leden 2011

Město Suchdol nad Lužnicí

Obecně závazná vyhláška č. 3 / 2010
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo města Suchdol nad Lužnicí se na svém zasedání dne
29.11.2010 usnesením č.2/10/41usneslo vydat na základě § 14 odst. 2
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s § 10 písmo d) a § 84 odst. 2 písmo h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen "vyhláška"):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Město Suchdol nad Lužnicí touto vyhláškou zavádí místní poplatek
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen "poplatek").
(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen "správce po1
platku,,).
Čl. 2
Poplatník
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídě2
ní, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí :
a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost
může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný
pokračování na str. 2

Cena 6,00 Kč

Informace o platnosti nových
obecně závazných vyhlášek
o místních poplatcích
Zastupitelstvo města Suchdol nad Lužnicí schválilo dne 29.11.2010
na svém 2. veřejném zasedání tyto obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích:
OZV č. 3/2010 o místním poplatku za provoz systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
OZV č. 4/2010 o místním poplatku ze psů
OZV č. 5/2010 o místním poplatku za lázeňský a rekreační pobyt
OZV č. 6/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity
OZV č. 7/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
OZV č. 8/2010 o místním poplatku ze vstupného
OZV č. 9/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací
přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené ministerstvem financí podle jiného právního předpisu.

Tyto OZV nabývají účinnosti dne 1.1.2011,
a proto výše uvedené OZV otiskujeme v plném znění.
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nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou
povinny obci 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 fyzická osoba; má-Ii k této stavbě vlastnické právo
více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a
to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Čl. 3
Ohlašovací povinnost
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové
povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit
tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících osvobození nebo úlevu od poplatkové povinnosti.
Poplatník dle čl. 2 odst. 2 této vyhlášky je povinen ohlásit správci
poplatku zejména příjmení, jméno, bydliště, popřípadě další adresy
pro doručování, evidenční nebo popisné číslo stavby určené nebo
sloužící k individuální rekreaci, není-Ii tato stavba označena evidenčním nebo popisným číslem číslo parcelní pozemku, na kterém
je tato stavba umístěna.
Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit
správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci.
Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu
Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě
údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tu3
zemsku pro doručování.
Dojde-Ii ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo
4
plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Čl. 4
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku pro poplatníka podle Čl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky
činí 490,- Kč a je tvořena:
a) z částky 250,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na
základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr
a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
(2) Skutečné náklady roku 2010 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 1 249 520,- Kč a byly rozúčtovány takto:
Náklady 1 249 520,- Kč děleno 3 951 (3 648 počet osob s trvalým
pobytem na území obce + 303 počet staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci) = 316,- Kč. Z této částky je stanovena
sazba poplatku dle Čl. 4 odst. 1 písmo b) vyhlášky ve výši 250,- Kč.
(3) V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví
stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průbě-
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hu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby
v příslušném kalendářním roce. Dojde-Ii ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na
5
konci tohoto měsíce.
Čl. 5
Splatnost poplatku
(1) Poplatek pro poplatníka podle Čl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky je
splatný jednorázově, a to nejpozději do
31.3. příslušného kalendářního roku nebo ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31.3. a do
31.7. příslušného kalendářního roku.
(2) Vznikne-Ii poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném
v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do
15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková
povinnost vznikla.
Čl. 6
Osvobození
(1) Od poplatku se osvobozují:
a) osoby ve výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody
b) občané, kteří mají ve městě trvalý pobyt, ale ve městě se prokazatelně nepřetržitě déle jak 8 měsíců nezdržují
c) občané ,kteří v roce 2011 dovrší 85 a více let věku
d) občané, žijící v domovech důchodců,ústavech sociální péče
a podobných zařízeních, ve kterých nemají trvalý pobyt
Čl. 7
Navýšení poplatku
(1) Nebudou-Ii poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné
6
výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem.
(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je
7
příslušenstvím poplatku.
Čl. 8
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2009 a č.2/2010 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Čl. 9
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2011
1)

§ 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "zákon o místních poplatcích")
§ 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích
3)
§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
4)
§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
5)
§ 10b odst. 4 zákona o místních poplatcích
6)
§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
7)
§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
2)

Město Suchdol nad Lužnicí

Obecně závazná vyhláška č. 4 / 2010
o místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo města Suchdol nad Lužnicí se na svém zasedání dne
29.11.2010 usnesením č.2/10/34 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Město Suchdol nad Lužnicí touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).

(2) Řízení o poplatcích vykonává městský úřad (dále jen „správce po1
platku“).
Čl. 2
Poplatník a předmět poplatku
(3) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Suchdol
2
nad Lužnicí a ve všech jeho místních částech a osadách.
3
(4) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
pokračování na str. 3
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pokračování ze str. 2
Čl. 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(5) Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.
(6) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek
v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních
měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa
poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci,
4
ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.
(7) Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo
právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý
kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.
Čl. 4
Ohlašovací povinnost
Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové
povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.
(1) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
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(2) V ohlášení držitel psa uvede
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní
firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo
sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování;
právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem
oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku
souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
c) další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti,
zejména stáří a počet držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku.
(3) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je držitel psa povi6
nen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
Čl. 5
Sazba poplatku
(1) Suchdol nad Lužnicí za kalendářní rok činí:
a) za prvního psa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele . . . 500 Kč
c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným
zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu . . 50 Kč
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba podle písm. c) tohoto ustanovení . . . . . . . . . 200 Kč
(2) v panelových a činžovních domech – Sídl. 17. listopadu,
Sídl. 9. května, Na Pražské činí za kalendářní rok:
a) za prvního psa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 200 Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele . . . 1200 Kč
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c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným
zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu . 200 Kč
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba podle písm. c) tohoto ustanovení . . . . . . . . . . 200 Kč
(3) v místních částech Tušť, Klikov, Bor,Hrdlořezy, Františkov a osady Benátky, Tři Facky, Paris, New York, Synochov poplatek činí:
a) za prvního psa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele . . . 200 Kč
c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným
zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bez poplatku
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba podle písm. c) tohoto ustanovení . . . . . . . . . 200 Kč
Čl. 6
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný nejpozději do 30.4. příslušného kalendářního roku.
(2) Činí-li poplatek více jak 500 Kč v kalendářním roce je možné jej
uhradit ve dvou stejných splátkách, a to: první splátka do 30. dubna,
druhá splátka do 30. září
Čl. 7
Osvobození a úlevy
(1) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které
byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu
těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené
nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a po7
užívání psa zvláštní právní předpis
Čl. 8
Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny držitelem psa včas nebo ve správné
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výši, vyměří mu městský úřad poplatek platebním výměrem.
(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může městský úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je
9
příslušenstvím poplatku.
Čl. 9
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 10/2003, ze dne 15.12.2003.
Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2011
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

