Budova mateřské školy v Petřkovicích (článek na straně 16).
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Výpis z Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce
Starý Jičín konaného dne 10.12.2014:
2. zasedání Zastupitelstva obce Starý Jičín, v souladu
s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
v platném znění:
2.1. Zastupitelstvo obce Starý Jičín určuje ověřovatele zápisu:
MUDr. Josefa Zábranského a MUDr. Josefa Rybáře.
2.2. Zastupitelstvo obce Starý Jičín schvaluje program jednání 2.
zasedání Zastupitelstva obce Starý Jičín dne 10.12.2014.
2.3. Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání schvaluje zprávu o
činnosti Rady obce Starý Jičín za období od 24.09.2014 do
03.12.2014.
Finanční záležitosti
2.4. Zastupitelstvo obce v souladu se zák.č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů po projednání s c h v a l u j e
Rozpočtové provizorium obce Starý Jičín na rok 2015
Příjmová část
26.500.000 Kč
Výdajová část
26.500.000 Kč
8.třída financování (splátka jistiny úvěru) 1.387.284 Kč
2.5. Zastupitelstvo obce v souladu s ustanovením § 102 odst.2 písm.a)
zákona č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen zákon o obcích) po projednání schvaluje delegování
pravomocí na radu obce k provádění „rozpočtových
opatření“ takto:
o Rada obce Starý Jičín bude schvalovat změny rozpočtu
(rozpočtová opatření) v plném rozsahu bez omezení
zastupitelstva obce.
o Rada obce bude mít pravomoc ke změně rozpočtu u
závazných ukazatelů příspěvkových organizací (pol. 5331).
2.6. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření na 7. a
8. změnu rozpočtu obce Starý Jičín na rok 2014.
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Majetkoprávní záměry obce
Zastupitelstvo obce Starý Jičín v souladu s ustanovením § 85 písm.a)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
zákon o obcích) po projednání
schvaluje:
2.7. Odkoupení nemovitosti od fyzické osoby - pozemku p.č. 66zahrada o výměře 326 m2 v k.ú. Dub u Nového Jičína za cenu
stanovenou dohodou 30,- Kč za m2. Náklady řízení hladí obec.
Jedná se o pozemek vedle budovy osadního výboru.
(Majetkoprávní záměr č. P12/2014)
2.8. Odkoupení nemovitostí od fyzické osoby - pozemků p.č. 1077/3vodní plocha (zamokřená plocha) o výměře 606 m2 a p.č. 1077/9 –
vodní plocha (vodní tok umělý) o výměře 779 m2, vše v k.ú.
Palačov za cenu stanovenou dohodou 5,- Kč za m2. Jedná se o
pozemky vedle hřiště v Palačově. Náklady řízení hradí obec.
(Majetkoprávní záměr P13b/2014)
Organizační záležitosti
Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání
2.9. V souladu s ustanovením § 117 odst. 2 a §119 zákona o obcích
zřizuje finanční a kontrolní výbor, stanoví počet členů a volí
předsedu podle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č.128/2000 Sb., o
obcích
Finanční výbor (v počtu 3) předseda: Ing. Tomáš Kovařčík
člen: Leoš Zdražil
Radim Sudolský
Kontrolní výbor (v počtu 3) předseda: Ladislav Rýpar
člen: Aleš Pavlík
Miroslav Kramoliš
2.10. V souladu s ustanovením § 120 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o
obcích), zřizuje osadní výbory, stanoví počet členů a volí
předsedu z řad členů osadního výboru:
Osadní výbor Dub (v počtu 5)
předseda: Pavlicová Jana
členové: Valášková Gabriela, Nováková Jana, Pavlica Iva,
Jančík Josef
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Osadní výbor Heřmanice (v počtu 5)
předseda: Dorazil Antonín
členové: Mucala Jindřich, Szczurková Jana, Dohnalová
Dajana, Novotná Jana
Osadní výbor Janovice (v počtu 5)
předseda: Škrla Břetislav
členové: Kremel Vlastimil ml., Zelenka Karel, Pavlíková
Lucie, Krutílková Radka
Osadní výbor Jičina (v počtu 7)
předseda: Pecháček Martin
členové: Rýpar Ladislav, Jurečka Josef, Rosa Pavel, Rosa
Vítězslav, Horák Jaromír, Horák Miroslav
Osadní výbor Palačov (v počtu 5)
předseda: Vahala Miloslav
členové: Rašková Radka, Hasalík Václav, Konečná Jana,
Tkáč Milan
Osadní výbor Petřkovice (v počtu 7)
předseda: Bezděk František
členové: Janýška Josef, Ing. Holeňa Pavel, Bezděk Emil,
Kudláč Jan, Pořický Ladislav, Janýška Jiří
Osadní výbor Starojická Lhota (v počtu 7)
předseda: Pavlík Martin
členové: Pavlík Aleš, Kolenovský Vladimír, Vilček Milan ml.,
Kolenovská Eva, Horníková Eva, Šrubařová
Svatuška
pro volební období 2014 – 2018.
2.11. V souladu s ustanovením § 84 zákona o obcích stanoví výši
odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce takto:
· člen zastupitelstva obce ……………………….…500,- Kč měsíčně
· předseda kontrolního a finančního
výboru………………………………………………...1.200,- Kč měsíčně
· předseda komise životního
prostředí…………………………………….…….…..1.500,- Kč měsíčně
· člen komise životního prostředí…………………1.000,- Kč měsíčně
· členové rady obce………………………………..…1.400,- Kč měsíčně
s účinností od 1.1.2015.
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2.12. S c h v a l u j e Obecně závaznou vyhlášku obce Starý
Jičín č. 1/2014 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů s účinností od 1.1.2015.
2.13. B e r e n a v ě d o m í navržené termíny jednání
Zastupitelstva obce Starý Jičín v roce 2015:
18. února, 22. dubna, 24. června, 16. září a 9. prosince 2015.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem schválených
dokumentů, včetně podpisu příslušných smluv.

