků dle čl. II odst.2 písm.b)………………………………. + 23
Náklady obce na svoz a sběr netříděného komunálního
odpadu v roce 2002 …………………………………………………….693 394.-Kč
Poplatek na jednoho obyvatele činí…………………………. ………. …… 289.-Kč
2) V případě změny trvalého pobytu nebo vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží
k rekreaci v průběhu kalendářního roku , se uhradí poplatek v poměrné výši , která
odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném
kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení
1)
poplatku rozhodný stav na konci tohoto měsíce.
Článek V.
Splatnost poplatku
1) Poplatek za daný rok je splatný nejpozději k 30.6. daného roku.
Poplatník je povinen uhradit poplatek na účet obce u ČS a.s. pobočka Nový Jičín
č.ú. 1760219309/0800 nebo v hotovosti v pokladně Obecního úřadu Starý Jičín a to
v termínu stanoveném v odstavci 1.
2) V případě, kdy poplatková povinnost vznikla po datu splatnosti dle odst. 1), je
poplatník povinen uhradit poplatek do 15.12. daného roku

Článek VI.
Osvobození, úlevy.
1) Od poplatku jsou osvobozeny
• fyzické osoby s trvalým pobytem na adrese Obecního úřadu Starý Jičín
• fyzické osoby, které jsou současně poplatníky podle čl. II. odst. 2, písm. a) i b) této
vyhlášky, jsou osvobozeny od poplatku z titulu vlastnictví stavby určené nebo sloužící
k individuální rekreaci
• vojáci základní služby
• fyzické osoby na dlouhodobém pobytu mimo trvalé bydliště, (pro tyto účely se rozumí
pobyt mimo trvalé bydliště 6 měsíců a více)
2) Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen oznámit
písemně nebo ústně do protokolu správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy
nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození. Ve stejné lhůtě je
poplatník osvobozený čl. VI. odst. 1 oznámit zánik osvobození.
3) Úleva od poplatku se poskytuje
• novorozeným dětem za měsíc, kdy došlo k jejich narození
Článek VII.
Sankce.
1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek
platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou
(neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se
2)
zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
2) Pokud poplatník nesplní ve stanovené lhůtě oznamovací povinnost vyplývající z této
vyhlášky, může mu správce poplatku opakovaně uložit pokutu za nepeněžité plnění ve
smyslu ustanovení §37 a §37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění
pozdějších předpisů.
Článek VIII.
Závěrečná ustanovení
1) Pokud poplatník nesplní svou poplatkovou povinnost určenou touto obecně závaznou
vyhláškou, lze dlužný poplatek vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém
poplatková vznikla.
2) Promlčecí lhůty jsou posuzovány podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků,
ve znění pozdějších předpisů.
3) Vrácení přeplatku se řídí § 64 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění
pozdějších předpisů.
4) Touto vyhláškou se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce Starý Jičín č.3/2002
a Obecně závazná vyhláška obce Starý Jičín 1/2003
4)Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2004
starosta obce
Svatoslav Vahalík

místostarosta obce
Leoš Zdražil

1) §10b z.č. 565/1990 Sb.,ve znění pozdějších předpisů
2) §11 zákona č. 565/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Příloha č. 2
Přihlašovací list poplatníka – fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo
sloužící k individuální rekreaci
*nehodící se škrtněte
vlastníci nemovitosti:

poplatník
příjmení, jméno:
rodné číslo:
adresa trvalého pobytu:

telefon:
Údaje o stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci:
Katastrální území:
parcelní číslo:
číslo popisné:

číslo evidenční:

Druh stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci:
rekreační dům *
rekreační chata*
zahradní dům *
Poplatník je
vlastníkem stavby*
zástupce spoluvlastníků stavby*
Ve …………….dne:………………….. Podpis:……………………………
Příloha č.1
Přihlašovací lístek pro poplatníka
- fyzickou osobu, která má za území obce trvalý pobyt
*nehodící se škrtněte
Následující údaje vyplní a osobně podepíší všichni členové domácnosti
(za nezletilé podepíše zákonný zástupce)
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1. Jméno a příjmení………………………………………………………………..
Adresa:…………………………………………………………………………..
Datum narození:………………………. Rodné číslo:……………………….
Vznik * - zánik * poplatkové povinností dne:………………….……………..
Starý Jičín dne…………………………Podpis:……………..………………..
2. Jméno a příjmení………………………………………………………………..