§ 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o místních poplatcích“)
§ 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
§ 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst.3 zákona o místních poplatcích
§ 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
§ 11 odst.1 zákona o místních poplatcích
§ 11 odst.3 zákona o místních poplatcích

Město Suchdol nad Lužnicí

Obecně závazná vyhláška č. 5 / 2010
o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt
Zastupitelstvo města Suchdol nad Lužnicí se na svém zasedání dne
29.11.2010 usnesením č.2/10/35 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Město Suchdol nad Lužnicí touto vyhláškou zavádí místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt (dále jen „poplatek“).
(2) Řízení o poplatcích vykonává městský úřad (dále jen „správce popokračování na str. 4
platku“).
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pokračování ze str. 3
Čl. 2
Předmět poplatku, poplatník a plátce poplatku
(1) Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají na území města za účelem léčení
nebo rekreace, pokud neprokáží jiný důvod pobytu.
(2) Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve stanovené výši vybere a městu odvede ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická
osoba, která přechodné ubytování poskytla; tato osoba je plátcem
poplatku.

(1)

(2)

(3)

(4)

Čl. 3
Ohlašovací povinnost
Ubytovatel (plátce) je povinen ohlásit správci poplatku zahájení
činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování osob za
úplatu ve lhůtě do 15 dnů od zahájení této činnosti. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě oznámí ubytovatel správci poplatku ukončení
činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za
úplatu.
V ohlášení ubytovatel uvede
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní
firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo
sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování;
právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem
oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností,
c) případně další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové
povinnosti, včetně skutečností zakládajících nárok na úlevu
nebo případné osvobození od poplatku.
Plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů
požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku
pro doručování.
Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je
ubytovatel povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
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(5) 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. Tyto zápisy musí být vedeny přehledně
a srozumitelně a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.
Čl. 4
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí 15,-Kč za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu.
Čl. 5
Splatnost poplatku
Ubytovatelé, kteří poskytují ubytování, odvedou poplatek pololetně, nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého pololetí.
Čl. 6
Osvobození a úlevy
(1) 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 právního předpisu a jejich průvodci,
b) osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí
přídavky na děti (výchovné) anebo vojáci v základní službě a
osoby, které vykonávají civilní službu.
Čl. 7
Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem (ubytovatelem) poplatku
včas nebo ve správné výši, vyměří mu městský úřad poplatek platebním výměrem k přímé úhradě.
(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může městský úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je
příslušenstvím poplatku.
Čl. 8
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 7/2003 ze dne 15.12.2003
Čl. 9
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2011

Město Suchdol nad Lužnicí

Obecně závazná vyhláška č. 6 / 2010
o místním poplatku z ubytovací kapacity

Zastupitelstvo města Suchdol nad Lužnicí se na svém zasedání dne
29.11.2010 usnesením č. 2/10/36 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Město Suchdol nad Lužnicí touto vyhláškou zavádí místní poplatek z ubytovací kapacity (dále jen „poplatek“).
(2) Řízení o poplatcích vykonává městský úřad (dále jen „správce poplatku“).
Čl. 2
Předmět poplatku a poplatník
(1) Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v obcích a městech v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.
(2) Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba,
která přechodné ubytování poskytla.

Čl. 3
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník (ubytovatel) je povinen ohlásit správci poplatku vznik
své poplatkové povinnosti do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu v zařízeních
určených k přechodnému ubytování. Stejným způsobem ohlásí
ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu.
(2) V ohlášení poplatník (ubytovatel) uvede
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní
firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo
sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování;
právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem
oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně
poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti
s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí
s podnikatelskou činností poplatníka,
pokračování na str. 5
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Čl. 6
Osvobození a úlevy

pokračování ze str. 4
c) další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození od poplatkové povinnosti.
(3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském
prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
(5) Ubytovatel je povinen vést evidenční knihu, do které zapisuje dobu
ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo
místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu
nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl.
Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.
Čl. 4
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí 4 Kč za každé využité lůžko a den.
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(1) Poplatku nepodléhá:
a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků
b) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení
c) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.
Čl. 7
Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné
výši, vyměří mu městský úřad poplatek platebním výměrem.
(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může městský úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je
příslušenstvím poplatku.
Čl. 8
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 8/2003 ze dne 15.12.2003

Čl. 5
Splatnost poplatku
(1) Ubytovatelé, kteří poskytují ubytování, odvedou poplatek podle
počtu využitých lůžek pololetně, nejpozději do 15 dnů po uplynutí
každého pololetí.

Čl. 9
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2011

Město Suchdol nad Lužnicí

Obecně závazná vyhláška č. 7 / 2010
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Zastupitelstvo města Suchdol nad Lužnicí se na svém zasedání dne
29.11.2010 usnesením č. 2/10/37 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1) Město Suchdol nad Lužnicí touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“).
2) Řízení o poplatcích vykonává městský úřad (dále jen „správce poplatku“).
Čl. 2
Předmět poplatku a poplatník
(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 tvorby filmových a televizních děl.
(2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.
Čl. 3
Veřejná prostranství
Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání veřejných prostranství, která jsou uvedena výčtem parcel v příloze č. 1. Tato příloha tvoří
nedílnou součást této vyhlášky.
Čl. 4
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, a trvá až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.

(1)

(2)

(3)

(4)