Ing. Miroslav Klimpar
místostarosta obce

Ing. Rudolf Hrnčíř
starosta obce

Výpis z Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce
Starý Jičín konaného dne 18.02.2015:
3. zasedání Zastupitelstva obce Starý Jičín, v souladu
s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
v platném znění:
3.1. Zastupitelstvo obce Starý Jičín určuje ověřovatele zápisu:
p. Františka Bezděka a p. Ladislava Rýpara.
3.2. Zastupitelstvo obce Starý Jičín schvaluje program jednání 3.
zasedání Zastupitelstva obce Starý Jičín dne 18.2.2015.
3.3. Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání schvaluje zprávu o
činnosti Rady obce Starý Jičín za období od 10.12.2014 do
11.2.2015.
3.4. Zastupitelstvo obce Starý Jičín bere na vědomí zprávu o činnosti
kontrolního výboru obce ze dne 9.2.2015 a finančního výboru obce
ze dne 9.2.2015.
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Finanční záležitosti
Zastupitelstvo obce Starý Jičín v souladu s ustanovením § 84 odst. 2
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
po projednání s c h v a l u j e :
3.5. Závazné ukazatele rozpočtu obce Starý Jičín na rok 2015
Příjmy:
34 000 000,00 Kč
Výdaje:
34 000 000,00 Kč
8-třída financování: - 1 387 284,00 Kč splátka jistiny úvěru ČS
1 387 284,00 Kč zapojení počátečního stavu k 1.1.2015.
V rámci závazných ukazatelů zastupitelstvo obce schvaluje neinvestiční
příspěvek příspěvkovým organizacím – MŠ Starý Jičín (ODPA-3111)
ve výši 1 300 000,00 Kč a ZŠ Starý Jičín (ODPA-3113) na položce
5331 ve výši 2 320 000,00 Kč, celkem příspěvkovým organizacím
neinvestiční příspěvek 3 620 000,00 Kč.
3.6. Rozpočtový výhled na rok 2015 – 2020.
3.7. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření na 9. a
10. změnu rozpočtu obce Starý Jičín na rok 2014.
Majetkoprávní záměry obce
Zastupitelstvo obce Starý Jičín v souladu s ustanovením § 85 písm. a)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
zákon o obcích) po projednání
schvaluje:
3.8. Směnu pozemků v k.ú. Starojická Lhota takto:
Obec Starý Jičín převede ze svého vlastnictví pozemek p.č.
654/13 – ostatní plocha - o výměře 148 m2 do vlastnictví
Jaroslava Pavlíka, tento převede do vlastnictví obce pozemek p.č.
654/11 – orná půda o výměře 96 m2. Cena stanovena dohodou
30,- Kč za m2 nad směněnou výměru. Náklady řízení hradí J. Pavlík.
(Majetkoprávní záměr č.P1/2015).
Organizační záležitosti
Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání:
3.9. Schvaluje obecně závaznou vyhlášku Obce Starý Jičín č.
1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru,
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přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území obce Starý Jičín.
3.10. Zastupitelstvo obce ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, jakožto akcionář společnosti ASOMPO, a.s., se sídlem
Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742 72, IČ 258 72 826,
deleguje jako zástupce obce pro výkon všech práv akcionáře
pana Ing. Rudolfa Hrnčíře, nar. 14.9.1963, bytem Starý Jičín
31.
Delegace zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře, je určena
k výkonu všech práv akcionáře jménem akcionáře na valné
hromadě konané dne 29.5.2015, a to k výkonu všech práv
akcionáře na této řádné valné hromadě, nebo náhradní valné
hromadě společnosti ASOMPO, a.s., konané za tuto řádnou valnou
hromadu.
Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc ve shora uvedeném
rozsahu jiné osobě, aby místo něho jednala za zmocnitele, a to
konkrétně a výhradně panu Ing. Miroslavu Klimparovi, nar.
12.9.1963, bytem Starý Jičín, Vlčnov 102.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem schválených
dokumentů, včetně podpisu příslušných smluv.
Ing. Miroslav Klimpar
místostarosta obce

Ing. Rudolf Hrnčíř
starosta obce

Veřejné zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE STARÝ JIČÍN č. 4
proběhne ve středu 22. dubna 2015 v 17:00 hodin
v malém sále za vinárnou v KD Starý Jičín č.p. 21.
……………………………………………………………………
Pozvánky jsou zveřejňovány na úřední desce Obecního úřadu
Starý Jičín a na webových stránkách obce www.stary-jicin.cz.
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NÁVRH ROZPOČTU OBCE STARÝ JIČÍN
NA ROK 2015
dle zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Návrh byl schválen Zastupitelstvem obce Starý Jičín č. 3 dne 18.02.2015

PŘÍJMY
Název položky

OD/PA ORG

DAŇOVÉ PŘÍJMY
MÍSTNÍ POPLATKY

v Kč
29 400 000,00 Kč
1 496 500,00 Kč

NEINVESTIČNÍ DOTACE

755 200,00 Kč
1 157 800,00 Kč

LESY

1039

HORNÍ ZÁKON

2119

1 000,00 Kč

INFORMAČNÍ CENTRUM

2143

17 000,00 Kč

KNIHOVNY

3314

2 000,00 Kč

HRAD

3321

50 000,00 Kč

MÍSTNÍ ROZHLAS

3341

1 000,00 Kč

ZPRAVODAJ

3349

5 500,00 Kč

KULTURA

3392

40 000,00 Kč

BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

3612

151 000,00 Kč

NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

3613

201 000,00 Kč

POHŘEBNICTVÍ

3632

170 000,00 Kč

MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ, TECHNICKÉ SLUŽBY

3639

142 000,00 Kč

TDO - SEPAROVANÝ ODPAD

3725

300 000,00 Kč

OBECNÍ POLICIE

5311

4 000,00 Kč

VNITŘNÍ SPRÁVA

6171

6 000,00 Kč

ÚROKY Z BĚŽNÝCH ÚČTŮ, DIVIDENDA

6310

100 000,00 Kč

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 - PŘÍJMY

34 000 000,00 Kč
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VÝDAJE
Název položky

OD/PA

LESY
INFORMAČNÍ CENTRUM
KOMUNIKACE
CHODNÍKY, PARKOVIŠTĚ
DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST
VODNÍ NÁDRŽE
MATEŘSKÉ ŠKOLY
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
DIVADELNÍ ČINNOST
KNIHOVNY
VÝLETIŠTĚ, KULTURA
HRAD
KAŠNA
KAPLE
MISTNÍ ROZHLAS
ZPRAVODAJ
KULTURNÍ DOMY
KPOO, VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU
OBCE
SPORTOVNÍ ODDÍLY
DĚTSKÁ HŘIŠTĚ
SOCIÁLNÍ FOND

1039
2143
2212
2219
2221
2333
3111
3113
3311
3314
3319
3321
3322
3326
3341
3349
3392
3399

v Kč
1 000 000,00 Kč
50 000,00 Kč
460 000,00 Kč
10 000,00 Kč
133 000,00 Kč
20 000,00 Kč
1 300 000,00 Kč
2 320 000,00 Kč
10 000,00 Kč
55 000,00 Kč
15 000,00 Kč
65 000,00 Kč
7 000,00 Kč
20 000,00 Kč
55 000,00 Kč
40 000,00 Kč
695 000,00 Kč
60 000,00 Kč

3412
3419
3421
6171

150 000,00 Kč
140 000,00 Kč
40 000,00 Kč
80 000,00 Kč

ORG

2

v rámci závazných ukazatelů zastupitelstvo schvaluje neinvestiční příspěvek
PO - MŠ (ODPA-3111), ZŠ (ODPA-3113) na položce 5331 ve výši
3 620 000,- Kč
ZÁJMOVÁ SDRUŽENÍ, SPOLKY
ZDRAVOTNICTVÍ
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
POHŘEBNICTVÍ
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY
TECHNICKÉ SLUŽBY
SBĚR A SVOZ NEBEZPEČNÉHO
ODPADU
SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH
ODPADŮ
SBĚR A SVOZ
VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
SBĚRNÝ DVŮR

3429
3511
3612
3613
3631
3632
3635
3639
3639

1

165 000,00 Kč
20 000,00 Kč
45 000,00 Kč
340 000,00 Kč
820 000,00 Kč
210 000,00 Kč
70 000,00 Kč
2 170 000,00 Kč
2 700 000,00 Kč

3721

100 000,00 Kč

3722

1 500 000,00 Kč

3723
3726

200 000,00 Kč
250 000,00 Kč
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SKLÁDKA DUB
PROSTRANSTVÍ
OBECNÍ POLICIE
SDH V OBCÍCH
JSDH STARÝ JIČÍN
ZASTUPITELSTVO, OSADNÍ
VÝBORY
VNITŘNÍ SPRÁVA
ÚROKY Z ÚVĚRU
POJIŠTĚNÍ OBECNÍHO MAJETKU
DAŇ ZA OBEC
Provozní výdaje celkem
INVESTIČNÍ VÝDAJE
Sanace hradní zdi "E" - spoluúčast na
dotaci

3729
3745
5311
5512
5512

3

5 000,00 Kč
280 000,00 Kč
100 000,00 Kč
230 000,00 Kč
300 000,00 Kč
2 000 000,00 Kč
4 000 000,00 Kč
400 000,00 Kč
220 000,00 Kč
1 550 000,00 Kč
24 400 000,00 Kč

6112
6171
6310
6320
6399

3321

61

750 000,00 Kč

Protipovodňová opatření - rozhlasy

5269

65

1 000 000,00 Kč

Protipovodňová opatření - agrotechnické

5269

101

500 000,00 Kč

Rekonstrukce ČOV Vlčnov

2321

99

4 000 000,00 Kč

Rozšíření NN+VO na hřbitově Palačov

3632

43

- Kč

Suchá nádrž Jičina - protipovodňové
opatření

5269

41

- Kč

Turistická ubytovna Vlčnov

3613

68

2 000 000,00 Kč

Chodník Palačov

2219

27

1 000 000,00 Kč

Hřbitovní zeď Starý Jičín - přední
plotové díly

3632

37

150 000,00 Kč

Pumptrack - dětské hřiště

3421

28

200 000,00 Kč
9 600 000,00 Kč

Investiční výdaje celkem

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 - VÝDAJE

10

34 000 000,00 Kč

8 - TŘÍDA FINANCOVÁNÍ NA ROK 2015
Zapojení počátečních stavů
splátka jistiny úvěru z ČS a.s. ( 20 mil.)

