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 Vážení spoluobčané, 

 

protože se kolem našich obecně závazných vyhlášek stalo to, co se stalo, že jsme je totiž museli 

utvořit v novém kabátě, mne vede k tomu, abych Vám podal několika větami určité vysvětlení. Bez něj 

by to totiž mohlo vypadat, že jsme již úplně „zblbli“.  

 Nicméně – vše je pravda. Zastupitelstvo obce vydalo tři závazné vyhlášky, které předtím, než 

šly do projednávací definitivy odsouhlasil i náš právník, který měl mimochodem k původním verzím 

hodně závažných a upravujících připomínek. Dle povinnosti byly vyhlášky po schválení 

zastupitelstvem obce náležitě vyvěšeny a zveřejněny, po zákonem stanovené době sejmuty a následně 

odeslány „vyšší“ kontrolní instanci k prověření. Čas spokojeně plynul a od ministerstva vnitra, tedy 

oné vyšší instance, jsme dostali pozvání na seminář určený právě záležitostem kolem tvorby obecně 

závazných vyhlášek obcí.  A protože víme, kolik potu (i toho vnitřního) taková nová či rekonstruovaná 

vyhláška stojí, a protože seminář skýtal vyhlídku na návody, jak se s tím úspěšně poprat, přijali jsme 

toto pozvání.  

 Již v průběhu dopolední části se mne, a nejen mne, zmocňovala dosti výrazná deprese. Bylo mi 

jasné, že se během poměrně krátké doby mírně změnila pravidla a upravily některé právní předpisy, 

takže bylo jisté, že budou naše spojilské vyhlášky vystaveny pořádné kritice. A taky, že byly ! Nutno 

objektivně přiznat, že díky vstřícnosti kontrolního orgánu se nevrátily jen škrty a záporná stanoviska, 

ale také návody, jak závady v předložených vyhláškách vychytat. Protože však uplynulo příliš mnoho 

„vody“ od jejich původního křtu, nechali jsme je na smetišti dějin a dle návodů přímo od pramene 

jsme vytvořili znění nová, která jste měli možnost shlédnout na vývěskách v minulých týdnech. Kdo jste 

sledovali „vyhláškové dění“ pozorně, pravděpodobně jste zaznamenali nejdramatičtější změny ve 

vyhlášce O obecní policii, která se díky tomu, že vše podstatné řeší znění zákona, smrskla na 

neuvěřitelně malou stránku.  A to u ní teď ještě budeme muset dořešit, zda doplníme jeden odstavec do 

plného znění dle zákona, nebo ho zcela vypustíme.  

 Při diskuzi na uvedeném semináři jsme „my školení“ došli k poměrně jednoznačnému závěru. 

V případech, kdy se nejedná o finanční záležitosti typu poplatků, není třeba tvořit vyhlášky, protože je 

vše již stvořeno nějakým zákonem a jeho prováděcími vyhláškami. A u poplatků jsou na internetu 

ministerstva vnitra návodníky, jak se má taková obecně závazná vyhláška tvářit.   

 Vzhledem k tomu, že by lid obecný mohl být touto skutečností trochu zaskočen, rozhodli jsme se 

jak na vlastním zastupitelstvu, tak v redakční radě, že Vám v průběhu doby budeme ozřejmovat některé 

právní normy, které bychom v dobách minulých byli měli ve vlastní vyhlášce. Protože by však taková 

vyhláška byla v rozporu se zákonem a protože se podle takového zákona musíme stejně všichni řídit 

(pokud nechceme narazit), dovolíme si Vám volnou formou ozřejmovat některé situace, jako je 

například volné pobíhání zvířat, provozování ohňostrojů a jiných hlučných akcí. A bude jasno, i když 

nebude vyhláška! Rádi uvítáme, pokud se s námi někdo z Vás pustí do polemiky, nebo nám „přihraje“ 

nějaký ten aktivační nápad.  

        Karel Mencl 

      místostarosta a redaktor v jedné osobě 

                                          

POZOR , POZOR , POZOR , POZOR  ! 