Čl. 5
Ohlašovací povinnost
Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství
správci poplatku nejpozději v den vzniku poplatkové povinnosti.
Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný
svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže
následující pracovní den.
V ohlášení poplatník uvede
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní
firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo
sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování;
právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem
oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku
souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
c) další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména předpokládanou dobu, způsob, místo a výměru užívání veřejného prostranství, včetně skutečností dokládajících
vznik nároku na úlevu nebo případné osvobození od poplatku.
Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském
prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných
v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo
plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Čl. 6
Sazba poplatku
2
(1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m a každý i započatý den:
a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro posky2
tování služeb . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Kč/m /den
pokračování na str. 6
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pokračování ze str. 5
b) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro posky2
tování prodeje . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Kč/m /den
c) za umístění cirkusů,lunaparků a jiných podobných atrakcí
2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Kč/m /den
2
d) za skládek všeho druhu . . . . . . . . . . . . . 1Kč/m /den
Čl. 7
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný v hotovosti u správce poplatku nejpozději do 3
dnů ode dne , kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato.
Při prodloužení užívání veřejného prostranství nad ohlášenou
dobu, bude nedoplatek vyrovnán nejpozději do 3 dnů ode dne
ohlášení prodloužení užívání veřejného prostranství.
Čl. 8
Osvobození a úlevy
(1) Od poplatku se osvobozují:
a) sportovní a kulturní akce pořádané městem nebo ve spolupráci
s městem - Suchdolská pouť, Vánoční jarmark

leden 2011

b) skládky stavebního materiálu po dobu trvání stavebního povolení
(2) Úleva se poskytuje:
na prodejní stánky při pořádání Suchdolské pouti a Vánočního jarmarku se poskytuje úleva ve výši 50 % ze základní sazby
Čl. 9
Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné
výši, vyměří mu městský úřad poplatek platebním výměrem.
(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může městský úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je
příslušenstvím poplatku.
Čl. 10
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 9 / 2003 ze dne 15.12.2003
Čl. 11
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2011

Město Suchdol nad Lužnicí

Obecně závazná vyhláška č. 8 / 2010
o místním poplatku ze vstupného

Zastupitelstvo města Suchdol nad Lužnicí se na svém zasedání dne
29.11.2010 usnesením č.2/10/38 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

(1)
(2)

(1)
(2)

(1)

(2)

(3)

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Město Suchdol nad Lužnicí touto vyhláškou zavádí místní poplatek
ze vstupného (dále jen „poplatek“).
Řízení o poplatcích vykonává městský úřad (dále jen „správce poplatku“).
Čl. 2
Předmět poplatku a poplatník
Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena.
Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci
pořádají.
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
Poplatník je nejpozději 5 dnů před konáním akce povinen ohlásit
správci poplatku druh akce, datum, hodinu a místo jejího konání,
výši vstupného, případně doložit existenci skutečností zakládajících osvobození nebo úlevu od poplatkové povinnosti. Pořadatel
akce, která není touto vyhláškou osvobozena, zároveň předloží
vstupenky označené cenou,datem,hodinou konání akce a jménem
pořadatele ke kontrole a označení.
V ohlášení poplatník dále uvede jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další
adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou
jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech, čísla všech
svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů
těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou
činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou
činností poplatníka.
Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů

požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku
pro doručování.
(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
(5) Do 5 dnů po skončení akce je poplatník povinen ohlásit správci poplatku celkovou výši vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena a předložit
neprodané vstupenky správci poplatku ke kontrole.
Čl. 4
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí z vybraného vstupného činí 10 % z vybraného
vstupného.
Čl. 5
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne skončení akce.
Čl. 6
Osvobození a úlevy
(1) Poplatek ze vstupného se neplatí z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejné prospěšné účely.
(2) Od poplatku se dále osvobozují akce:
a) které pořádá obec a organizace zřízené obcí – Základní škola
Suchdol nad Lužnicí, Mateřská škola Suchdol nad Lužnicí.
b) určené dětem do 15 let
c) které pořádají místní zájmové organizace, občanská sdružení, obchodně prospěšné společnosti a nadace nebo nadační fondy působící na území města.
Čl. 7
Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné
výši, vyměří mu městský úřad poplatek platebním výměrem.
(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může městský úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je
příslušenstvím poplatku.
Čl. 8
Zrušovací ustanovení
Ruší se obecně závazná vyhláška č. 5/2003 ze dne 15.12.2003
Čl. 9
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2011

leden 2011
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Město Suchdol nad Lužnicí

Obecně závazná vyhláška č. 9 / 2010
o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní
zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu
Zastupitelstvo města Suchdol nad Lužnicí se na svém zasedání dne
29.11.2010 usnesením č. 2/10/39 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Město Suchdol nad Lužnicí touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo
jiné technické herní zařízení povolené ministerstvem financí podle
jiného právního předpisu (dále jen „poplatek“).
(2) Řízení o poplatcích vykonává městský úřad (dále jen „správce poplatku“).
Čl. 2
Předmět poplatku, poplatník
(1) Poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické
herní zařízení povolené ministerstvem financí podléhá každý povolený hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí.
(2) Poplatníkem je provozovatel výherního hracího přístroje (dále jen
„VHP“) nebo jiného technického herního zařízení povoleného ministerstvem financí (dále jen „jiné THZ“).
Čl. 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(1) Poplatková povinnost vzniká:
a) dnem uvedení VHP do provozu,
b) dnem nabytí právní moci povolení k provozování jiného THZ.
(2) Poplatková povinnost zaniká:
a) dnem ukončení provozu VHP,
b) dnem pozbytí platnosti povolení k provozování jiného THZ.

(1)

(2)

(3)

(4)

Čl. 4
Ohlašovací povinnost
Provozovatel VHP je povinen ohlásit správci poplatku uvedení
VHP do provozu, a to ve lhůtě do 15 dnů od uvedení do provozu.
Ve stejné lhůtě je povinen ohlásit ukončení provozu VHP. Tyto
skutečnosti prokáže protokolem o zahájení provozu a protokolem o
ukončení provozu
Provozovatel jiného THZ je povinen ohlásit správci poplatku povolení tohoto zařízení, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne nabytí právní
moci rozhodnutí vydaného Ministerstvem financí. Ve stejné lhůtě
je povinen ohlásit pozbytí platnosti tohoto povolení.
Poplatník je povinen sdělit správci poplatku název nebo obchodní
firmu právnické osoby, sídlo, IČ, čísla účtů u peněžních ústavů, na
nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti, identifikační znaky výherního hracího přístroje, popř. jiného
THZ, jeho umístění, jakož i každou další skutečnost mající vliv na
poplatkovou povinnost. Poplatník je dále povinen sdělit adresu pro
doručování a osoby, které jsou jeho jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech.
Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je
poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Čl. 5
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí 5000,- Kč na 3 měsíce za každý VHP nebo jiné
THZ.
(2) V případě, že VHP je provozován po kratší dobu než 3 měsíce,
platí se poplatek v poměrné výši podle počtu dnů provozování
VHP.
(3) Je-li jiné THZ povoleno na kratší dobu než 3 měsíce, platí se poplatek v poměrné výši podle počtu dnů, na který bylo zařízení povoleno.