Adresa:…………………………………………………………………………..
Datum narození:………………………. Rodné číslo:……………………….
Vznik * - zánik * poplatkové povinností dne:………………….……………..
Starý Jičín dne…………………………Podpis:……………..………………..
3. Jméno a příjmení………………………………………………………………..
Adresa:…………………………………………………………………………..
Datum narození:………………………. Rodné číslo:……………………….
Vznik * - zánik * poplatkové povinností dne:………………….……………..
Starý Jičín dne…………………………Podpis:……………..………………..
4. Jméno a příjmení………………………………………………………………..
Adresa:…………………………………………………………………………..
Datum narození:………………………. Rodné číslo:……………………….
Vznik * - zánik * poplatkové povinností dne:………………….……………..
Starý Jičín dne…………………………Podpis:……………..………………..

V souvislosti se vznikem nové právní úpravy v oblasti registrace vozidel a
řidičů v roce 2001 a přechodu dopravně správních agend od ministerstva vnitra
na ministerstvo dopravy, byly novou právní úpravou stanoveny některé povinnosti řidičů a provozovatelů vozidel. Jednou z těchto povinností je výměna
řidičského průkazu. Povinností každého držitele řidičského průkazu je
dostavit se na orgán registru a požádat o výměnu řidičského průkazu.
Tato povinnost se vztahuje pro všechny řidiče, kterým byl řidičský
průkaz vydán před 1.1.2001.
Držitelům řidičského průkazu modrého provedení byla tato
povinnost stanovena do 2 let od 1.1.2001, držitelům dalších vzorů
vydávaných do 1.1.2001 pak do 5 let.
Výměna nepodléhá žádnému správnímu poplatku.
K žádosti o výměnu řidičského průkazu je potřeba:
1) starý řidičský průkaz
2) jedna fotografie
3) doklad o totožnosti tj. občanský průkaz nebo cestovní pas.
Řidičské průkazy jsou vydávány na počkání na Městském úřadě Nový Jičín –
odbor dopravy a to v pondělí a ve středu 800 – 1700 h., v úterý od 800 – 1500 h.

Všechna vozidla, která byla zaregistrována před 1.7.2001musí
projít registrační kontrolou, a to do tří let, tedy do 30.6.2004. Před
provedením registrační kontroly je nutno navštívit kteroukoliv stanici
technické kontroly s předmětným vozidlem a doklady k tomuto vozidlu,
hlavně velkým technickým průkazem. STK provede ztotožnění vozidla s údaji
uvedenými v technickém průkazu a vydá protokol o provedení evidenční
kontroly, případně technické prohlídky. S tímto protokolem a doklady
k vozidlu musí provozovatel navštívit odbor dopravy, kde dojde k porovnání
dokladů s údaji v registru vozidel, případně k odstranění zjištěných evidenčních
závad. Výsledkem této registrační kontroly je přidělení stříbrné registrační
nálepky na registrační značku vozidla.
Při registrační kontrole na odboru dopravy je nutno předložit :
1. písemnou žádost
2. doklady k vozidlu - technický průkaz (i malý technický průkaz), osvědčení
o registraci vozidla.
Tento úkon na úřadě není zpoplatněn, na stanicích technické kontroly zaplatí
provozovatel částku kolem 80,- Kč za vystavení protokolu.
Pro vyřízení žádosti je možno navštívit na Městském úřadě Nový Jičín –
odbor dopravy a to v pondělí a ve středu 800 – 1700 hod., v úterý 800 – 1500 hod.

