zpravodaj
obce

Ovčáry
Slovo starosty

č.1/13

Místní poplatky

Bohuslav Machůrka
starosta

Zprávy z obecního úřadu
a jednání zastupitelstva obce
Od 1. 1. 2013 došlo k uzavření ubytovny u ZOD a tím
pro nás skončily problémy s nepřizpůsobivými nájemci.
Vlastník objektu je v insolvenčním řízení a budova je
nabízena k prodeji. Jak celá situace dopadne, nám
není v tuto chvíli známo.
Obec se bude muset v letošním roce spíše spoléhat
na vlastní finanční zdroje. Vloni pro nás tak úspěšné
dotační tituly Středočeského kraje byly pro rok 2013
z úsporných důvodů zrušeny. Na ministerstvo pro
místní rozvoj byla opět podána žádost na dovybavení
dětského hřiště pod názvem „Dětské hřiště –
představa se stává skutečností“.

Od měsíce února můžete zaplatit na obecním úřadě
v úředních hodinách místní poplatky:
Likvidace odpadu:
500,- Kč dle vyhlášky
Poplatek za psa:
70,-Kč, další pes 130,- Kč
Poplatky lze zaslat přímo na účet obce – číslo účtu:
420461399/0800, jako variabilní symbol použijte číslo
popisné svého domu (v případě složitější částky např.
odpad za více osob + poplatky za psy, můžete částku
rozepsat v emailové zprávě na:
podatelna@ovcary-obec.cz)

Místní matrika k 1.1. 2013
V naší obci je k 1.1. 2013 přihlášeno k trvalému pobytu
760 občanů. Z tohoto počtu je však 24 obyvatel
přihlášeno na „ohlašovně“, tj. v budově obecního
úřadu a prakticky zde nežijí. Jsou to občané, kterým
byl z různých důvodů zrušen trvalý pobyt a oni se jinde
nepřihlásili.
V loňském roce jsme přivítali 8 nových občánků
- 2 chlapce a 6 dívek. Zemřelo 8 spoluobčanů, 5 mužů
a 3 ženy. Nově se do obce přistěhovalo 13 občanů,
v rámci obce změnili trvalý pobyt (přestěhovali se)
4 občané. Z obce se odstěhovalo 29 občanů.
V roce 2012 navštívil starosta obce se zástupci
sociální komise 26 jubilantů. Tato setkání jsou téměř
vždy ze strany jubilantů vítána a velmi pozitivně
hodnocena. Tyto návštěvy jsou plánovány i pro letošní
rok - je plánováno celkem úctyhodných 38 návštěv
- 8 jubilantů ve věku 70 let, 6 jubilantů ve věku 75 let,
7 jubilantů ve věku 80 let a 16 jubilantů starších
80. let. Nejstarším občanem je paní Marie Šilerová,
která v loňském roce oslavila 96 let, nejstarším mužem
je pan Jaroslav Říha, který na začátku letošního roku
oslavil 87 let.

dětský
karneval

info uvnitř

Vážení spoluobčané,
letošní rok začal rozmary počasí,
kdy to již vypadalo, že se ani
nedočkáme pořádné zimy a děti
si neužijí sněhových radovánek.
V polovině měsíce však přeci
jen napadl sníh a dočkali jsme
se i větších mrazů. Chci vás
tímto požádat, abyste v případě
sněhové nadílky pomohli při odklízení sněhu tím,
že neponecháte svá auta parkovat na veřejném
prostranství. Věřte, že tím urychlíte odklízení sněhu
z ulic a umožníte tak panu Chadrabovi věnovat se
i úklidu chodníků. Jsem rád, že i v naší obci v plesové
sezóně je možnost přátelských setkání na takovýchto
akcích. Již máme za sebou Myslivecký ples a před
námi je Hasičský ples. Organizátorům patří mé velké
poděkování, že i přes ne příliš ideální podmínky tyto
akce uspořádají. Pro letošní rok máme připraveny
některé investiční akce. Významnější akcí bude již
loni slibovaná rekonstrukce chodníků po jedné straně
v ulicích Býchorská a Lhotecká. O dalších akcích se
rozhodne podle finanční situace obce.

Poplatek za „odpad“
Nové zákonné normy, které v této oblasti vstoupily
v platnost v roce 2012, přinášejí změny i v naší obci.
Zastupitelstvem obce byla přijata nová vyhláška, se
kterou se můžete seznámit na webových stránkách
obce, nebo přímo na obecním úřadě a ve vývěsce
obce. Je třeba si uvědomit, že poplatek není pouze
za „popelnici“, ale je souhrnem činností, které za vás
obec v této oblasti provádí.
Nová obecně závazná vyhláška č.2/2012 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s platností od 1. 1. 2013 stanovuje poplatek 500,-Kč, který je složen z pevné částky
250,-Kč + dalších 250,-Kč je částka určená jako část
ze skutečných nákladů obce na sběr a svoz odpadu
za uplynulý rok 2011. Tato částka činila 863,-Kč, tzn.,
že zbytek do této částky za vás uhradí obec.
Poplatníkem tohoto poplatku je každá fyzická osoba
s trvalým pobytem v obci a dále nejen majitel stavby
s čp. k individuální rekreaci, ale nově i majitel bytu
nebo rodinného domu, ve kterých není hlášena