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

Čl. 6
Splatnost poplatku
Je-Ii provoz VHP nebo jiného THZ povolen na dobu 3 měsíce nebo
dobu kratší než 3 měsíce, je poplatek splatný nejpozději do 30 dnů
od vzniku poplatkové povinnosti.
Při povolení provozu VHP a při povolení jiného THZ na dobu
6 měsíců, je poplatek splatný ve dvou stejných splátkách, odpovídajících délce provozu, a to:
1. splátka do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti
2. splátka do 90 dnů od vzniku poplatkové povinnosti
Při povolení provozu VHP a při povolení jiného THZ na dobu
12 měsíců a déle je
poplatek v příslušném kalendářním roce splatný ve 4 splátkách odpovídajících délce provozu vždy do posledního dne příslušného
kalendářního čtvrtletí.
Poplatek může být zaplacen poplatníkem i jednorázově.
Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný
svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost
splnit, nejblíže následující pracovní den.

Čl. 7
Navýšení poplatku
Nezaplacení poplatku včas nebo ve správné výši může podléhat
zvýšení poplatku podle § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 8
Přechodná ustanovení
(1) Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se vztahují ustanovení dosavadní obecně závazné vyhlášky.
(2) Poplatník, kterému bylo ministerstvem financí vydáno povolení
k provozování jiného THZ přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, je povinen tuto skutečnost ohlásit správci poplatku ve lhůtě
do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
Čl. 9
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 6/2003 ze dne 15.12.2003
Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2011

8

SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ

Rekonstrukce Vitorazské ulice
Vážení občané,
ve svém článku bych chtěl reagovat na kritiku
některých občanů na postup stavebních prací
při rekonstrukci Vitorazské ulice a nedokončení stavby v termínu do 30.11.2010. V úvodu
je třeba vysvětlit důvody, proč byla vybrána
rekonstrukce této ulice. Způsob uspořádání
dopravních poměrů při oboustranném chodníku, kde si často stěžovali občané na stojící vozidla na chodnících s tím, že nové uspořádání
přinese po jedné straně chodník pro pěší a druhá strana bude určena pro parkování osobních
vozidel. Dalším důvodem bylo koncepční zařazení této ulice do návaznosti připravované
nové rekonstrukce ulice 28. října, náměstí a
ulice Nábřežní, kde se počítá se zatrubněním
potoka a tím vznik dalších potřebných parkovacích míst pro centrum Suchdola. Posledním
z důvodů, byla dohoda s majitelem silnice, což
je Jihočeský kraj. Na tuto akci poskytl prostřednictvím rozpočtu Správy a údržby silnic částku
finanční spoluúčasti 1.200.000,- Kč, což se
v současné době málokdy podaří. Všichni občané Vitorazské ulice byli v dostatečném předstihu této akce pozváni na jednání, kde jim byl
celý projekt podrobně představen a mohli se
k němu též vyjádřit. Jejich připomínky byly i
následně řešeny v průběhu stavby. Byl pozván
projektant k jednání, došlo i k drobným změnám, které určitě přispěly k oboustranné spokojenosti. Jedná se o kompletní náročnou
rekonstrukci ulice, výměny inženýrských sítí,
obnova chodníků a nové vybudování podélných parkovacích stání. Splašková kanalizace byla vyměněna v délce cca 480 m, dále
byl kompletně vyměněn vodovod o délce 520
m, položeno a vyměněno nové veřejné osvětlení, nové vedení pro městský internet a zakabelování vrchního elektrického vedení NN.
Vzhledem k tomu, že se rekonstrukce ulice netýkala pouze našeho města, ale navazovala na

další investiční akce jiných investorů, např,
firmy E.ON, Správy silnic Jihočeského kraje,
dále úpravy sítí Telefonica. Zde je třeba si
uvědomit, že již při přípravě vlastní projektové dokumentace nebyly k dispozici žádné věrohodné dokumenty o existenci všech těchto
podzemních vedení. Celá stavba měla tři samostatná stavební povolení. Celé projednávání dotčených pozemků s majiteli pozdrželo
vydání těchto stavebních povolení. Firma samozřejmě nemohla a nechtěla započít stavbu
bez těchto povolení v právní moci. To byl první důvod zdržení včasného zahájení stavby.
Druhý důvod byl stav při vlastní realizaci.
Stávající komunikační sítě, ale i kabely veřejného osvětlení ležely přímo v trasách stávající
kanalizace a vodovodu. Museli jsme nechat
předělat projektovou dokumentaci, svolávat
několik společných jednání všech dodavatelů
stavby, majitelů, či provozovatelů sítí a tyto
sítě nakonec překládat. Další nepříjemné zjištění nastalo při výkopových pracích - v části
kanalizace byly přípojky z rodinných domků.
Nevím, jak tyto přípojky a napojení byly v minulosti povolovány. Standardem bývá 1 rodinný dům = 1 přípojka. Opak byl pravdou,
přípojky navíc jsme museli občanům připojit a
zachovat. Poslední překážkou, která nás definitivně zastavila, byla náhlá změna počasí.
Vzhledem k tomu jsme byli nuceni stavební
práce zastavit před dokončením pokládky
zámkové dlažby. Co se týče veškerých inženýrských sítí, ty se nám podařilo provést kompletně. Snad ještě musím reagovat na některé
dotazy místních občanů k samotné výstavbě.
Jedna z otázek zněla: „Proč taková dimenze
průměru odpadních rour? Nestačily by menší
průměry, ušetřily by se peníze.“ Odpověd zní:
jelikož se jedná v této ulici o jednotnou kanalizaci, to znamená, že musí pojmout jak splaškové vody a dešťové vody z rodinných domků,
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tak musí také kapacitně odvést veškeré dešťové vody z komunikace a chodníku, kde jsou
pro tento účel vybudovány nové vpustě se záchytnými košy pro nečistoty. Dříve veškeré
pískové splachy končily v kanalizaci. Rekonstrukce vlastně zachovala stávající dimenzi
odpadních rour v nové návaznosti na celkový
kanalizační systém města. Druhou otázkou,
která trápila některé naše občany, byla otázka
zásypu inženýrských sítí, a to je kanalizace a
vodovod a ostatních datových sítí, kabelových
vedení NN a veřejného osvětlení, následné
zhutnění pláně (podklad chodníku) a znovu
odebrání zeminy před pokládkou zámkové
dlažby. „ Proč to firma takto provádí, neplatí
město navíc za toto peníze?“ Vysvětlení dle
mého názoru je jednoduché. Začněme od peněz. Toto slovo se hodně používá. Město za
tento postup nezaplatí ani korunu navíc. Cena
za dílo je stanovena smlouvou o provedení
díla. Co se týče pracovních postupů, samotné
provádějící firmy, je to pouze na nich, jaký
pracovní postup zvolí. Nezapomeňme, že
v projektech v jejich technických zprávách se
mluví o řádném hutnění podkladových vrstev
a druhá jistota provádějící firmy je ta, že v případě deště se rozbahní právě ta první vrstva, která
se těsně před pokládkou dlažby odbagrovává a
nedochází tudíž k promočení spodnějších vrstev
(spodní pláně). V opačném případě při případném promočení této pláně by se musela odbagrovat daleko větší vrstva a opět znovu zhutnit.
Stavební práce budou opět pokračovat v jarních
měsících, ihned, jak to klimatické podmínky
umožní.
Vážení občané, po bitvě je někdy hodně
generálů. Když jsem se rozhodoval při podpisu smlouvy s firmou, zda jít do této akce, věřil
jsem, že ji do termínu zdárně dokončíme. Věřte, že mé kroky, které jsem v této věci podnikl,
vždy směřovaly k jednomu cíli, a to je ke
zlepšení vzhledu našeho města.
Jan Kronika, místostarosta města