Dnem 31. října 2003 skončila platnost mincí po 10 haléřích a mincí po
20 haléřích. Mince vyměňují v době od 1. listopadu 2003 do 31. října
2004 všechny banky provádějící pokladní operace. Od 1. listopadu
2004 do 31. října 2009 pouze Česká národní banka.
Výměnu lze provést na pokladnách bank a Česká národní banky v hotovosti
nebo uložením na účet vedený u příslušné banky popřípadě u České národní
banky.
Částka předložená k výměně v hotovosti vyjádřená v haléřích musí být dělitelná
číslem 50 beze zbytku. Mince, které takovou částku přesahují, se nevyměňují.
Při uložení na účet je částka připsána v plné výši.
Výňatek ze Sbírky zákonů č. 79/2003

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V OSTRAVĚ
Centrum hygienických laboratoří
Odbor hygienických laboratoří Nový Jičín
Suvorovova 538
741 01 Nový Jičín
MVDr. Zuzana Taichmanová – vedoucí OHL
mobil: +420603576544
tel: 556 719 571
e-mail: ohs.nj@tiscali.cz
www. zuova.cz

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě a pracovištěm v Novém Jičíně je
nástupnickou organizací za zaniklé krajské a okresní hygienické stanice MSK.
Zdravotní ústav nabízí tyto služby:
 analýzy všech typů odpadních vod (septiky, jímky, kanalizační sítě,
průsakové skládkové vody, případné havárie atd.);
 analýzy pitných vod (ze studní, povrchových a destilovaných vod) – bezplatné odběry vzorků;
 analýzy zemin, kalů, sedimentů, písků;
 vyšetření chemických škodlivin v pracovním prostředí;
 měření fyzikálních faktorů v životním a pracovním prostředí – hluk, vibrace,
osvětlení, vzduchotechnické parametry, elektrické a magnetické pole atd.;
 analýzy kosmetických výrobků, hraček, zdravotnických materiálů atd.;
 detekce neznámého zápachu v interiérech – kanceláře a byty.

Sluncem prozářené sobotní ráno 20. 9. 2003 vytvořilo
pro běžce a běžkyně ideální podmínky a pořadatelům z Orla
Starý Jičín a spoustě dobrovolníků ze Starého Jičína a okolí
udělal obrovskou radost rekordní zájem převážně dětí a
mládeže. 138 závodníků se prezentovalo u kapličky nad
Oční studánkou. Nechyběli i veteráni, např. stroj-vedoucí ze
Suchdolu nad Odrou Josef Dorazil, pan Stanislav Rosa
z Jičiny nebo početná výprava Orla ze Zašové.
Slavnostní zahájení začalo minutou ticha k uctění památky zesnulého děkana
Matouše Pazdery, který stál u zrodu závodu. Starší žákyně z Dolní Lutyně –
Soňa Šeligová přečetla slib účastníků. Slib rozhodčích přečetl Jaroslav Paus
z Orla Hranice. V 10:00 hodin p. Petr Dokládal ochotně odstartoval
pestrobarevný peleton běžců, který se po startu roztáhl a ozdobil podzimní
malebnou krajinu podhradí. 4,5 km dlouhá náročná trasa je vedena na všech
površích a má své specifické kouzlo – v krkolomném stoupání k hradu.
Absolutně nejrychlejší čas zaběhl voják, chystající se na misi do Kosova,
Stanislav Zátopek z Nového Jičína, výsledný čas ukazoval 19:02:00. 11 vteřin za
ním proběhl cílem Aleš Paus z Orla Hranice. Skvěle běžel domácí Ondřej
Janovský, zaběhl třetí čas 19:25:00 a ve své kategorii zvítězil a navíc absolvoval
všechny předchozí ročníky běhu!