Zpracovala: Ing. Petra Janyšková Saganová
hlavní účetní, správce rozpočtu
Dne 02.02.2015

8115
8124

1 387 284,00 Kč
- 1 387 284,00 Kč

Ing. Rudolf Hrnčíř
starosta
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OBCE

Vážení občané, dovolte mi, abych Vám všem, kteří v období březen až
květen 2015 oslavíte své významné životní jubileum, popřál co nejvíce
zdraví, mnoho radostí a obecně vše dobré.
Za vedení Obce Starý Jičín, starosta Ing. Rudolf Hrnčíř.
Marie Šromová, Vlčnov
Rudolf Málik, Vlčnov
Václav Kremel, Starojická Lhota
Ivo Štramberský, Vlčnov
Marie Vilášková, Janovice
Dagmar Lukschanderlová, Heřmanice
Vlasta Kantorová, Vlčnov
Marie Janýšková, Vlčnov
Jaroslava Urbanová, Jičina
Antonín Bezděk, Petřkovice
Anna Vahalíková, Starojická Lhota
V případě, že některý z jubilantů si nepřeje být v příštím čísle uveden,
nechť to oznámí na obecní úřad - mail: pavlikova@stary-jicin.cz, tel.
556 785 152.

VÝZNAMNÉ JUBILEUM
Dne 12.2.2015 oslavili manželé Jarmila a Antonín Bezděkovi z
Petřkovic č.p. 11 - 60 let společného života.
Do dalších let přejí zdraví, a za všechno děkují dcera s manželem,
vnuk a pravnuk Toníček.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

DO OBCE

Vítání nových občánků, narozených od září 2014 do března
2015 proběhne v sobotu 16. května 2015.
Prosím rodiče, kterým poštou nepřijde pozvánka dva týdny před vítáním,
ozvěte se na telefonní číslo 556 785 152 nebo pavlikova@stary-jicin.cz .
Lucie Pavlíková - matrika
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Evidence obyvatel v obci Starý Jičín a jeho místních
částech k 31.12.2014:
Narození:

Úmrtí:

Přihlášení:

Odhlášení:

Počet
obyvatel v
jednotlivých
obcích:

Celkem
obyvatel:

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

DUB

0

0

0

0

3

3

0

0

64

61

125

HEŘMANICE

0

0

0

0

0

0

1

0

73

68

141

JANOVICE

2

0

0

0

1

6

3

1

140

146

286

JIČINA

0

1

3

0

1

2

2

6

124

133

257

PALAČOV

1

1

1

0

3

3

2

5

119

116

235

PETŘKOVICE

0

0

0

1

0

3

0

2

120

102

222

STAROJICKÁ
LHOTA

2

3

1

1

1

2

2

6

194

189

383

STARÝ JIČÍN

1

1

0

0

8

5

4

6

258

236

494

VLČNOV

5

2

3

1

12

13

5

3

309

334

643

Celkem za
obec

11

8

8

3

29

37

19

29

CELKEM

19

11

66

1401 1385

2786

48

Evidence obyvatel v obci Starý Jičín - srovnání s rokem 2013:
počet
obyvatel
2760

narození

úmrtí

přihlášeno

odhlášeno

28

28

94

66

Počet uzavřených sňatků v roce 2014 ve Starém
Jičíně:
církevní

4

na obecním úřadě

2

na hradě Starý Jičín

3

na jiném místě

1

sňatky celkem

10

zlaté svatby

3

Z tohoto počtu bylo 8 sňatků,
kdy ani jeden ze snoubenců
neměl v obci trvalý pobyt.

Lucie Pavlíková – evidence obyvatel
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MÍSTNÍ POPLATEK
ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Informujeme občany o výši místního poplatku za komunální odpad
za rok 2015 a to ve výši 480,- Kč (osobu/rok).
Poplatek je splatný k 30.06.2015.
Upozorňujeme, že poštovní poukázky nebudou rozesílány.
Poplatek za komunální odpad lze uhradit v pokladně Obecního
úřadu Starý Jičín nebo bankovním převodem – číslo účtu
1760219309/0800 s uvedením variabilního symbolu. Každý
poplatník má svůj variabilní symbol a do zprávy pro příjemce je nutné,
pokud hradíte za více osob, uvést všechny tyto symboly. Variabilní
symboly jsou totožné jako v roce 2013.
Pokud neznáte svůj variabilní symbol, je možné uvést Vaši jednoznačnou
identifikaci, tzn. rodné číslo, nebo zaslat dotaz na emailovou adresu
ulrychova@stary-jicin.cz nebo telefonicky 556 785 151.

MÍSTNÍ

POPLATEK ZE

PSŮ

Informujeme občany o výši místního poplatku ze psů za rok 2015 a
to ve výši:
 držitel v rodinném domě…. 400,- Kč
 držitel důchodce……………. 200,- Kč
 držitel v bytovém domě…... 500,- Kč
Upozorňujeme, že poštovní poukázky nebudou rozesílány.
Poplatek je splatný k 30.04.2015.

Poplatek ze psů lze uhradit v pokladně Obecního úřadu Starý
Jičín nebo bankovním převodem – číslo účtu 1760219309/0800
s uvedením variabilního symbolu. Každý poplatník má svůj variabilní
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symbol a do zprávy pro příjemce je nutné, pokud hradíte za více osob,
uvést všechny tyto symboly. Variabilní symboly jsou totožné jako v
roce 2013.
Pokud neznáte svůj variabilní symbol, je možné uvést Vaši jednoznačnou
identifikaci, tzn. rodné číslo, nebo zaslat dotaz na emailovou adresu
ulrychova@stary-jicin.cz nebo telefonicky 556 785 151.

NAVÝŠENÍ

CENY

PITNÉ

VODY

S účinností od 1. dubna 2015 vstupují v platnost tyto ceny pitné vody pro
odběratele, napojené na obecní vodovod (Starojická Lhota, Palačov,
Petřkovice u Starého Jičína, Heřmanice u Polomi a Dub u
Nového Jičína):
CENA PITNÉ VODY (vodné):
20,40 Kč/m3(bez DPH)… 23,46 Kč/m3 (s DPH).
Rozdíl v ceně vodného (ve srovnání s rokem 2014) činí 0,80 Kč/m3 tj.
navýšení ceny o 4 %.
Kalkulace vodného na rok 2015 odráží vývoj nákladů (zvýšení cen
chemikálií, řady služeb atd.) a provádění pravidelných oprav a údržby,
laboratorních rozborů, tvorbu rezervy pro plán obnovy a rozvoje
infrastrukturního majetku, který zákon ukládá všem vlastníkům zařízení
vodovodů a kanalizací.
Miloslav Vahala, DiS.