Informace k systému plateb za komunální odpad v roce 2011
S účinností od 1.1.2011 vstupuje v platnost
nová obecně závazná vyhláška Města Suchdol
nad Lužnicí č. 3/2010, o místním poplatku za
provoz systému likvidace komunálního odpadu v roce 2011.
Výše uvedená vyhláška je zveřejněna na
úřední desce městského úřadu.
Nadále je v našem městě úhrada prováděna formou místního poplatku, který byl na rok
2011 stanoven ve výši 490 Kč na osobu s trvalým pobytem v Městě Suchdol n. L. Poplatek je možné uhradit na celý rok, a to
nejpozději do 31. března, nebo ve dvou splátkách, a to, na I. pololetí do 31. března a na II.
pololetí do 31. července.
Poplatek se hradí v úředních dnech pondělí
a středa do 16:00 hodin v kanceláři ekonomického odboru městského úřadu, I. patro č. dveří

11., v případě převodu z účtu vám bude variabilní symbol sdělen na tel. č. 384 382 159.
Po úhradě poplatku bude poplatníkovi vydána k nalepení na jeho popelnici evidenční
známka. Povinnost platit poplatek má rovněž
fyzická osoba, která má na katastrálním území
města ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu osobu ( 500-,- Kč) .
Do 31. března 2011 včetně bude firma
AVE CZ s.r.o. obsluhovat nádoby občanů
označené ještě známkou z roku 2010.
Po tomto termínu budou obsluhovány pouze nádoby označené již známkou na rok 2011.
Toto však neplatí u podnikatelských subjektů, které pro vývoz svého odpadu potřebují
známku na popelnici a kontejneru pro rok
2011 již od 3.ledna 2011. Bez takto označené
popelnice či kontejneru nebude tato nádoba

ze strany firmy AVE CZ s.r.o. J. Hradec
obsluhována.
Od poplatku jsou osvobozeni občané ve
výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody, občané, kteří mají v obci trvalý pobyt, ale
v obci se prokazatelně (písemné prohlášení
občana) nepřetržitě déle jak 8 měsíců nezdržují, občané, kteří v r. 2011 dovrší 85 a více let
věku a občané žijící v domovech důchodců,
ústavech sociální péče a podobných zařízeních,
ve kterých nemají trvalý pobyt.
Současně připomínáme, že je potřeba, aby
každý poplatník ohlásil správci poplatku
(městský úřad) zánik poplatkové povinnosti
v důsledku změny trvalého pobytu v obci,
změnu vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci, a to nejpozději do
15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.
pokračování na str. 9
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Sběrný dvůr pro vytříděné složky komunálního odpadu je otevřen každou středu od
13.oo do 17.oo hodin a každou sobotu od 8.oo
hod. do 12.oo hodin. K uložení odpadu do
sběrného dvora je potřeba obsluze dvora předložit platnou stvrzenku o úhradě poplatku za
komunální odpad na r. 2011.
O státních svátcích připadajících na tyto
dny je sběrný dvůr uzavřen.

Ukládání stavebního
a demoličního odpadu
Stavební a demoliční odpad vzniklý na
území města při stavební činnosti občanů popřípadě právnických a fyzických osob provozujících podnikatelskou činnost musí původce
odpadu podle zákona o odpadech č.185/2001
Sb., ve znění pozdějších předpisů, předat pouze oprávněné osobě. To je osoba, která má
oprávnění k nakládání s odpady podle příslušného zákona. Odvoz a uložení stavebního
odpadu bude provedeno na náklady původce
odpadu, a to na řízenou skládku. Jiné nakládání
s tímto odpadem je nelegální.
Tímto není dotčena možnost zajistit odvoz
stavebního odpadu a uložení na řízenou skládku vlastními prostředky původcem odpadu.
Bližší informace o kontaktech na oprávněné
osoby - městský úřad I. patro, č. dveří 12.
Harmonogram obsluh nádob na odpad zůstává na rok 2011 pro Suchdol n. L., tak pro
místní části beze změn.

Harmonogram vývozu sběrných
nádob:
kontejnery Suchdol – každé pondělí
popelnice Suchdol – každou středu
Tušť a New York
– každou středu
Klikov
– každou středu
Zajíc
– každou lichou středu
Tři Facky
– každou středu
Františkov
– každou středu
Benátk
– každé pondělí
Hrdlořezy
– každé pondělí
Vývoz nádob na odpad je zajišťován ve
dvousměnném provozu a z organizačně technických důvodů může v průběhu roku docházet ke změnám tras a časů vývozu, proto platí
zásada, že nádoby budou obslouženy v daný
den od 6:00 hod. do 24:00 hodin a v případě
technické nebo jiné nepředvídatelné závady
následující den od 6:00 hod. do 24:00 hodin.
Sběrné nádoby nebo pytle s logem odvozové firmy mohou být k vývozu přistaveny
na veřejné prostranství nejdříve v 19.00 hodin
dne předcházejícímu dnu vývozu (dle harmonogramu) a odstraněny nejpozději 12:00 hodin po jejich vyprázdnění. Na přední straně
popelnice v její horní třetině musí být vylepena evidenční známka, která prokazuje možnost využívat systém zavedený městem.
Městský úřad současně upozorňuje ty občany, kteří dosud neuhradili poplatek či jeho
zbývající část za rok 2010, aby tak neprodleně
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
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učinili. V opačném případě jim poplatek bude
zvýšen až na trojnásobek a
bude přistoupeno u těchto dlužníků k exekuci dlužné částky srážkou ze mzdy, bankovního účtu, důchodu, či jiných příjmů.
Dále upozorňujeme občany, podnikatele a
firmy na to, že firma AVE CZ s.r.o. J. Hradec
zajišťující likvidaci odpadu z území Města
Suchdol n. L, z protipožárních, hygienických,
technických a důvodů předpisů ochrany životního prostředí neprovádí obsluhu odpadových
nádob, ve kterých se nachází :
¡ žhavý nebo horký popel
¡ uhynulá těla zvířat
¡ stavební suť, zemina, kamení
¡ hořlavé a výbušné látky, jedy chemikálie
¡ ropné oleje a látky jimi nasycené
¡ tekuté odpady
¡ hnůj
¡ akubaterie, monočlánky
¡ zářivkové trubice
¡ léčiva
¡ odpad není sypatelný (je zamrzlý nebo napěchovaný v popelnici), hrozí poškození
odpadové nádoby, případně úraz obsluhy
¡ nádoba je zkorodovaná, či jinak poškozená
¡ nádoba není opatřena příslušnou známkou
s rokem obsluhy
¡ nádoba je umístněna mimo dostupnost
svozové techniky.
P. Hrbek, MěÚ Suchdol n. L