Mezi dívkami a ženami kralovala Eva Balcarová ze Staré Vsi nad Ondřejnicí,
zaběhla čas 25:37:00. 1 min a 7 vteřin za ní doběhla Kateřina Arabášová ze
Starých Oldřůvek, vynikající výkon předvedla domácí Vendula Žlebková; jako
starší žákyně zaběhla čas 27:22:00.
Každý účastník běhu obdržel účastnické tričko s logem závodu a starosta
obce Svatoslav Vahalík dekoroval nejlepší na stupních vítězů medailemi. Byli
oceněni i veteráni – starosta Orla Starého Jičína Rudolf Macíček a pan Stanislav
Rosa.
Vyvrcholením akce byla slavnostní mše sv. v místním barokním kostele sv.
Václava a po té se účastníci Běhu odebrali na oběd do jídelny místní základní
školy. Pro děti byl dále připraven odpolední program v Orlovně v Loučce a pro
ty větší a dospělé potom večerní hudební zábava se skupinou Amos.
Děkujeme všem zúčastněným, pořadatelům, sponzorům a všem kdo se
jakýmkoli způsobem zapojili do přípravy i samotného průběhu 11. ročníku Běhu
sv. Václava a těšíme se na již 12. ročník, který se uskuteční na konci září
příštího roku!
Karel Ligocki
Petr Adamec

zaplacena

komu

za

částka

05.09.2003 Kratochvíl Miroslav,Bílov
05.09.2003 Technické služby Nový Jičín
12.09.2003 SME a.s. Ostrava
12.09.2003 Multip-stav spol.s.r.o.
12.09.2003 STAREST s.r.o. St.Jičín
30.09.2003 Antonín Pončík,Jeseník n/O

SDH-zásah.obleky,obuv,přilby-dotace
TDO - občané za 08/2003
Inž.sítě k 5RD - přip.k distribuč.síti
Inž.sítě - stavební práce
Hasičárna - stavební práce
Přípojky k ČOV St.Lhota -stav.práce

143 801,40 Kč
58 074,00 Kč
198 139,00 Kč
625 883,00 Kč
454 928,00 Kč
606 240,80 Kč

03.10.2003 ZŠ Starý Jičín
03.10.2003 MŠ Starý Jičín
03.10.2003 Multip-stav spol.s.r.o.
09.10.2003 Technické služby Nový Jičín
09.10.2003 Technické služby Starý Jičín
10.10.2003 STAREST s.r.o. St.Jičín
29.10.2003 ZŠ Starý Jičín
29.10.2003 MŠ Starý Jičín
30.10.2003 ZŠ Starý Jičín

příspěvek na IV/IV/2003 - od obce
příspěvek na IV/IV/2003 - od obce
Inž.sítě na 5 RD - stavební práce
TDO - občané za 09/2003
Prostranství - údržba v 09/2003
Hasičárna - stavební práce
převod fin.prostř. z KÚ na IV/IV/03
převod fin.prostř. z KÚ na IV/IV/03
Inves.příspěvek na opravu střechy

06.11.2003 Tomáš Michalík,Instalatérství Plynofikace sálu v KD Petřkovice
06.11.2003 Pončík Antonín,Jeseník n/O Kanaliz.přípojky k ČOV - staveb.pr.
06.11.2003 Technicé služby Nový Jičín TDO - občané za 10/2003
06.11.2003 SM Energetika
Energie záloha na IV/IV/2003
11.11.2003 ZŠ Starý Jičín
inv.přísp. na opravu oken,malování….
21.11.2003 STAREST s.r.o. St.Jičín
Hasičárna - stavební práce
21.11.2003 Kašpárek Jiří,Autorenova
Celková oprava Multicary pro TS
28.11.2003 ZŠ Starý Jičín
převod fin.pr. Z KÚ na IV/IV/03-dopl.

250 000,00 Kč
123 897,00 Kč
127 300,50 Kč
56 869,00 Kč
50 075,00 Kč
338 977,00 Kč
2 076 000,00 Kč
573 000,00 Kč
206 094,00 Kč
65 571,00 Kč
795 450,00 Kč
55 793,00 Kč
92 700,00 Kč
270 791,00 Kč
346 090,00 Kč
145 972,10 Kč
152 000,00 Kč