7. ročník vánočního turnaje
ve stolním tenisu

k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši
500,-Kč (jako poplatek za jednu fyzickou osobu).
Osvobozeni od poplatku jsou poplatníci, kteří jsou
hlášeni k pobytu na adrese ohlašovny Obecního úřadu v Ovčárech a dále poplatníci, kteří mají v obci
trvalý pobyt a k 1. lednu daného roku dovršili 80
a více let věku.
Splatnost poplatku je do 30. dubna každého roku.
V případě nedodržení tohoto termínu má obec ze zákona povinnost na neplatiče uvalit sankce vedoucí k zvýšení poplatku až na trojnásobek či přistoupit
k zákonnému vymáhání poplatku. Dále je potřeba
vědět, že existuje ohlašovací povinnost k tomuto poplatku při narození, přistěhování, ale i při odstěhování
či úmrtí, kdy je poplatek vyměřen nebo vrácen v poměrné výši.
Poplatek lze uhradit v úředních hodinách na obecním úřadě nebo převodem na účet obce s variabilním
symbolem daného čp.
Pavel Šašma

místostarosta obce

Sbor dobrovolných hasičů Ovčáry informunje:
Tak nám začal rok 2013. V letošním roce nás čeká plno
úkolů. Hned v lednu jsme začali s přípravou hasičské
techniky na letošní sezonu. Připravujeme maškarní
bál pro děti a hasičský ples, obojí proběhne 16.3.2013.
Budeme pořádat dvě soutěže: okrsková soutěž (předběžně 13.4.2013) a Pátý ročník o pohár Starosty
Obce Ovčáry dne 22.6.2013.
Naše členská základna se pomalu rozrůstá,
k 31.12.2012 jsme evidovali 54 členů. Do nového roku
jsme obdrželi čtyři nové přihlášky. Velmi nás těší, že je
o naše aktivity zájem.
A co nás čeká v soutěžním roce 2013? Účast v Polab-

Milé děti a rodiče,
srdečně vás zveme na

dětský
karneval
který pro vás pořádá SDH Ovčáry a OÚ Ovčáry
v sobotu 16. března 2013 od 14,00 hodin
v hospodě Pohoda
vstupné dobrovolné

Pro děti je připravena sladká odměna!

ské lize, kde obhajujeme vítězství ve všech kategoriích: muži, ženy, děti. S dětmi se zapojíme do celostátní
hry Plamen a rádi bychom jim uspořádali prodloužený
víkend, který v minulém roce byl úspěšný.
Ale náš spolek nežije jenom soutěžemi. Čekají nás
kulturní akce i jiné aktivity, jako jsou Staročeské Máje,
Dětský den, úklid Horky atd., na kterých se aktivně
podílíme.
Na konec přejeme všem spoluobčanům mnoho štěstí,
zdraví, pohody a dětem krásné prožití jarních prázdnin
se sněhem.

Dne 26.12. 2012 uspořádala TJ ASPV Ovčáry
ve spolupráci se sportovní komisí obecního úřadu již
VII. ročník Vánočního turnaje ve stolním tenisu. Hrálo
se v tělocvičně místní školy a v kulturní místnosti - Hasičárně. Oproti předchozím ročníkům byl trochu menší
zájem - sešlo se 15 chlapců a mužů a 3 ženy. Pořadatelé přítomné muže rozdělili do čtyřech skupin. Z každé skupiny postoupili dva nejlepší do čtvrtfinále, odkud
soutěž pokračovala vyřazovacím způsobem. Dívky si
zahrály v jedné skupině systémem „každý s každým“.
Celá akce byla velmi zdařilá a stává se z ní jedna z tradičních možností trávení volného času v době vánočních svátků.

Pořadí dívek:
1. Husáková Martina
			
2. Kutová Leona
			
3. Martinová
1.čtvrtfinále: D. Kuta - H. Tichý		
3-2
2.čtvrtfinále: R. Matiáš - V. Chadraba
3-0
3.čtvrtfinále: J. Pánek - Poslušný		
3-1
4.čtvrtfinále: L.Vašek - L. Kubíček 3-0
semifinále: D. Kuta - R. Matiáš		
3-0
		
J. Pánek - L. Vašek		
0-3
O 3.místo:
J. Pánek - D. Kuta		
2-3
Finále:
Ladislav Vašek - Radek Matiáš
3-1

Zápis
do 1. třídy
2013 / 2014
ZŠ Ovčáry

čtvrtek 7.2. a pátek 8.2. 2013
vždy od 15.00 h do 17.00 h ve třídě ZŠ
S sebou vezměte:
rodný list dítěte, občanský průkaz (zákonný zástupce)