JAK

ZÍSKAT

OBECNÍ

Jak už jsme psali v minulém vydání
Starojického zpravodaje, obdržela obec
dotaci na pořízení domácích kompostérů.
Tímto krokem chceme přispět k dalšímu
snížení vyvezeného množství komunálního
odpadu, a tím i ke snížení finanční zátěže
domácností. Jak si jistě každý z nás
uvědomuje, růstu cen za uložení
komunálního odpadu na skládkách se

KOMPOSTÉR?
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v budoucnu nevyhneme. Proto je nutné, co nejvíce snížit množství
odpadu vhodným tříděním. Abychom vytřídili co nejvíce využitelných
složek komunálního odpadu, které by za jiných okolností skončily na
skládkách, pořídila obec kompostéry pro domácí kompostování.
Tyto kompostéry budou do domácností přenechány zcela zdarma na
základě smlouvy o výpůjčce. Výpůjční doba, na kterou budou
kompostéry poskytovány, je stanovena na 5 let. Po jejím uplynutí
přecházejí kompostéry v souladu se smlouvou o výpůjčce do vlastnictví
držitele (vypůjčitele). Mnozí z vás si jistě položí otázku, co když se mi
kompostér rozbije, co pak? V záruční době výrobku, tj. 24 měsíců, bude
vypůjčený kompostér vyměněn nebo bude nahrazen rozbitý díl.
Samozřejmě, jako u každého výrobku, záleží na způsobu, jak s tímto
výrobkem budeme zacházet. Po uplynutí záruční doby kompostéru, je
zapotřebí škodu nahlásit na obecní úřad, kde budou provedeny patřičné
kroky pro dodání náhradního dílu, aby byla zajištěna udržitelnost
projektu po dobu pěti let. Jelikož víme, že pět let je dlouhá doba, snažili
jsme se nastavit kritéria pro dodání výrobku tak, aby byla zajištěna
maximální kvalita.
Věříme, že při zodpovědném zacházení kompostér prokáže své kvality, a
že si najde místo v našich zahradách.
Poslední důležitou informací je, jak tento kompostér získat.
Kompostéry budou dodány do jednotlivých místních části obce
Starý Jičín. Předsedové osadních výborů, případně jiné
kompetentní osoby je budou rozdávat majitelům budov s číslem
popisným nebo budov s číslem evidenčním (chaty). Na každou
budovu bude možno získat jeden kompostér o objemu 800 litrů.
Toto pravidlo platí i pro obyvatele bytových domů. Po sepsání smlouvy o
výpůjčce dostane nový vlastník ke každému výrobku návod na sestavení
a postup správného kompostování.
Přesný termín a místo vydávání kompostérů bude s časovým
předstihem oznámen obvyklým způsobem - na úřední desce,
rozhlasem, letáčky ve schránkách aj.
Předpokládaný termín vydávání je druhá polovina měsíce
března 2015.
Miloslav Vahala, DiS.
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SBĚR STARÉHO PAPÍRU
Jarní SBĚR STARÉHO PAPÍRU proběhne v Základní škole
Starý Jičín v termínu 13.04. - 24.04.2015.
V případě, že nemáte možnost odvézt papír do základní školy,
odložte jej pevně svázaný do autobusové zastávky ve své obci.
Pracovníci technických služeb papír v pátek 24.04.2015 odevzdají
do základní školy.

NÁKLADY NA VYDÁNÍ ZPRAVODAJE
PŘÍJMY za hrazenou inzerci: 6.023,- Kč
VÝDAJE za tisk a roznášku zpravodaje 34.468,- Kč
CELKOVÉ NÁKLADY Obce Starý Jičín na vydání Starojického zpravodaje
za rok 2014 činily 28.445,- Kč s DPH.
Lucie Pavlíková

STAVEBNÍ ÚPRAVY

V

MŠ PETŘKOVICE

Zateplení a stavební úpravy v mateřské školce Petřkovice.
Vážení spoluobčané,
koncem roku 2014 byly provedeny vlastní stavební práce na akci
„Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Petřkovice u
Starého Jičína“. Celkové náklady činily 1.924.294,00 Kč, z toho dotace
ze Státního fondu životního prostředí byly 1.096.717,50 Kč a ostatní
náklady ponese z vlastního rozpočtu Obec Starý Jičín.
Do této doby už byly proplaceny práce na zhotovení projektové
dokumentace, přípravu podkladů, zpracování a podání žádosti o dotaci,
zadávací řízení na zhotovitele stavby a zpracování dalších podkladů, které
jsou uznatelným nákladem a budou promítnuty do celkového
spolufinancování, a zároveň veškeré stavební práce.
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Stavební práce spočívaly v zateplení fasády, včetně nátěru, zateplení
podkroví a střechy, včetně nového systému hromosvodů. Byl také
celkově opraven interiér podkroví.
Projekt předpokládal vyztužení krovu s podpěrami do stropní konstrukce.
Při tomto zásahu byl zjištěn havarijní stav nosných trámů stropu nad
přízemím. Z tohoto důvodu muselo dojít na určitou dobu k uzavření
mateřské školky a k provedení výměny nosných prvků stropu, včetně
celé podlahy. Tato akce - ,,Havarijní oprava stropu MŠ Petřkovice“
se dostala výběrovým řízením na částku 822.631,00 Kč, kterou v plné
výši hradila Obec Starý Jičín.
Obě stavby provedla firma TVARSTAV-REAL, s.r.o.
Výkon stavebně technického dozoru investora prováděl Ing. Radek
Petřkovský.
Zpracování monitorovacích zpráv, změnových formulářů, včetně žádostí o
platby a závěrečné vyhodnocení akce bylo společnou prací stavebního
dozoru, dodavatele a pracovníka obce.
Projekt byl spolufinancován Evropskou unií - prostřednictvím
Fondu soudržnosti, státním rozpočtem - prostřednictvím
Ministerstva životního prostředí a spoluúčastí Obce Starý Jičín.
Děkuji všem, kteří byli zapojeni do projektu, za odvedenou práci. Věřím,
že se práce povedla, a všem dětem a také zaměstnancům se bude
v opravené školce líbit.
Ing. Rudolf Hrnčíř, starosta
(Fotografie na titulní straně zpravodaje.)