Za správnost : Petra Saganová

Je tady zima, pro někoho je to čas krásný, hlavně pro děti, plný zimních
radovánek. My dospělí se na zimu díváme už bohužel jinýma očima. Za každým dalším
nasněženým chomáčkem sněhu vidíme starost „… jak se dostanu do práce, k lékaři,
obchodu, do školy …“ Věřte, že i nám nastává poněkud jiný pracovní režim. Proto
bychom Vás chtěli seznámit s plánem a organizací zimní údržby místních komunikací,
tak jak ukládá zákon o pozemních komunikacích a seznámit s harmonogramem pořadí
údržby cest dle důležitosti.
Pracovní četa Technických služeb obce Starý Jičín bude zabezpečovat posyp a
pluhování místních komunikací v tomto pořadí:
I.

pořadí – dle důležitosti do 4 hodin
a.) náměstí
b.) sjezd k Základní škole Starý Jičín až po výjezd na Jičinu
c.) zdravotní středisko, nákupní středisko, pošta
d.) sjezd Vlčnovem výjezd na spodní cestě k Hůrce
e.) vjezd horní cestou od Hůrky projet opět Vlčnovem
f.) výjezd ke kostelu a hřbitovu od transformátoru výjezd u obecního úřadu
g.) Hučnice – Závalí výjezd na Jičině přejezd do Janovic od silnice III. třídy na
Palačov po křižovatku na Petřkovice
h.) Přejezd do Petřkovic /pluhování místních komunikací/

II.

pořadí – dle důležitosti do 12 hodin
a.) na zpáteční cestě obec Janovice zadní trasa
b.) přejezd do ostatních obcí – Palačov, Starojická Lhota, Dub, Heřmanice u
Pol., Jičina /zbývající místní komunikace/
c.) Žlabec, ulice Pod hradem

III.

pořadí – dle důležitosti nejpozději do 48 hodin
(po ošetření komunikací I. a II. pořadí)
- ostatní zbývající místní komunikace

Neudržovatelné – místní komunikace, na nichž není třeba vykonávat zimní údržbu
z důvodu dopravní bezvýznamnosti.

Pokud se však stane, že časový harmonogram nelze z důvodu kalamitního počasí
dodržet, prosím, mějte trpělivost. Vězte, že takto sněží v každé naší obci opravdu
stejně.

SVOZ

TDO

V

Z I M N Í CH

M Ě S Í C Í CH

Žádáme občany z těžko dostupných míst, aby v zimních měsících ve dnech svozu TDO
dávali popelnicové nádoby k hlavní silnici nebo na určená svozová místa. Seznam
svozových míst bude umístěn na úřadních deskách v jednotlivých obcích.

Obec

množství v tunách

náklady v Kč

Dub

0,79

2.022,-

Heřmanice

0,75

2.120,-

Janovice

1,60

2.623,-

Jičina

1,37

2.273,-

Palačov

0,68

1.929,-

Petřkovice

0,81

2.083,-

Starojická Lhota

1,40

2.411,-

Starý Jičín

0,98

1.942,-

Vlčnov

0,87

1.980,-

Celkem

9,25

19.383,-

VAROVNÝ SIGNÁL
V České republice je jeden varovný signál. Kolísavý tón sirény po dobu
140 vteřin. Signál může být vysílán třikrát po sobě v cca tříminu-tových
intervalech. Vyhlašuje se při bezprostředním ohrožení mimořádnou událostí
nebo při jejím nenadálém vzniku.

Tón sirény

Délka tónu

Název varovného signálu

Kolísavý

140 vteřin

Všeobecná výstraha

Kromě varovného signálu „Všeobecná výstraha“ existuje v České
republice ještě signál „Požární poplach“. Tento signál je vyhlašován
přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty (25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin
přestávka, 25 vteřin trvalý tón). Vyhlašuje se za účelem svolání jednotek
požární ochrany.

ZVUK SIRÉNY
Zvuk sirény vyjadřující varovný signál „Všeobecná výstraha“, znamená
vždycky nějaké nebezpeční, její zvuk upozorňuje, že může dojít nebo již došlo
k mimořádné události, která ohrožuje životy a zdraví občanů, majetek a životní
prostředí. Bude nutné se ukrýt nebo opustit ohrožený prostor a dodržovat další
opatření stanovená obcemi, zaměstnavateli a správními úřady.
Sirény jsou spolehlivým prostředkem varování obyvatel před nebez-pečím a
mohou být použity podle potřeby lokálně, na ohrožených územích a bude-li to
vyžadovat situace i na územní celého státu.
Akustické zkoušky sirén budou oznamovány předem v hromadných
informačních prostředcích.