Program kina na měsíc leden
t

15. sobota

19.30 hod.

111 min.

Akční komedie. Vysloužilý agent skončil se
zabíjením a odstěhoval se na venkov, aby měl
klid. Idylka ale končí v okamžiku, kdy mu bývalý zaměstnavatel jde po krku.
Hrají: Bruce Willis, Morgan Freeman, Karl Urban.
České titulky, ládeži přístupno.
Vstupné 70,- Kč
19. středa

19.30 hod.

26. středa

19.30 hod.

107 min.

BENGA V ZÁLOZE

RED: Ve výslužbě
a extrémně nebezpeční

t

t

Krimi komedie. Dva naprosto odlišní detektivové z New York City, kteří musí kvůli nešťastným okolnostem pracovat jako partneři,
se neustále snaží vystoupit ze stínu geniálních
top-policistů.
Hrají: Mark Wahlberg, Will Ferrell, Eva Mendes.
České titulky, mládeži přístupno.
Vstupné 70,- Kč

80 min.

ĎÁBEL
Horor. Obyčejné ráno naprosto všedního dne.
Pět lidí, kteří se navzájem neznají, nastoupí do
výtahu, ten se rozjede a nečekaně zastaví mezi
patry…
Hrají: Chris Messina, Jenny O Hara a další.
České titulky, mládeži do 12 let nepřístupno.
Vstupné 80,- Kč
t 21. pátek
19.30 hod.
102 min.

TACHO
Tacho je černá komedie Mirjam Landy o úspěšném automobilovém závodníkovi a jeho osudovém životním závodu.
Hrají: Daniel Landa, Olga Lounová, Rudolf
Hrušínský ml., Martin Havelka, Kamila Magálová.
Mládeži přístupno. Vstupné 80,- Kč

ODPOLEDNÍ PŘEDSTAVENÍ
t

15. sobota

17.00 hod.

114 min.

LETOPISY NARNIE:
Plavba Jitřního poutníka 3D
t

29. sobota

19.30 hod.

90 min.

RODINKA
Stejně jako kdysi, i dnes je centrem dění
RODINKY hala a kuchyně, kde se scházejí a
řeší s humorem sobě vlastním všechny trable a
vážnější kolize.
Hrají: Jana Štěpánková, Daniela Kolářová, Jaromír Hanzlík, Petr Forman, Josef Polášek a další.
Mládeži přístupno. Vstupné 70,- Kč

Kouzelný svět Narnie se vrací!
Hrají: Ben Barnes, Skandar Keynes a další.
Česká verze, brýle, mládeži přístupno.
Vstupné 130,- Kč
t

29. sobota

17.00 hod.

96 min.

MEGAMYSL 3D
Tohle je konec klasických filmů o superhrdinech. Animovaná komedie pro celou rodinu.
Česká verze, brýle, mládeži přístupno.
Vstupné 130,- Kč
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Ke konci měsíce listopadu natáčela v prostorách knihovny Česká televize. Jednalo se
o jeden díl do pořadu Toulavá kamera, který
je vysílán každou neděli v 10.00 hodin na
1. programu ČT. Natáčeli zde s panem Jiřím
Vochozkou dokument o starých cestovních dokladech, které pan Vochozka léta sbírá a má
opravdu i unikáty. Datum vysílání není zatím
doposud znám.
R.R.
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INFORMACE
V pondělí 24. ledna 2011 bude
v Městské knihovně
v Suchdole nad Lužnicí
ZAHÁJEN NOVÝ KURZ
k získání
ŘIDIČSKÉHO OPRÁVNĚNÍ
Přihlášky v městské knihovně
/přístavba místní základní školy/
Informace na tel. čísle 384 781 299

Nabídka nových knih
v místní knihovně:
John Lutz
– Temnější než noc
Lisa Jackson
– Čarodějka
Magda Váňová
– Kukaččí mládě
Robin Cook
– Zákrok
Miroslav Graclík
– Jiřina Švorcová osobně
– Toulavá kamera 8
– První světová válka
– Veselé příběhy čtyřlístku
– Guiness world records 2011

Vítame Vás v novém roce, v kterém Vás
budeme prostřednictvím příspěvků v Suchdolském zpravodaji pravidelně seznamovat s našimi aktivitami. Průběžné informace najdete
také na int. adrese http://pres.suchdolsko.cz.
Naše úsilí je směřováno v současné době
k vybudování pěší stezky, spojující centrum
města se severní částí Horního Suchdola.
Velkou výhodou je poloha začátku cesty pro
žáky MŠ a ZŠ, kterým stačí projít kolem
„kulturáku“ a již jsou v přírodě. Smyslem trasy je také možnost bezpečného pohybu chodců a cyklistů mimo hlavní silnici. Jistě by
tato trasa vyhovovala i většině obyvatelů našeho města. V budoucnu by se dala tato cesta

rozšířit v naučnou nebo tematicky zaměřenou
stezku. Využít se snažíme probíhající pozemkové úpravy, v jejichž rámci je navržena síť
cest protkávající pole a louky kolem Suchdola. Jeden z členů sdružení Přátel Suchdola je
zároveň v sedmičlenné komisi sboru zástupců vlastníků pozemků, kde se vytrvale snaží o
podporu i ostatních členů komise a také majitelů pozemků. Zatím se nám nepodařilo pro
tento návrh získat většinu, a proto jsme iniciovali jednání se starostou a místostarostou.
Oba nejvýše postavení zástupci občanů
Suchdola vyjádřili vzniku stezky podporu.
Sami navrhují napojení na případnou trasu
po jižní straně Horního Suchdola, kolem Tří