SUCHÁ

NÁDRŽ

JIČINA

Drobný vodní tok Grasmanka je levostranným přítokem řeky Jičínky
s plochou povodí 15 km2 a stoletou vodou v ústí 46 m3/s.
Účelem Suché nádrže Jičina na drobném vodním toku Grasmanka bude
snížení povodňových průtoků z lokálních přívalových srážek, ochrana
zástavby a omezení odnosu splavenin. Cílem je zvýšení stávající úrovně
ochrany před povodněmi na vodním toku Grasmanka pro obec Starý
Jičín, místní část Jičina a ve spolupráci se stávající malou vodní nádrží
Starý Jičín zvýšení ochrany pro dotčené části města Nový Jičín, cílová
úroveň ochrany území odpovídá minimálně tzv. dvacetileté povodni. Na
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nádrži Starý Jičín bude proveden v roce 2015 stavební zásah do jejího
bezpečnostního přelivu za účelem optimalizace tlumícího účinku této
nádrže na velké vody.
Státním podnikem Povodí Odry jako investorem je nádrž navržena
jako „suchá“, tzn., že při běžných průtokových stavech nebude v nádrži
docházet k zadržování vody, běžné průtoky budou odtékat spodní výpustí
a celý její objem bude vyčleněn pro tlumení povodňových průtoků.
Objem nádrže (137 tisíc m3) a parametry spodní výpusti byly navrženy
tak, aby zajistily tlumení stoleté povodňové vlny na cca jednoletý průtok
(Q100 = 13 m3/s na Qneš = Q1 = 1,2 m3/s). Informace o tvaru
a objemu návrhové stoleté povodňové vlny byly poskytnuty Českým
hydrometeorologickým ústavem a zahrnují i zkušenost z extrémní
povodňové epizody z roku 2009.
Vlastní těleso hráze je navrženo jako zemní, homogenní, šířka hráze
v koruně bude 4 m, délka hráze je cca 330 m, sklon návodního svahu je
navržen 1:3, sklon vzdušního 1:2. Materiálové naleziště pro těžbu zemin
do násypu hráze bude upřesněno podle výsledků připravovaného
podrobného inženýrsko-geologického průzkumu. V optimálním případě
by se jednalo o zemník v zátopě nádrže, což by zajistilo navýšení
retenčního objemu, respektive snížení koruny hráze. Maximální výška
hráze nad terénem je cca 8,7 m.
Spodní výpust je navržena jako monolitický betonový objekt s vtokovou
částí přístupnou po lávce z koruny hráze a dále s odpadní chodbou,
procházející tělesem hráze na vzdušnou stranu do odpadního koryta.
Pro převádění průtoků překračujících návrhovou povodeň je v levém
zavázání hráze navržen bezpečnostní přeliv, který je tvořen nátokem na
návodní straně, betonovými stabilizačními žebry a kamenným opevněním
v prostoru hráze a zatravněným odpadním průlehem.
Součástí stavby nádrže Jičina by byly další doplňkové stavební objekty obslužné komunikace v podhrází a podél návodní paty hráze, přeložky
místní komunikace, telekomunikačního kabelu a vodovodu v prostoru
pravého zavázání hráze.
Pro vhodnější začlenění nádrže do terénu je navrženo „ohumusování“ a
osetí tělesa hráze travní směsí. Betonové konstrukce byly navrženy tak,
aby byly v maximální možné míře překryty zemními náspy.
Stávající stromové porosty v zátopě nádrže budou káceny pouze
v nezbytném rozsahu, bude nezbytné provést jejich probírku a
odstranění odumřelých, přestárlých, nebo jinak poškozených kusů.
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V konci vzdutí nádrže je navržen záchytný systém „pláví“, zajišťující
zachycení plovoucích stromů a větví, které by jinak mohly omezit
kapacitu spodní výpusti.
Příprava akce ze strany státního podniku Povodí Odry je ve fázi
zpracované studie proveditelnosti (2014), v rámci ní byly zajištěny
nezbytné podklady a proveden návrh základních parametrů SN.
V současnosti ve spolupráci s vedením Obce Starý Jičín probíhá
majetkoprávní příprava a předpokládaný termín realizace je v období let
2017 - 2019.
Kaskádou suchých nádrží Jičina a Starý Jičín dojde celkem k ochraně více
jak 50-ti nemovitostí. Po stavební úpravě nádrže Starý Jičín a po
výstavbě nádrže Jičina dojde ke změně rozsahu záplavového území
Grasmanky. Její aktivní zóna pak bude pouze v korytě toku.
Ing. Břetislav Tureček
vedoucí odboru vodohospodářských koncepcí a informací
Povodí Odry, s.p. - Ostrava

Lokalizace
suché nádrže
Jičina.
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Vizualizace připravované suché nádrže (běžný stav).

Vizualizace připravované suché nádrže (nádrž ve funkci při tlumení
velkých vod).
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STUDÁNEK

Turisté se chystají na otevírání studánek
Od pradávna znají lidé
význam vody v krajině, o
tom svědčí tradice otevírání
studánek, která probíhá na
mnoha místech v období
okolo 31. května, tento den
je věnovaný otevírání
studánek.
V naší obci proběhne v
jarních měsících dokončení
akce z minulého roku:
Obnova zapomenutých
studánek ve Starojické
Lhotě. Po vyčištění
studánek po zimě se usadí
lavice, stoly a provedou se
dokončovací práce v okolí.
A aby platily verše známé
básně J.V. Sládka: „Znám

křišťálovou studánku,
kde nejhlubší je les…“

budou všichni spoluobčané a ostatní příznivci vody v krajině pozváni na
slavnostní „Otvírání studánek“.
Je dobré poznat, že péče o studánky má význam nejen pro krajinu, ale i
pro nás samotné, že umíme spolu komunikovat, pracovat a prožívat i
radost z odvedeného díla. Není to moc, ale není to ani málo.
Realizační tým ze Starojické Lhoty

Tento projekt finančně podpořila Nadace Partnerství a Nestlé.
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HROBU

Provádění úprav na hrobovém místě
Technické služby Obce Starý Jičín zajišťují správu obecních hřbitovů
v obcích Starý Jičín, Palačov a Starojická Lhota.
V případě PROVÁDĚNÍ ÚPRAV či OPRAV NA HROBOVÉM MÍSTĚ je
nájemce povinen ohlásit předem vykonávané práce (např. výměna
pomníku, postranních desek) pronajímateli, čili Technickým službám
Obce Starý Jičín na předepsaném tiskopise, který je k dispozici na
obecním úřadě nebo ke stažení na www.stary-jicin.cz (v sekci občan,
potřebuji vyřídit, správa hřbitova).
Dagmar Sochová, tel.: 556 785 153, e-mail: sochova@stary-jicin.cz

LÉKAŘKY

V

OBCI

LÉKAŘKA PRO DOSPĚLÉ
MUDr. Iveta Havlíková
sestra: Michaela Petřkovská
Starý Jičín – Vlčnov 35
Tel: 556 752 582
www.doktor-staryjicin.cz

Přijímáme nové pacienty!

Pondělí:
7:30 – 11:30
Úterý:
13:00 – 16:30
Středa:
7:30 – 11:30
Čtvrtek:
13:00 – 15:00
Pátek:
7:30 – 8:30
Ordinace bude v době jarních
prázdnin t.j. 9.3. - 13.3.2015
uzavřena. Záskok bude zveřejněn o
prázdninách.

LÉKAŘKA PRO DĚTI A DOROST
MUDr. Hana Kobsová
Starý Jičín – Vlčnov 35
tel: 556 752 604
mobil: 603 433 786
mail:hana.kobsova@centrum.cz
http://www.kobsova.euweb.cz/

Dovolená od 9.3. - 24.3.2015.
Zástup MUDr. Syrovátková, Gregorova
32, Nový Jičín:
Po: 8:00 - 9:00…14:00 - 15:00
Út: 7:30 - 9:30
St: 7:30 - 9:00…13:00 - 15:00
Čt: 7:30 - 9:30
Pá: 8:00 - 9:00…11:00 - 13:00

Tel. na sestru - bude přítomna 732 249 580.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2015
Výsledek Tříkrálové sbírky 2015
ve Starém Jičíně a jeho okolí
V průběhu prvních dvou lednových týdnů
navštívily domovy občanů Starého Jičína a
jeho místních částí skupinky Tříkrálových
koledníků, aby s písní a přáním všeho dobrého
předaly tradiční požehnání a zároveň poprosily
o jakýkoliv finanční dar do charitních
pokladniček. Také letos byl celkový výtěžek více, než úctyhodný. Dvacet
skupinek dokázalo díky velkorysosti místních občanů vykoledovat
rekordních 121.146,- Kč.
Tyto finanční prostředky budou spolu s ostatními použity na pomoc
osobám, jež se ocitly v tíživé životní situaci. Charita Nový Jičín použije
část celkového výtěžku např. na dovybavení Půjčovny kompenzačních
pomůcek, podpoří osoby bez přístřeší a matky s dětmi v tísni,
dofinancuje Fond humanitární pomoci aj. Díky štědrým dárcům může být
i v roce 2015 opět zajištěna pomoc lidem, kteří ji opravdu potřebují.
Děkujeme Vám všem, kteří jste nezůstali lhostejní k osudu druhých,
dárcům, koledníkům, vedoucím skupinek a také za vstřícnost a spolupráci
Obci Starý Jičín.
Děkujeme !!!
V případě Vašeho zájmu, nás
Starý Jičín
13 550,00 Kč
neváhejte s případnými dotazy
kontaktovat.
Vlčnov
24 407,00 Kč
Loučka