KDYŽ ZAZNÍ SIRÉNA
Níže uvedené pokyny platí jen tehdy, pokud zjevně nejde o povodně.

1. OKAMŽITĚ SE UKRYJTE




Vyhledejte ukrytí v nejbližší budově. Tou může být výrobní závod,
kancelář, obchod, veřejná budova i soukromý dům.
Jestliže cestujete automobilem a uslyšíte varovný signál, zaparkujte automobil a vyhledejte úkryt v nejbližší budově.

2. ZAVŘETE DVEŘE A OKNA


Když jste v budově, zavřete dveře a okna. Siréna může s velkou
pravděpodobností signalizovat únik toxických látek, plynů, radiač-ních
zplodin a jedů. Uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost vlastního
zamoření.

3. ZAPNĚTE RÁDIO NEBO TELEVIZI
 Informace o tom, co se stalo, proč byla spuštěna siréna a varováno

obyvatelstvo a co dělat dále, uslyšíte v mimořádných zpravodajstvích
hromadných informačních prostředků. V případě výpadku elektrického
proudu využijte přenosný radiopřijímač na baterie. Tyto informace jsou
sdělovány i obecním rozhlasem, popř. elektronickými sirénami.
V příštím čísle – evakuace obyvatelstva.

Vážené dámy, vážení pánové
dovoluji si Vám představit
kosmetický salon ZUZANA,
kde pracuji s vídeňskou kosmetikou dr. Temt, aromaterapeutickou
řadou CKHI a dekorativní kosmetikou Arabesque.
Nabízím tyto služby:
 masáž obličeje, dekoltu,
 speciální salonní kůry,
 vypichování mílií,
 barvení řas a obočí,
 hlavní čištění pleti,
 bahenní a pěstící masky,
 epilace,
 líčení klasické, líčení nevěst,
 poradenství,
 prodej líčidel, krémů.
Kosmetika se nachází na náměstí
Starého Jičína a pracovní doba:
Po – Pá 900 – 1500; 1500 - 2100
tel. objednávky 603 720 974
Věřím, že s uvedenými službami a
kosmetikou budete spokojeni.
Na Vaši návštěvu se těší
Dvorská Zuzana.

Je Váš pes unavený ?
Nechte ho odpočívat !

Dům za něj pohlídá
zabezpečovací technika

„JABLOTRON“
- drátové
- bezdrátové
- hybridní
systémy montuje a servis
provádí fa:
Petr Ryšánek
Pod Hradem 134
742 31 Starý Jičín
tel.: +420 732 335 283
email: rysanek.petr@quick.cz

Naši předci říkávali, že sv. Martin (11.listopad) přijíždí na bílém koni nebo také:
„Přijede-li Martin na bílém koni, metelice za metelicí se honí.“ V předvečer sv.
Martina se navštěvovali přátelé a rodiny. Na jídelním stole nesměla chybět
tučná svatomartinská husa a svatomartinské pečivo ve tvaru rohů a podkov.
Svatý Martin byl podle selského kalendáře začátkem hospodářského roku.
Svátek sv. Kateřiny (25.listopad) byl jedním z posledních předadventních dnů
naplněných veselím. Svatá Kateřina byla patronkou univerzit, studentů, vědců a