 

Dne 20.  září  2005  se  v  č.p.  4  narodila 

KAROLÍNA   VALSKÁ 
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     V dnešní uspěchané době, kdy se vytrácejí opravdové lidské hodnoty, či se přinejmenším mění jejich 

žebříček, jsme zřídka kdy svědky toho, aby partnerský svazek dvou lidí, kteří spojili své cesty sňatkem 

na celý život, skutečně po celý život vydržel. O to vzácnější je, když se najdou v dnešní době lidé, kteří 

se dožijí vysokého věku a ještě dokáží s jedním partnerem prožít 60 let společného života. Není mnoho 

manželských párů, které spolu prožily tolik 

let.  

     Této vzácné chvíle se  v pátek 23. 

září 2005 dočkali manželé Marie a Josef 

Trojanovi  z čísla popisného pět. Udržet 

po tak dlouhou dobu tak jedinečný, ale 

zároveň složitý partnerský vztah, kterým 

manželství bezesporu je, vyžaduje 

vzájemnou lásku, úctu, toleranci, 

pochopení a zodpovědnost. Zároveň si to 

však vyžaduje i obdiv nás ostatních. A tak 

v tento významný den popřál starosta obce 

pan Jan Křivka společně s dalšími 

gratulanty jménem celé obce a všech občanů manželům Trojanovým všechno nejlepší, hodně zdraví         

a spokojenosti do dalších let. Zároveň jim zástupci obce předali na památku věcný dar, dárkový balíček, 

pamětní list a květiny. V krátké besedě pak společně zavzpomínali na mladá léta manželů Trojanových, 

na významné chvíle jejich života a pohovořili i o současném dění. 
 

 
� � � � � 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

N A Š I    M I L Í    J U B I L A N T I 

9. 10. 2005 paní Miroslava SŰTTŐOVÁ, čp. 53   
  26. 10. 2005 pan  Jiří  NOVÁK, čp. 62 

4. 11. 2005 paní Anna  TVRZOVÁ, čp. 58 
14. 11. 2005 pan  Jan  ADAMEC, čp. 53        

  
   
  Přejeme  Vám všem hodně zdraví ! � 

Do příštího vydání se mezi jubilanty objeví : 
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První květnový         
den se konala pro naší vesnici významná  
událost, která jméno naší obce zanese do 
povědomí širší veřejnosti. Občanské 
sdružení Apolenka uspořádalo dne 1.5. 2005 
první veřejný trénink v parkurovém skákání 
s názvem „O pohár obce Spojil“,  který se 
konal pod záštitou starosty obce Spojil pana 
Jana Křivky. I když mezi návštěvníky byli 
především příznivci jezdeckého sportu., 
účast závodníků byla z celého 
Východočeského regionu.   
      Závod o čtyřech soutěžích probíhal od 10 do 16 hodin. Prostory závodiště tvořila tréninková louka za  
areálem bývalého ZD. Soutěžilo se v kategoriích dle věku jezdce a obtížnosti překážek.  
1. Dvoufázové skákání  70/80 cm  pro jezdce do 14 let. 
2. Dvoufázové skákání 80/90 cm  pro jezdce a koně  bez omezení . 
3. Dvoufázové skákání 100/110 cm pro jezdce a  koně bez omezení. 
4. Dvoufázové skákání 110/120cm pro jezdce a koně bez omezení. 
     Cenu pro vítěze v první soutěži věnoval  SDH Spojil a  předal starosta SDH obce Spojil. Ceny do 
dalších soutěží věnovali sponzoři a příznivci jezdeckého sportu a byly vítězům předány starostou obce 
Spojil. K výborné atmosféře přispělo i nádherné počasí a malé občerstvení zajištěné provozovateli 
obecní hospůdky.   
     Uvedený závod byl pouze prvním kolem veřejných tréninků. Dne 13. srpna se tak uskutečnilo 2. kolo 
tohoto tréninku, kdy účast byla opět o poznání vyšší - celkem se již sešlo kolem 100 závodníků . Třetí      

a zatím poslední kolo se konalo dne 10.9.2005. Na 
startu tohoto závodu stálo již 130 účastníků.  
     Program a průběh uvedených dvou dalších 
veřejných tréninků byl stejný jako v prvním kole       
a i na tyto závody přispěl  finančně SDH Spojil       
a starosta SDH předal ceny závodníkům                 
v  nejmladší kategorii. V ostatních kategoriích 
předával ocenění starosta obce. 
     Všechny tři tréninkové dny se velmi pěkně 
vydařily nejen díky pěknému počasí, ale i díky 
dobré organizaci a pečlivé přípravě pořadatelů. 
Pro všechny zúčastněné to byl skutečně 
mimořádný zážitek.  
 