21 754,00 Kč

Jičina

15 197,00 Kč

Palačov

8 159,00 Kč

Starojická lhota

17 686,00 Kč

Petřkovice

10 613,00 Kč

Janovice

9 780,00 Kč

CHARITA NOVÝ JIČÍN
Dolní brána 2075/57,
741 01 Nový Jičín
tel: 731 697 881 IČO 73635677
email: charitanj@charitanj.cz,
web: www.charitanj.cz
Bankovní spojení:
č.ú. 2900231575/2010
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SOUKROMÁ DOMÁCÍ
A HOSPICOVÁ PÉČE V OBCI
MAJA Domácí a hospicová péče, s.r.o.
Jsme nově vzniklá společnost na Novojičínsku, zabývající se:
- zdravotní a ošetřovatelskou péčí předepsanou praktickým nebo
ošetřujícím lékařem nebo klientům za přímou úplatu,
- ošetřování krátkodobě i dlouhodobě nemocných, včetně rehabilitace
(fyzioterapie, Rebox, tejpy, baňkování, ergoterapie, logopedie, nutriční
terapie),
- možnost domácího doléčení bez odloučení od Vašich blízkých,
- pomoc rodinným příslušníkům v péči o nevyléčitelně nemocné,
paliativní péče,
- půjčování kompenzačních pomůcek našim klientům,
- zajištění a dovoz inkontinentních pomůcek,
- další služby dle Vašich přání a našich možností,
- zajistíme maximální dosažitelnou kvalitu života nevyléčitelně
nemocného, přizpůsobíme péči individuálním potřebám, zachováme
důstojnost až do konce života v kruhu nejbližších,
- zajištění asistenční (doprovodné) služby.
Zajišťujeme zdravotní a ošetřovatelskou péči ve Vašem domácím
rodinném prostředí. Cílem poskytované péče je zajištění kvalitního
důstojného života ve spolupráci s rodinou 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Telefonická dostupnost 24 hodin - při úmrtí, či jakékoliv potřebě
zajistíme veškerou pomoc klientově rodině.
Jsme tu pro Vás od 1. února 2015 – kontaktujte nás:

Maja domácí a hospicová péče s.r.o.

Vlčnov 105, Starý Jičín
Tel: 603 735 247, email: majadomacipece@seznam.cz
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INFORMACE

Vážení občané,
dovolte nám, abychom vám krátce představili akciovou společnost
ASOMPO a.s., ve které je i vaše obec akcionářem.
Historie firmy ASOMPO, a.s., se sídlem v Životicích u Nového Jičína sahá
až do r. 1991, kdy se celkem 56 zakládajících obcí a měst bývalého
okresu Nový Jičín dohodlo na vybudování zabezpečené skládky za
účelem ekologického ukládání komunálního odpadu z domácností a firem
v okrese Nový Jičín. Téhož roku obce a města spolu založily Zájmové
sdružení obcí a měst pro likvidaci odpadů – SOMPO. Uvedené subjekty
se na prvotní rozjezd firmy složily, a to dle počtu obyvatel částkou 200,Kč na 1 obyvatele. Tím byl vytvořen základní kapitál důležitý pro zahájení
činnosti firmy a s pomocí státní dotace i výstavby řízené skládky
v Životicích u Nového Jičína. Základ pro vznik jedinečné firmy v rámci
okresu byl položen. Od doby vzniku uplynula spousta let, některé obce
nebo města společnost opustily. Všem obcím a městům byly po čase
vráceny veškeré počáteční vklady a od této doby obce nepřispívají ani
nedotují nejen chod firmy, ale ani její rozvoj nebo rozšíření, ba naopak,
využívají její služby včetně finanční podpory.
V r. 2000 byla stejnými obcemi (celkem 44 obcí) založena akciová
společnost ASOMPO. Tato společnost poté od 1.1.2002 převzala veškeré
podnikatelské aktivity Zájmového sdružení SOMPO.
A čím se firma v průběhu let od r. 1991 zabývala?
Jako první se podařilo firmě zprovoznit v r. 1993 řízenou skládku Životice
a téměř všechny komunální odpady z Novojičínska se začaly ukládat na
uvedené skládce. Od r. 2004 zahájila firma zpracování skládkového plynu
vznikajícího z uložených odpadů, a to formou výroby a následného
prodeje elektrické energie do sítě ČEZ. Odpadním teplem vznikajícím při
výrobě elektrické energie firma započala vytápět veškeré objekty
v administrativní budově v areálu skládky, a později sušit řezivo a
obchodovat s ním. Další službou pro akcionáře byl od r. 2007 sběr a svoz
biologicky rozložitelného odpadu (hnědé kontejnery).
Akciová společnost se snaží pomáhat akcionářům i v jiných oblastech a
aktivitách, které jsou přímo směrovány do daných obcí a měst. Díky
dobrému hospodaření např. každoročně je možná výplata dividend,
pořízení tašek na třídění odpadů v domácnostech a další aktivity ve
prospěch obcí. Každoročně se v konečném součtu a profitu obcím
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zhodnocují akcie cca 20 – 22 %, což není opravdu málo. Tento profit je
také do obcí a měst vždy rozdělen.
Děkujeme tímto vedení vaší obce, že nám umožnilo krátce představit
akciovou společnost ASOMPO. Tímto si vás - hlavně školy, neziskové
organizace, spolky a členy zastupitelstva – dovolujeme srdečně pozvat
na prohlídku areálu firmy v Životicích u Nového Jičína. Předchozí
domluva je vhodná.
Představenstvo ASOMPO, a.s - Životice u Nového Jičína 194, 742 72