POKRAČUJEME

NEVŠEDNÍ VYUČOVÁNÍ
VE ŠKOLE
pro předškoláky
Přijďte si i s rodiči vyzkoušet opravdové vyučování do třídy
ZŠ (2.patro)

ve čtvrtek 24.1., 31.1., 14.2.,
21.2., 28.2., 2013
od 15.00 h do 15.30 h
Těšíme se na Vás

Zájezd na hory

Josef Tuláček

za SDH Ovčáry

Sportovní komise uspořádala v sobotu 26. ledna 2013
již tradiční zájezd na hory. Počasí bylo všem účastníkům velice nakloněno a přispělo k velmi zdařilé akci.
Spokojeni museli být všichni, ať již na sjezdovkách
nebo běžkách. Zimní střediska Horní Mísečky a Benecko jsou vždy zárukou dostatku sněhu a výborných
podmínek. Zájezdu se zúčastnilo více jak 45 sportovců
všech věkových kategorií.

Volba prezidenta republiky v naší obci
Voliči v seznamu
626

1.kolo
11. - 12.1.
2013

Voliči v seznamu
627

2.kolo
25. - 26.1.
2013

Vydané obálky
408

Volební účast v % Odevzdané obálky
65,18
408

číslo
1
2
3
4

Kandidát
příjmení, jméno, tituly
Roithová Zuzana MUDr.
Fischer Jan Ing. CSc.
Bobošíková Jana Ing.
Fischerová Taťana

5
6
7
8
9

Sobotka Přemysl MUDr.
Zeman Miloš Ing.
Franz Vladimír Prof. JUDr.
Dienstbier Jiří
Schwarzenberg Karel
Vydané obálky
395

číslo
6
9

Politická
příslušnost

% platných hlasů
99,75

KDU-ČSL
BEZPP
SBB
KH

Hlasy
10
68
11
9

%
2,45
16,70
2,70
2,21

ODS
SPOZ
BEZPP
ČSSD
TOP 09

13
141
33
49
73

3,19
34,64
8,10
12,03
17,93

Volební účast v % Odevzdané obálky
63,00
395

Kandidát
příjmení, jméno, tituly
Zeman Miloš Ing.
Schwarzenberg Karel

Platné hlasy
407

Platné hlasy
394

Politická
příslušnost
SPOZ
TOP 09

% platných hlasů
99,75
Hlasy

247
147

%
62,69
37,30

Návrh rozpočtu na rok 2013
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.
činnosti
Daň z příjmů fyz.osob ze sam.
výdělěčné činnosti
Daň z příjmů fyz.osob z kapitálové
činnosti
Daň z příjmů právnických osob
DPH
Poplatek za likvidaci odpadů
Poplatek ze psů
Poplatek z ubytovací kapacity
Odvod z výtěžku z prov.loterií
Správní poplatky
Daň z nemovitosti
Splátky půjček od obyvatelů
Přijaté příspěvky od kraje,ze SR
Stočné
Hřbitovní poplatky
Ostatní zál.kultury a církve
Zájmová činnost a rekreace
Nakládání s odpady
Ochrana přírody a krajiny
Regionální a místní správa
Příjmy celkem

2 500 000,00 Kč
80 000,00 Kč
100 000,00 Kč
1 000 000,00 Kč
2 500 000,00 Kč
382 000,00 Kč
11 000,00 Kč
38 000,00 Kč
5 000,00 Kč
4 000,00 Kč
8 000 000,00 Kč
223 500,00 Kč
200 000,00 Kč
160 000,00 Kč
1 000,00 Kč
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
50 000,00 Kč
500,00 Kč
80 000,00 Kč
15 355 000,00 Kč

Návrh rozpočtu na rok 2013 je vyrovnaný.

Pozemní komunikace
Pozemní komunikace
- místní komunikace Bačov
- chod. ul.Lhotecká a ul.Býchorská
Silniční doprava
Odvádění a čištění odpadních vod
- vodovodní řád ul. K Jasánku
Zařízení předškolní výchovy a zákl.
vzdělávání
Ostatní zař. související s výchovou
Kultura
Ostatní činnost kultury
Tělovýchova
Zájmová činnost a rekreace
Rozvoj bydlení
Kom. služby a územní rozvoj
Obnova veřejného osvětlení
Nakládání s odpady
Ochrana přírody a krajiny
Sociální poradenství
Požární ochrana
Zastupitelské orgány
Regionální a místní správa
- projektové dokumentace
- rekonstrukce Myslivecké chaty
v majetku obce
Výdaje celkem

1 600 000,00 Kč
500 000,00 Kč
1 000 000,00 Kč
400 000,00 Kč
1 000 000,00 Kč
400 000,00 Kč
1 000 000,00 Kč
100 000,00 Kč
90 000,00 Kč
150 000,00 Kč
60 000,00 Kč
200 000,00 Kč
300 000,00 Kč
1 200 000,00 Kč
1 000 000,00 Kč
860 000,00 Kč
1 600 000,00 Kč
5 000,00 Kč
60 000,00 Kč
930 000,00 Kč
4 800 000,00 Kč
500 000,00 Kč
120 000,00 Kč
15 355 000,00 Kč
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