 
 
 
 



 5 

 

 
     V pořadí již 8. ročník Spojilské míle se konal 
dne 10. září 2005 na staré známé trase od otáčky 
autobusu MHD po silnici směrem ke Studánce. 
Závody opět připravil NAC Pardubice - cyklistický 
klub ve spolupráci s obcí Spojil a Sborem 
dobrovolných hasičů obce Spojil. Také letošní 
ročník tohoto dětského závodu byl podpořen 
sponzory. Na rozdíl od minulého ročníku se však 
vydařilo letošní počasí. Sluníčko a přiměřená 
teplota dodaly celé akci příjemnou a veselou 
atmosféru. A tak se snad i díky počasí sešlo na startu velké množství závodníků, letos jich bylo celkem 
39 a závodilo se v pěti kategoriích:  
 
  1. děti do 6 let - 10 závodníků  
  2. děti od 6 do 10 let - chlapci - 7 závodníků  
  3. dtto - dívky - 11 závodnic  
  4. děti od 10 do 12 let - chlapci - 5 závodníků  
  5. dtto - dívky - 6 závodnic  
 
     Po usilovném zápolení, ať se jednalo o ty nejmenší nebo i nejstarší závodníky, byli všichni odměněni 
věcnými cenami. Ani spojilská omladina se nedala zahanbit a obsadila několik předních míst. Umístění 
závodníků v jednotlivých kategoriích bylo následující: l. kategorie - 1. Bartoníček Jan,  2. Prokopová 

Tereza,  3. Kostelecký Michal, 2. kategorie - 1. 
Fejl David,  2. Habětínek Adam,  3. Doležal Viktor , 
3. kategorie - 1. Szekereszová Veronika,  2. 
Horníková Eliška, 3. Koudelková Kamila, 4. 
kategorie - 1. Plza David,  2. Doležal Jan, 3. 
Prokůpek Patrik, 5. kategorie - 1. Dvořáková 
Tereza, 2. Nečasová Jana, 3. Bartoníčková 
Kateřina  
 
     Po předání cen si každý ze závodníků mohl 
pochutnat na jednom kousku ze dvou dortů. Na 
závěr se také uskutečnila tradiční pěvecká soutěž 
a opékaly se vuřty. Všichni soutěžící i návštěvníci 
se celé odpoledně pěkně bavili a věříme, že se při 
dalším ročníku Spojilské míle sejdeme všichni se 
stejným nadšením a v plné závodní síle. 

 
���������������������������������������������������� 
 
 
 

 
z řádného jednání zastupitelstva obce  Spojil  

ze dne  22. srpna  2005 

     V úvodu jednání předložil starosta obce připravený program jednání, který byl rozšířen o nový bod.    
O zařazení dalšího bodu do hlavního programu požádal zastupitelstvo obce místostarosta, MUDr. 
Mencl, a to z důvodu nutných změn týkajících se tří obecně závazných vyhlášek obce Spojil. Uvedené 
změny vyšly z připomínek zaslaných Odborem dozoru a kontroly veřejné správy MV ČR, odd. 
Pardubice.    
     Prvním bodem programu jednání byla revokace odst. II. Usnesení zastupitelstva obce Spojil             
č. II/2005 ze dne 21. 6. 2005 ve věci způsobu prodeje rodinných domků řadové výstavby v centru obce 