FINANČNÍ OKÉNKO
Občanské poradny Příbor
Dluhy se samy od sebe nevyřeší. Lze je efektivně
vyřešit jen tehdy, pokud se jim postavíme čelem a
hlavně včas. Obecně platí, že čím později začneme
naše potíže se splácením řešit, tím více nás to bude
stát. Níže podáváme základní informace o možném
postupu při řešení problémů spojených se zadlužením.
Seznam závazků
V prvé řadě je nutné zjistit, komu a kolik splátek je třeba uhradit a jaké
jsou sankce za opožděné nebo neuhrazené splátky. Jednotlivé věřitele
(to jsou ti, kterým dlužíme) si pak poznačíme na papír, kde si k nim, ke
každému zvlášť, přiřadíme zbývající aktuální dlužnou částku, výši řádné
splátky (dle smlouvy), datum a výši poslední splátky.
Sestavte si rodinný rozpočet
Než budeme kontaktovat věřitele a domlouvat se sním na možnostech
řešení situace spojené s problémy se splácením, je nutné si zjistit
přesnou strukturu našich příjmů a výdajů. K tomuto účelu můžeme využít
například tabulku v MS Excel, dobře nám však poslouží i obyčejná tužka
a papír. V prvním sloupci si sepíšeme veškeré čisté příjmy (z pracovního
poměru, ze systému sociálního zabezpečení, výživné, apod.). Do druhého
sloupce zaneseme veškeré naše výdaje (za nájem a služby, jídlo, léky,
telefon, školu nebo školku, spoření, výše splátek za jednotlivé půjčky,
apod.). V případě, že je náš rozpočet deficitní (tj. výdaje převyšují
příjmy), je nutné se zamyslet například nad těmito otázkami: Není možné
si zvýšit příjem (např. formou brigády, rozšířením úvazku)? Neprovolám
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zbytečně moc peněz? Nebudu místo autem raději jezdit do práce
hromadnými prostředky? Potřebuji mít doma připojení na internet?
Nevyplatí se mi prodat auto s velkou spotřebou benzínu a koupit za
peníze z prodeje nějaké úspornější? Potřebuji vůbec automobil?
Při tvorbě rozpočtu je nutné si rovněž určit, jakou částku mohu reálně
rozdělit mezi jednotlivé věřitele. Rozhodně není vhodné nabízet všechny
prostředky jen jednomu věřiteli, hlavní prioritou musí být co nejrychlejší
úhrada všech svých závazků.
Dohoda s věřitelem
Teprve v této fázi je vhodné kontaktovat věřitele (nejlépe písemně) a
dohodnout se s ním na způsobu řešení celé situace. V zásadě máme dvě
možnosti. Buďto se dohodneme na snížení splátek a nebo na odložení
splátek na určitou dobu. V obou případech je nutné svou platební
neschopnost řádně zdůvodnit, doložit příslušná potvrzení (o evidenci na
úřadu práce, o dávkách ze systému sociálního zabezpečení, o příslibu
zaměstnání, apod.). V případě, že je celá záležitost řešena již v rámci
exekučního řízení, doporučujeme kontaktovat přímo příslušného
exekutora s žádostí o povolení splátek. Některé exekutorské úřady mají
na svých webových stránkách speciální formuláře pro žádosti o povolení
splátek. Pak je dobré postupovat podle pokynů konkrétního exekutora.
Je třeba rovněž říci, že věřitel není povinen se s námi dohodnout na
snížení nebo odložení splátek a může trvat na plnění dle uzavřené
smlouvy. V takovém případě doporučujeme vycházet ze své finanční
situace (rozpočtu) a dávat každému věřiteli alespoň takovou částku,
která je v našich silách.
Exekuční řízení
Pakliže dohoda s věřitelem není možná nebo ze strany dlužníka není
dodržována, věřitel zpravidla řeší celou záležitost před soudem a
následně v rámci exekučního řízení. K exekučnímu řízení může dojít
v případě, že disponuje tzv. exekučním titulem (např. rozsudkem,
platebním rozkazem, rozhodčím nálezem, notářským zápisem). Exekuci
může vést exekutor různými formami, přičemž tyto formy může také
kombinovat. Mezi nejčastější formy exekuce patří: srážky ze mzdy
(z jiných příjmů), přikázáním pohledávky z účtu, prodej movitých věcí,
prodej nemovitosti.
Mám exekuci na účet a nemohu se dostat ke svým penězům
Dlužník ztrácí při exekuci na účet právo vybrat peněžní prostředky až do
výše vymáhané pohledávky. Peněžní ústav nesmí doručením rozhodnutí
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od exekutora vyplácet peněžité prostředky dlužníkovi. Jednorázově však
má právo vybrat si dvojnásobek životního minima jednotlivce (nyní
6.820,- Kč) a to na základě písemné žádosti podané příslušnému
peněžnímu ústavu. Dále doporučujeme, aby došlo neprodleně ke změně
formy výplaty příjmu (např. poštovní poukázkou, hotově).
Exekutor zabavil movité věci v rozporu se zákonem
Exekutor může vstoupit všude tam, kde má důvodné podezření, že se
nacházejí movité věci dlužníka. Provádění exekuce rovněž není vázáno
na trvalý pobyt, jak se někdy veřejnost mylně domnívá. Dle zákona však
nepodléhají exekuci (výkonu rozhodnutí) věci, které povinný nezbytně
potřebuje k uspokojování potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých
pracovních úkolů, jakož i věcí, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními
pravidly. Konkrétně se pak jedná např. o běžné oděvní součásti, obvyklé
vybavení domácnosti, snubní prsten, zdravotnické potřeby a obdobné
věci potřebné s ohledem na tělesnou vadu nebo nemoc, hotové peníze
do výše dvojnásobku životního minima jednotlivce (nyní 6.820,- Kč),
zvířata sloužící člověku jako společník (bez hospodářského efektu).
Zabaví-li exekutor některou z těchto věcí, je nutné k němu neprodleně
podat písemně návrh na zastavení exekuce co do těchto movitých věcí.
Exekutor zabavil movité věci nepatřící do mého majetku
Exekutor může zabavit jen ty věci, které jsou ve vlastnictví dlužníka
(povinného). V takovémto případě je tedy nutné, aby ten, jemuž svědčí
právo k věci, podal do 30 dnů od sepsání movitých věcí návrh na
vyškrtnutí ze soupisu. Návrh se podává u exekutora, který movitou věci
pojal do soupisu. K návrhu je nutné doložit doklady prokazující vlastnictví
k věcem (např. paragony, smlouvy, faktury). Nevyhoví-li exekutor návrhu
nebo vyhoví pouze částečně, lze podat následně žalobu na vyloučení věcí
z výkonu rozhodnutí (exekuce). Lhůta pro podání návrhu je 30 dnů od
doručení rozhodnutí exekutora, kterým nevyhověl, byť jen z části, jeho
včas podanému návrhu na vyškrtnutí ze soupisu.
Oddlužení (laicky tzv. osobní bankrot)
Řešení svých závazků oddlužením je v určitých případech jedinou
možnou efektivní cestou, na jejímž konci je osvobození od zbytku svých
dluhů. V oddlužení je obecně nutné uhradit minimálně 30% z celkových
svých závazků (maximálně 100%). Je možné jej realizovat dvěma
způsoby. Prvním je splátkový kalendář, kdy je dlužníkovi po dobu pěti let
srážena určitá částka podobně, jako v exekučním řízení a tato částka je
rozdělena každý měsíc mezi přihlášené věřitele. Další formou je
zpeněžení majetkové podstaty (nejčastěji prodej nemovitosti), kdy se
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majetek zpeněží a z výtěžku jsou pak rovněž uspokojeni jednotliví
přihlášení věřitelé. O oddlužení rozhodují místně příslušné krajské soudy.
Nebojte se zeptat o radu
V případě, že si nevíte s něčím rady nebo sháníte podrobnější informace,
nebojte se vyhledat včasnou pomoc. Jedním z takových míst je i
občanská poradna.
Mgr. Richard Pešat - Občanská poradna Nový Jičín,
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s.
Tel: 556709403, 777735555, www.czp-msk.cz
.

BEZPLATNÉ

PORADENSTVÍ

Společnost d-Test, o.p.s. nabízí bezplatné poradenství
občanům obce:
 poradenství v oblasti spotřebitelského práva na telefonní lince

299 149 009
(pracovní dny 9:00 – 17.00 hodin, běžný telefonní tarif)
 průběžné informování o nejaktuálnějších spotřebitelských problémech
a tématech v podobě našich tiskových zpráv,
 možnost řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli prostřednictvím
naší služby VašeStížnosti.cz na webové adrese
www.vasestiznosti.cz,
 populární tištěnou brožuru „Jak nespadnout do pasti“ zaměřenou na
předváděcí akce a podomní prodej a mnoho dalších publikací,
 samolepky „Nevhazujte reklamu“ a „Prodejci, nezvoňte“ určené
k volné distribuci.
dTest, o.p.s.
právní oddělení dTestu
Čenomořská 419/10, 101 01 Praha 10
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STARÝ JIČÍN

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
Ředitelství Mateřské školy Starý Jičín, oznamuje rodičům, že zápisy dětí
pro školní rok 2015/2016 do Mateřských škol proběhnou v měsíci dubnu.
MŠ Starý Jičín – 23. dubna od 10.00 do 16.00 hodin.
MŠ Starojická Lhota – 23. dubna od 14.00 do 16.00 hodin.
MŠ Petřkovice – 23. dubna od 14.00 do 16.00 hodin.
Školní rok začíná 1. září 2015. Pokud chcete přihlásit své dítě v průběhu
školního roku 2015/2016, dostavte se také k zápisu.
K zápisu potřebujete rodný list dítěte a OP zákonného zástupce.
e-mail: msstaryjicin@cbox.cz
msstarojickalhota@seznam.cz
mstetrskovice@seznam.cz

tel. 556 752 583, 605 879 202
tel. 733 717 590
tel. 603 599 307
Jitka Tihelková, ředitelka školy.