knihtiskařů. S jejím svátkem je spojena řada pranostik např: „Když chodila sv.
Kateřina po ledě, chodil sv. Štěpán po blátě“. Po sv. Kateřině začínal advent,
postní doba, kdy platil přísný zákaz tance, zpěvu a zábav.
Svátek sv. Ondřeje (30.listopad) patří mezi svátky adventního času. Noci sv.
Ondřeje se připisovala čarovná moc. Prováděla se řada magických úkonů a
věšteb, které se postupně staly součástí štědrovečerního čarování.
Den zasvěcený památce svaté Barbory (4.prosinec) byl spojen s řadou lidových
zvyků. Nejznámější se stalo řezání tzv. Barborek. Větvička třešně uřezaná na
svátek sv. Barbory, rozkvetlá o Štědrém dnu, věští neprovdané dívce
v nadcházejícím roce ženicha.
Mezi nejoblíbenější svátky zejména u dětí patřil svátek sv. Mikuláše
(6.prosinec). Děti před tímto svátkem poslouchaly jako hodiny. Bály se, že je
čert, který spolu s andělem tvořil sv. Mikuláši doprovod, strčí do pytle a odnese
do „pekla“. Hodné děti dostaly od sv. Mikuláše perníčky, jablka, ořechy nebo
z rohlíkového těsta upečené mikuláše a čerty. Neposlušným dětem čert naložil
uhlí a brambory.
Den
sv.
Lucie
(13.prosinec)
byl
v dřívějších
dobách
jedním
z nejpozoruhodnějších předvánočních svátků. Vesnické chalupy navštěvoval
průvod masek. V čele průvodu šla dívka převlečená za sv. Lucii. Jméno Lucie
znamená „plná světla“. Podle starého lidového rčení prý: „ Svatá Lucie noci
upije, ale dne nepřidá.“
Štědrý den (24.prosinec) je posledním dnem adventu. Dříve si lidé odpírali po
celý den jídlo a nápoje, večeře byla sice bohatá, ale sestavená z postních
pokrmů. Byla to oběť Bohu a zároveň poděkování za nejcennější dar, který dal
lidstvu v podobě svého Syna. Proto se 24. prosinci říkalo Štědrý den.
Štědrovečerní večeře se skládala z hrachové polévky se smaženým rohlíkem a
krupice sypané cukrem, skořicí a polité máslem. Ryba na štědrovečerním stole
nebyla příliš známá. Jedlo se ze společné mísy a dobytek dostal trošku od
každého jídla. Večeře byla zakončena vánočkou, jablečným nebo makovým
závinem a cukrovím. Pila se bílá káva, čaj, nechybělo ani trochu piva, vína a hlt
pálenky pro dobré zažití. Když zazvonil zvoneček, přinesl hospodář do místnosti
stromeček ověšený jablíčky, sušeným ovocem, cukrovím, kostkami cukru
zabalenými do barevných papírků, ořechy a řetězy. Na stromečku se zapálily
svíčky a všichni zpívali koledy. Po štědrovečerní večeři se také věštilo. Na stůl se
postavilo umývadlo a pouštěly se v něm lodičky ze skořápek vlašských ořechů.
Lilo se olovo. Přes rameno se ke dveřím házela bota. Na venkově vdavekchtivá
děvčata třásla bezem. Vyvrcholením štědrovečerních oslav byla půlnoční mše.
Na největší svátek vánoc, Boží narození (25.prosinec), zůstával každý doma. Až
na svátek sv. Štěpána (26.prosinec) chodily koledovat děti. Rodiny se chodily
navštěvovat, vyměňovat si dárky a přát si mnoho úspěchů a zdaru.
Svátek sv. Silvestra (31.prosinec) se původně nespojoval s žádnými zvláštními
zvyky a obyčeji. Lidé navštěvovali kostel, děkovali za všechno dobré
v uplynulém roce a s modlitbou očekávali příchod nového roku. Jídelníček býval
na sv. Silvestra většinou stejný jako o Štědrém večeru.

S počátkem nového roku byla spjata řada pověr a zvyků. Věřilo se, že co se
bude dělat o Novém roce (1.leden), to se bude dělat celý rok. S přáním zdraví,
štěstí a Božího požehnání obcházel celou obec na Nový rok kominík.
Na svátek Tří králů (6.leden) chodili mladí chlapci převlečeni za krále Kašpara,
Melichara a Baltazara. Přáli vše nejlepší v novém roce a svěcenou křídou psali
na dveře ochranné znaky K+M+B.