Facek, kostela, dále kolem hřbitova a řeky
Lužnice na Huť. O dalším vývoji vás budeme informovat.
A co připravujeme v nejbližší době?
V rámci změn jednacího řádu zastupitelstva se chystáme navrhnout online videopřenos
po internetové síti s možností posílání dotazů
během zasedání. Dále kořenovou čističku odpadních vod v obci Bor a vybudování asfaltové
cesty v osadě Paris.
Tyto návrhy jsou pouze ve fázi příprav.
Přivítáme další nápady a pomoc,
za Přátele Suchdola Tomáš Lhotský,
telefon 728 661 426, lhotsky@suchdolsko.cz
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RYBÁŘI INFORMUJÍ
Výbor MO ČRS v Suchdole nad Lužnicí sděluje všem svým členům, že budou mít možnost odevzdat úlovkové lístky s vyplněnými sumáři úlovků za rok 2010 v sobotu 8.1.2011 v době od 10.00 do 13.00
hodin v Restauraci U PÁVKŮ v Suchdole nad Lužnicí. Dále si zde mohou zaplatit povolenku k lovu na rok 2011. Žádáme, aby do obálky
opatřené jménem, příjmením, bydlištěm a druhem požadované povolenky (např. místní, krajská, apod.), byla vložena přesná částka,odpovídající
povolence, kterou rybář požaduje (viz. tabulka) + členský příspěvek(dospělí 400,-Kč, mládež 16-18 let 200,-Kč, děti 100,-Kč). Pro ty členy,
kteří nemají splněnu brigádnickou povinnost, je možná finanční úhrada
tj. 60 Kč za hodinu (celkem tedy 600,-Kč za 10 hodin brigádnické povinnosti). Do obálky je potřeba vložit taktéž členský průkaz ČRS, brigádnický list a platný rybářský lístek(vydává MěÚ Třeboň).
Výroční členská schůze MO ČRS v se bude konat v sobotu
26.2.2011 od 10.00 hodin taktéž v Restauraci U PÁVKŮ v Suchdole
nad Lužnicí. Po ukončení schůze budou tradičně vydávány povolenky
k rybolovu na rok 2011.Bude-li někdo požadovat vydání povolenky
dříve, bude mít možnost si ji vyzvednou v úřední hodiny(vyvěšeny ve
vývěsní skříňce MO u MěÚ) na klubovně MO ČRS.
Je nutná předchozí domluva s paní Smolíkovou, aby mohla konkrétnímu rybáři tuto povolenku vydat.
Výbor MO ČRS Suchdol n. Luž.
VÝBOR MO ČESKÉHO RYBÁŘSKÉHO SVAZU
v Suchdole nad Lužnicí přeje všem rybářům i nerybářům mnoho
zdraví, štěstí, pohody a úspěchů v nadcházejícím roce 2011.
Zároveň děkuje všem sponzorům a doufá, že nám i nadále zachovají přízeň.

Zprávičky z barevné školičky
První sněhové vločky a s nimi adventní čas plný radostného očekávání. Toto předvánoční
období prožívají i děti v naší školičce. Vyprávějí si o narození Ježíška, připravují dárky pro své
blízké, zpívají koledy. Vždy se těší na posezení u adventního věnce s rozsvícenou svící, kde si
povídáme o hezkých vztazích mezi kamarády a radosti z obdarovávání.
K tomuto období patří i oslava svátku sv. Mikuláše a již tradičně naše Mikulášská besídka.
Tento den jsme přivítali ve školce rodiče i ostatní blízké našich dětí a malí „ čertíci a andílci“ je
potěšili pásmem básniček, scének, tanečků a písniček, které si pro ně připravili. Po krátkém vystoupení navštívil děti Mikuláš, čert a anděl a
předali jim, podle tradice, botu plnou sladkostí. Na závěr bylo pro děti přichystané malé občerstvení. Prožili jsme všichni velmi příjemné
odpoledne.
Tímto bychom chtěli poděkovat panu Soudkovi za sponnzorský dar v podobě voňavých vánoček, plných hrozinek a žákům Základní školy
za vystoupení Mikuláše a jeho doprovodu.
Děkujeme.
Nyní nám již nezbývá, než popřát všem
šťastný nový rok 2011, plný radosti z našich
nejmenších.
Učitelky MŠ

POZVÁNKA
ZVEME NA TURNAJ
FOTBALOVÝCH DOROSTENCŮ:
hala základní školy 15.1.2011 od 9 hodin
účastníci: Lišov, Horní Stropnice,
Nové Hrady, Veselí n. L., Borovany,
Loučovice, N. Bystřice
a domácí Sokol Suchdol

leden 2011
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Šesťáci a deváťáci vyměnili školní lavice za lóže

Návštěva z nebes a pekel neminula ani prvňáčky z I.B

Anděl Bára Macková ochraňuje Ondru Kučeru ze 4. třídy před čerty

V pondělí 29. listopadu 2010 se žáci šesté a
deváté třídy se svými třídnímu učiteli vydali
do třeboňského divadla J. K. Tyla, aby zde
zhlédli výukové pásmo s názvem „Doučovací
hodina pro zapomnětlivé.“
Program plný poučných i zábavných písniček a krátkých scének čerpal náměty z dějin
počátku českého státu a dotýkal se jak doložených historických fakt, tak i starých českých
pověstí. A tak naši žáci vyrazili s Bivojem na
divočáka, zastihli Přemysla Oráče při orbě ve
Stadicích, slyšeli věštbu kněžny Libuše, vyšlápli si na horu Říp a vyslechli přednášku
o velkomoravské říši.
Zážitek z pořadu byl umocněn pěkným výhledem na jeviště, neboť nám byla rezervována místa v divadelních lóžích, z nichž se nám
zpátky do školních lavic příliš nechtělo.
A jaké vzpomínky si děti uchovaly?
„To představení bylo super. Líbila se mi ta
magistra. Nebo taky jak Bivoj přinesl kance a
hádali se o scénáři. Prostě COOL!!! P.S.:
Dobrý bylo, jak řekl ten herec: „Žádný tři
sestry jménem Teta, Kazi a Libuše nebyly.