 6 

Spojil. Předkladateli důvodové zprávy a návrhu nového usnesení k této věci byli starosta obce, 
místostarostka obce a předseda stavební a územně plánovací komise.   
     Uvedení členové zastupitelstva opřeli svůj návrh na průběžné analýze a statistice vedené obecním 
úřadem, kdy zájemci o tento typ bydlení kritizovali způsob prodeje obálkovou metodou (dle citovaného 
usnesení zastupitelstva obce), neboť je vzhledem k jejich možnosti financování stavby nepřijatelný 
z důvodu uzavírání úvěrů, hypoték apod.. 
     Z uvedeného důvodu byl proveden výpočet kupní ceny dle upraveného výkazu výměr a skutečně 
vynaložených nákladů na realizaci této stavby v centru obce a výkaz výměr, který byl také dále 
upřesněn, byl základním vodítkem pro výpočet ceny k jednotlivým objektům. V cenách jednotlivých 
rodinných domků tak byla zohledněna velikost jednotlivých nezastavěných pozemků, které tvoří nedílnou 
součást předmětu prodeje. Při výpočtu cen jednotlivých nemovitostí byl navíc vzat v úvahu příjem obce 
za prodej RD B4 a pozemku č.p. 157/19 v k.ú. Spojil ve výši 706. 000,- Kč. 
 
     V návrhu na usnesení se tak objevily tyto návrhy pro prodej jednotlivých domků: 
     a) Rodinné domky včetně pozemků budou prodávány zájemcům za následující ceny:  

RD A1 – 2. 587. 463,- Kč  RD B1 – 2. 810. 000,- Kč 
  RD A2 – 2. 608. 050,-Kč  RD B2 – 2. 810. 000,- Kč 

RD A3 – 2. 590. 404,-Kč  RD B3 – 2. 849. 212,- Kč 
RD A4 – 2. 608. 050, -Kč   RD B4 – 1. 000. 000,- Kč (na základě jiného právního vztahu)

 RD A 5- 2. 884. 504,- Kč  RD B5 – 2. 863. 917,- Kč 
     b) občané obce Spojil mají přednostní právo koupě nemovitosti 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení. 
Poté se k žádosti nebude přihlížet jako na žádost  přednostní. Prodej RD bude prováděn na základě 
pořadí přihlášených zájemců o jejich koupi.  
     c) Při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní složí kupující 50 % z celkové kupní ceny. 
Zbývajících 50 % bude uhrazeno před podpisem vlastní kupní smlouvy. 
     d) Při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní bude uzavřena smlouva o kauci, jejíž výše jsou 2 % 
z celkové kupní ceny. Kauce bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy. 
     e) Termín dokončení stavby bude ve smlouvě o kauci stanoven na 18 měsíců od podpisu kupní 
smlouvy s tím, že kauce bude vratná po předložení pravomocného kolaudačního rozhodnutí                        
a  přihlášení se k trvalému pobytu v obci Spojil.  
     f) Pro případné další majetkoprávní změny předmětných nemovitostí si obec Spojil vyhrazuje  právo 
předkupní jako právo věcné. 
      Po následující diskuzi byly všechny návrhy přijaty všemi přítomnými zastupiteli. 

  
     Jednání zastupitelstva obce pokračovalo informacemi o činnosti obecního úřadu, kde jsou průběžně 
řešeny administrativní a organizační záležitosti související s chodem obecního úřadu a  úkoly vyplývající 
z  usnesení zastupitelstva obce Spojil. Ve svém vystoupení také starosta informoval členy zastupitelstva 
o aktuálním dění v naší obci. 
     Posledním bodem jednání byl návrh místostarosty Dr. Mencla na usnesení zastupitelstva obce ve 
věci změn v obecně závazných vyhláškách obce Spojil. V této věci seznámil zastupitelstvo obce jak se 
situací, která vznikla kontrolou nadřízeného orgánu, tak s návrhy nových obecně závazných vyhlášek. 
     Po krátké, více-méně formální diskuzi se tak zastupitelstvo obce Spojil usneslo přijmout tyto obecně 
závazné vyhlášky č. 1/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, č. 2/2005 o obecní policii v obci Spojil                   
a č. 3/2005 o místním poplatku ze psů. Uvedené vyhlášky byly přijaty všemi přítomnými zastupiteli. 
 
���������������������������������������������������� 

 

P O D Ě K O V Á N Í 
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem spoluobčanům, 

kteří se přišli rozloučit s mojí drahou zesnulou maminkou, 
paní Ludmilou Skalickou. 

Děkuji za květinové dary, zvláště pak Obci Spojil. 
 