Přichází Vánoce, čas radosti a splnění tajných přání. Ožívají příběhy dávno
minulé a ti, co zde byli před námi jsou nám najednou blíže, jako by zmizel čas,
jež dělí naše životy. Také starojický hrad nese stopy dávných příběhů. Jeden
takový zvláštní příběh se odehrál před mnoha lety právě na našem hradě.
Je mrazivý zimní den. Od rána hustě sněží. Domky pod hradem jsou
zasypány sněhem a spojují je jen úzké cestičky, které místní neúnavně
prohrnují. Vždyť je dnes Štědrý den a nikde nechtějí zůstat sami. Večer přijdou
koledníci a o půlnoci se všichni sejdou na půlnoční vánoční mši. Všude vládne
radostná nálada plná očekávání. U domkaře Bajera je však smutno. On i jeho
žena léta touží po dítěti a obzvlášť dnes, kdy si všichni připomínají narození
Ježíška, jim jejich sen připadá tak vzdálený. Přichází večer. Přestává sněžit. Muž
s ženou přistupují k oknu, jejich oči se upírají k hradu. Hrad je již několik
desítek let opuštěn, ale přesto se dnes celý rozzářil. Je to skutečnost nebo jen
mámení? Zapomínají na večeři. Rychle se oblékají a spěchají na hrad. Cesta to
není vůbec snadná. Místy se až po pás propadají do sněhu. Znovu začíná sněžit.
Silný vítr je přibíjí k zemi. Vločky jim zaslepují oči. Co je asi žene na hrad?
Nádvoří je opuštěné, nikde ani živáčka. Stoupají nahoru, snad někde v hradním
paláci najdou to, co hledají. Palác je však pustý, jen z hradního příkopu je slyšet
dětský pláč. Scházejí dolů. Kde by se tady vzalo dítě? Procházejí hradním
příkopem a skutečně v malé jeskyňce nacházejí do pokrývek zabalené
novorozeně. Opatrně vezmou dítě do náručí a znovu procházejí hradem. Hledají
matku dítěte a nebo někoho, kdo by jim vše vysvětlil. Vítr utichá, hrad mlčí a
opět přestává sněžit. Na nebi se objevil měsíc. Najednou je tu světlo jako ve
dne. Nenacházejí žádné stopy i ty jejich jsou dávno větrem zaváté. Co zbývá?
Mrazem prokřehlí scházejí dolů. Doma je vítá teplá světnička. Je to s podivem,
ale oheň v peci ještě nevyhasl. Snášejí z půdy kolébku. Už ani nevěřili, že by ji
mohli někdy použít. Rozbalí pokrývky a tu se na ně usmívá malé děvčátko.
Celou noc se těší z nečekaného daru. Splnil se jim jejich velký sen. Na Štědrý
den dostali ten nejkrásnější dárek.
Zpracovala Jaroslava Holubová
správce hradu

Pohodu a zdraví,
radost a štěstí,

Obecní úřad Starý Jičín :
ústředna: 556 752 581
fax: 556 752 551
kancelář HSO: 556 785 155
účtárna: 556 785 151
matrika: 556 785 152
technické služby: 556 785 153
starosta: 556 785 154
602 765 290
místostarosta:777 790 665

spokojenost a optimismus
pro dnešní den
a pro celý nový rok
2004
přejí zaměstnanci
obecního úřadu

Pro případ poruchy obecního vodovodu:
Vahala Miloslav 776 384 866
p. Hrachovec: 556 752 414
723 553 076
Obecní policie Starý Jičín

Starý Jičín.

607 816 055
728 610 660

NUTNÉ ZÁLEŽITOSTI – voda, kanalizace na tel. číslech: viz. Vahala Miloslav nebo
Hrachovec Stanislav.

Od 1.1.2003 činí poplatek za zveřejnění inzerce ve Starojickém zpravodaji:
1.000,- Kč
1 strana

500,- Kč
½ strany

250,- Kč
¼ strany

125,- Kč
/8 strany a menší

1

Blahopřání k významným jubileům, poděkování a oznámení zveřejníme
zdarma.
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