MATEŘSKÁ ŠKOLA

PETŘKOVICE

Mateřská školka v Petřkovicích oznamuje, že má nové internetové
stránky:
http://ms-petrkovice.webnode.cz
Školka je zaměřená na environmentální výchovu a Montessori
pedagogiku, které se vzájemně prolínají. Cílem je umožnit dětem osobní
zkušenost s přírodou, vnímat ji všemi smysly, pochopit jejich zákonitosti
a propojenost s naším životem.
Motto školky:

„Řekni mi, a já zapomenu,
ukaž mi, a já si zapamatuji,
nech mne to udělat, a já pochopím.“
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Den otevřených dveří v Základní škole Starý Jičín
Stalo se již zvykem, že týden před zápisem otevírá naše škola své dveře
a vítá budoucí prvňáčky, aby se podívali, co je čeká. Letos jsme se také
na jejich návštěvu pečlivě připravovali.
Paní kuchařky připravily výborné občerstvení, učitelé vyzdobili učebny a
naši žáci si udělali volné odpoledne, aby mohli být přitom. Svým
budoucím kamarádům se věnovali velmi svědomitě. Mohli jste je potkat,
jak provází návštěvníky, jak v maskách pohádkových postav trpělivě
vysvětlují budoucím prvňáčkům úkoly, za jejichž splnění je čekal zlatý
dukát od Večerníčka, jak malé sportovce prohání po tělocvičně, učí je
vyrábět ruční papír či pracovat s keramickou hlínou, nebo jak zájemcům
ukazují učebny a seznamují je s různými učebními pomůckami.
Na tuto akci se totiž netěší jenom „předškoláčci“, ale také velcí školáci,
kteří jsou pyšní na svou školu a rádi ji ukážou ostatním. Letos jsme sice
díky chřipce přivítali méně rodin než minulý rok, ale přesto jsme všichni
strávili ve škole příjemné odpoledne.
Mgr. Radka Demová

Zápis do 1. tříd
Dne 5. 2. 2015 proběhl na naší škole zápis do 1. tříd. Týkal se všech
dětí, které v letošním roce ke dni 31. 8. 2015 dovrší 6 let.
Zápis se konal v odpoledních hodinách od 13.30 do 17.00 hodin.
K zápisu se dostavilo 60 dětí. Paní učitelky zapisovaly ve třech třídách,
které byly pěkně vyzdobené, aby se budoucí prvňáčci cítili spokojeně.
Děti s rodiči chodily postupně do tříd, kde rodiče vyplnili potřebné
formality a paní učitelky si s předškoláky během krátkého rozhovoru nad
obrázky a dalšími pomůckami ověřovaly základní předpoklady pro školní
docházku. Ze zápisu si děti odnesly kromě nových zážitků také dárečky,
které jim udělaly radost. Těšíme se na další dvě nové třídy.
Mgr. Roman Horut

Starojický zpravodaj č. 01/2015

32

ŠKOLNÍ SPORT

Již podvacáté za sebou se na závěr roku sešli současní i bývalí žáci naší
školy v tělocvičně, aby oslavili Vánoce a blížící se konec roku. Konala se
totiž Vánoční laťka, která má u nás ve škole velkou tradici. Těší se na
ni jak diváci, tak hlavně závodníci, kteří pilně trénují, aby mohli podat co
nejlepší skokanské výkony. Letošní laťky se zúčastnilo 37 žáků. Mezi
mladšími dívkami se nejvíce dařilo Monice Hatlapatkové a Romaně
Hrabovské, které skočily 120 cm a společně svoji kategorii vyhrály. Na
3. místě se umístila Adéla Doubravská. Z mladších chlapců byl nejlepší
Adam Pajor, který překonal laťku ve výšce 138 cm. Na 2. místě se
umístil Daniel Glogar a třetí skončil Jakub Zdražil. Ze starších dívek
se nejlépe předvedla Simona Závadová se 138 cm. Za ní skončila
druhá Eva Pantůčková a třetí Tereza Valášková. Soutěž ukončili
starší kluci, kde byl nejlepší Matěj Bezděk, kterému se podařilo
překonat laťku ve výšce 144 cm. Druhé místo si vyskákal Martin
Zábranský a na třetí pozici se umístil Ladislav Rýpar. V lednu se pak
naše starší žákyně zúčastnily okresního finále ve florbale v Odrách,
kam postoupily z okrskového kola. Po velmi zajímavém a dramatickém
průběhu v základní skupině se nám podařilo postoupit do semifinále mezi
4 nejlepší družstva. Tam jsme ale narazili na pozdějšího vítěze celého
turnaje ZŠ Emila Zátopka z Kopřivnice a prohráli 0:2. V boji o 3. místo
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jsme v normální hrací době remizovali se ZŠ Štramberk 1:1, a tak musely
rozhodnout nájezdy. V nich jsme bohužel prohráli 0:1 a skončili tak v
celém novojičínském okrese na hezkém, ale pro sportovce smutném 4.
místě. Kromě těchto největších sportovních akcí na přelomu roku se
ještě naši čtvrťáci a páťáci zúčastnili dalšího kola v miniházené v Novém
Jičíně, kde obsadili pěkné 2. místo a pokračují v soutěži i v letošním roce.
Ve škole byly zorganizovány ještě školní turnaje ve florbale a vybíjené. A
už se pomalu chystáme na další akce, jako je florbalový maraton, turnaje
v házené a atletické závody. Ale o tom vám napíšeme zase příště.
Mgr. Kateřina Horutová

www.sokolstaryjicin.cz
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100 let kaple v Janovicích
Sobota 23. května 2015 od 14:00 hodin – mše svatá.
Odpoledne zazpívá na výletišti u hostince Novojičínský
pěvecký soubor ZUŠ ONDRÁŠEK.
Kaple byla postavena v letech 1913 – 1914 nákladem
10.000,- korun. Oltář stál 900,- korun. Vysvěcena byla
v roce 1915.

Budeme rádi, když přijdete a uctíme všechny, kteří kapli
vybudovali a také všechny, kteří se o ni po celá léta
starali.
Srdečně zvou farníci z Janovic u Nového Jičína.
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OBEC STARÝ JIČÍN
Starý Jičín č.p. 133, 742 31:

Datová schránka: 48cbwvk, IČ: 298425

www.stary-jicin.cz
ÚSTŘEDNA:

556 752 581 podatelna@stary-jicin.cz

starosta
556 785 154, 602 765 290
Ing. Rudolf Hrnčíř
hrncir@stary-jicin.cz
místostarosta
556 785 157, 606 729 569
Ing. Miroslav Klimpar
klimpar@stary-jicin.cz
hospodářsko-správní odbor:
Marie Štecová
556 785 155
Radka Dubcová 556 785 150

stecova@stary-jicin.cz
dubcova@stary-jicin.cz

účtárna:
556 785 151
Ing. Petra Janyšková Saganová saganova@stary-jicin.cz
Lenka Ulrychová
ulrychova@stary-jicin.cz
matrika, evidence obyvatel, podatelna, inform. centrum:
Lucie Pavlíková
556 785 152 pavlikova@stary-jicin.cz
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PROVOZNÍ DOBA
OBECNÍHO ÚŘADU
STARÝ JIČÍN:

po: 7:30 – 16:30
út: 7:30 – 14:30
st: 7:30 – 16:30
čt: 7:30 – 14:30
pá: neúřední den
polední přestávka:
11:45 – 12:30

Mateřská škola
Starý Jičín č.p. 75
tel: 556 752 583
605 879 202
msstaryjicin@cbox.cz
Mateřská škola
Petřkovice č.p. 42
tel: 603 599 307
mspetrkovice@seznam.cz
Mateřská škola
Star. Lhota č.p. 64
tel: 733 717 590
msstarojickalhota@seznam.cz

*********************************************

v Technické služby: 556 785 153
Miloslav Vahala, DiS.
vahala@stary-jicin.cz
správa hřbitova, pokladna obce
Dagmar Sochová
sochova@stary-jicin.cz

v Obecní policie Starý Jičín:
Jan Slepák:

556 785 158
607 816 055 slepak@stary-jicin.cz

v Hasiči Starý Jičín – velitel
Bc. Radim Sudolský,Dis.

775 920 150
radim.sudolsky@seznam.cz

Základní škola
Starý Jičín č.p. 126
tel: 556 752 571
skola@zsstjicin.cz
Hrad Starý Jičín
742 31 Starý Jičín
Arnošt Pokorný
kastelán
tel: 602 320 577

hradstaryjicin@email.cz
www.hradstary-jicin.cz
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