Suchdolskou školou
se neslo andělské
zvonění i řinčení řetězů
Blíží se svátek svatého Mikuláše, a tak
jsme si již tradičně pozvali do naší základní
školy návštěvu z nebes i ohnivého pekla. Role
Mikuláše, čertů a andělů připadla jako každoročně žákům deváté třídy. Ti se svého úkolu
zhostili na výbornou.
Veškeré přípravy probíhaly v tajnosti, aby
se ostatní žáci o chystané „akci“ nedozvěděli.
Nejtěžší to měli ti, kteří mají doma mladší sourozence. Brzy ráno se museli potají vyplížit
z domu, aby sourozenci nezahlédli tašky s kostýmy. Během velké přestávky se z deváťáků
staly nadpřirozené bytosti a tichem, které panuje v průběhu výuky na školních chodbách,
se nesl líbezný zvuk andělských zvonečků a
hrůzostrašné řinčení řetězů.
Skupinka devíti hrůzostrašně vypadajících
čertic a čertů a tří krásných sněhově bílých andělů vedená Mikulášem navštívila všechny
žáky ve škole. V každé třídě nejprve Mikuláš
pokáral hříšníky a ti mu museli slíbit, že už budou hodní. Někteří se však tomuto slibu bránili, a tak museli zakročit čerti. Zvláště v nižších
ročnících měli nejvíce „práce“ andílci, kteří
držením za ruku, pohlazením a milými slovy
uklidňovali dítka, kterým se na tváři objevila
nějaká ta slzička. Skupinka našich nebeských a
pekelných bytostí ale nepřinášela jen strach.
Každého, kdo Mikulášovi zarecitoval básničku
nebo zazpíval písničku, odměnili andělé sladkou
nebo slanou drobností.
Je to teprve chvilka, co nás návštěva z pekel a nebes opustila, a hříšníci už zase zlobí…
Lucie Šmídlová

Mikuláš, čerti a andělé z 9. třídy před naší školou

Tady je psáno, že Libuše měla Tetu, která ji
Kazila.“
Rostík Veselý
„Líbila se mi místa, protože jsme seděli
naproti Mackové (Bára Macková, žákyně
9. ročníku – pozn. autorů). Ještě se mi líbila pověst o Bivojovi.“
Martin Tesař
„Mně se nejvíce líbilo, jak tam přišla ta
magistra a jak nás tam poučovala a také
jak ráčkovala. A také Libuše, jak řekla, že
její šaty jsou poslední móda.“
Terezka Zárubová
Jsme rádi, že se pořad žákům líbil, protože pro šesťáky to byla první větší akce
mimo školní budovu. Ačkoli ve škole patří
mezi hlučnější třídy, chovali se slušně a
dobře reprezentovali naši školu. V neposlední řadě patří pochvala i deváťákům,
kteří vzali mladší spolužáky pod „ochranná
křídla.“
Lucie a Radek Šmídlovi
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Výjezdy hasičů města
Suchdol nad Lužnicí
za období
15.10. – 8.12.2010
¡ 24.11.2010 – Taktické cvičení: Dopravní
nehoda osobního automobilu x autobusu
v Českých Velenicích, Výjezd: 15:08
¡ 26.11.2010 – Požár podvalníku na bagr
v Majdaleně, Výjezd: 07:24
¡ 27.11.2010 – Odstranění následků po dopravní nehodě Rapšach, Výjezd: 04:11
¡ 27.11.2010 – Odstranění následků po dopravní nehodě Benátky – Cep, Výjezd: 12:05
¡ 29.11.2010 – Dopravní nehoda za obcí
Halámky směr hraniční přechod,
Výjezd: 18:30
Rok 2010 byl s ohledem na počet událostí
velmi podobný roku 2009. Jednotka vyjížděla
k dopravním nehodám, technickým zásahům
(transport pacientů pro ZZS (zdravotnická záchranná služba), likvidace nebezpečného hmyzu,
úklid komunikace) a požárům. U dopravních
nehod se často jednalo o nehody se zraněním,
ale i nehody s vyproštěním osob, které končily
bohužel i smrtí. Jednotka ze Suchdolu je jako
jediná z dobrovolných sborů v Jihočeském
kraji předurčená k dopravním nehodám a slouží 12 h směny, 24 hodin denně. Na této směně
je vždy velitel, strojník a dva hasiči. Pro případné další dotazy je Vám k dispozici naše
e-mailová adresa hasici@suchdol.cz.
Přejeme všem obyvatelům města Suchdol
nad Lužnicí krásné prožití vánočních svátků a
mnoho úspěchů v nové roce 2011.
www.hasici-suchdol.estranky.cz
Ondřej Vajo, Hasiči Suchdol nad Lužnicí

SBÍRKA AUTOLÉKÁRNIČEK

Po úspěšných sbírkách brýlí v minulých letech vyhlašuje Střední zdravotnická škola
v Jindřichově Hradci ve spolupráci s mezinárodní humanitární organizací ADRA „Sbírku autolékárniček“ určenou opět pro zdravotnické středisko ITIBO v Keni.
Od 1. 1. 2011 totiž ukládá nová vyhláška č. 216/2010 Sb. motoristům povinnost mít v autě nově
vybavenou autolékárničku pro poskytnutí první předlékařské pomoci. Z tohoto důvodu by řada
nepotřebných lékárniček s obvazovým materiálem končila v kontejnerech. To by byla škoda, neboť se dá materiál využít při ošetřování nemocných ve zmiňovaném zdravotnickém středisku.
Nepotřebné lékárničky mohou zájemci přinést od 1. prosince 2010 do 11. ledna 2011 do
Městské knihovny v Suchdole nad Lužnicí (vždy v provozní době knihovny).
Děkujeme všem, kteří se do této akce zapojí a podpoří dobrou věc.
Prodám pozemek v lokalitě obalovna Kohout v Jindřichově Hradci. Výměra 1 500 m .
2
Cena 500,- Kč za 1 m . Klidné prostředí, krásný výhled na Jindřichův Hradec.
Informace na tel. č. 728 083 006.
2

10.1.2011 v 16.00 hod.
Autoškola Třeboň

Prodám 4 zimní pneumatiky
zn. „ Pirelli“ rozměr 175/80/14
na discích 6JK14H2 po jedné sezóně.
Vše za 4 000,- Kč. Tel. 723 905 643

Vydalo Město Suchdol n. Lužnicí. IČO: 247561. Registrováno pod číslem MK ČR E 11657. Vedoucí redakčního kolektivu P. Hrbek, e-mail:suchdolsky.zpravodaj@meu.suchdol.cz. Vychází měsíčně č. 1, 22.12.2011.
Uzávěrka každého čísla je 15. den v měsíci. Připadne-li 15. den na den pracovního klidu je uzávěrka poslední pracovní den předcházející dnu pracovního klidu. Sazba a tisk JAVA Třeboň. Počet výtisků 700 kusů.
Anonymy nebudou otištěny a uveřejněné příspěvky redakce nevrací. Za obsah příspěvku ručí autor.