          Alena Sedláková 
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Obecně závazná vyhláška obce Spojil 

 č. 1 / 2005  

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu 

 
Tuto obecně závaznou vyhlášku vydává zastupitelstvo Obce Spojil dne 22.8. 2005 podle ust. § 14 odst. 2  zákona 
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. 10 písm. d) a § 84 odst. 2 
písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.  

 
Čl. 1   

Základní ustanovení 
1/ Obec Spojil vybírá poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přeprav, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů ve smyslu § 17 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen poplatek). 
2/ Výkon správy tohoto poplatku provádí Obecní úřad Spojil. V řízení ve věcech místních poplatků se postupuje 
podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon o místních 
poplatcích nestanoví jinak. 

Čl. 2 

Předmět poplatku 
Předmětem poplatku je provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání                            a 
odstraňování komunálních odpadů. 

Čl. 3 
Poplatník  

Poplatníkem je : 
 
a/  každá fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odveden společným 
zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a 
data narození osob, za které poplatek odvádějí, 
 
b/  fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu /(4) určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není 
hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit 
poplatek společně a nerozdílně ve výši poplatku za jednu fyzickou osobu. 
 

Čl. 4 

Sazba poplatku 
1/ Sazba poplatku za osobu uvedenou v čl. 3  písm. a) a b)  této vyhlášky a kalendářní rok činí 340,- Kč (tři sta 
čtyřicet korun českých) a je tvořena: 

a) z částky 90,-  Kč za kalendářní rok a 
b) z částky 250,- Kč za kalendářní rok (tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce 

předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v přepočtu na počet poplatníků 
daného roku a zaokrouhlena na celé desetikoruny). Skutečné náklady v předchozím roce činily  76 
617,- Kč, počet osob s trvalým pobytem v obci byl 281, počet vlastníků nemovitostí určených k rekreaci 
byl 0. Náklady byly rozúčtovány takto =                  76 617 : 281 obyvatel = 273,- Kč na jednoho 
obyvatele. V bodě b) čl. 4 této vyhlášky uvedená částka 250,- Kč byla pak stanovena jako nejvyšší 
zákonem přípustná sazba.  

 
2/ V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální 
rekreaci v průběhu kalendářního roku, se hradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních 
měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního 
měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci příslušného měsíce. 
 

 Čl. 5 
Splatnost poplatku 

a) Poplatek je splatný předem za každý kalendářní rok vždy do posledního dne měsíce února příslušného roku. 
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b) V případě vzniku poplatkové povinnosti v průběhu kalendářního roku uhradí poplatník poplatek v poměrné výši, 
která odpovídá počtu kalendářních měsíců doby trvání poplatkové povinnosti v příslušném kalendářním roce.  
Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto 
měsíce. 

Čl. 6 
Osvobození a úlevy od poplatku   

1/ Od poplatku jsou osvobozeni občané, kteří jsou v obci hlášeni k trvalému pobytu a: 
a/ vykonávají trest odnětí svobody, nebo 
b/ pobývají dlouhodobě v zahraničí,  
    přičemž délka osvobození od poplatku se vztahuje pouze na tu část roku, po kterou trvají výše uvedené 
skutečnosti a zaokrouhluje se na celé měsíce. V případě pominutí podmínek pro osvobození od poplatku se na 
příslušné osoby vztahuje poplatková povinnost dle článku 3 a článku 5 této obecně závazné vyhlášky. 

 

2/ Z poplatku může být poskytnuta úleva: 
a/ Ve výši 50 % studentům a učňům (do věku 26 let) nemajícím vlastní příjem, kteří předloží správci daně doklad o  
ubytovaní mimo obec (koleje, učňovská ubytovna apod.).  

b/ Ve výši 50% občanům, kteří jsou zaměstnáni a ubytováni mimo obec na dobu delší než jeden kalendářní měsíc 
a předloží o tom správci daně doklad. 

 

3/ Vznik a zánik podmínek pro osvobození od poplatku nebo úlevu z poplatku je poplatník povinen správci poplatku 
oznámit písemně nebo ústně do protokolu ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy nastala příslušná skutečnost.  

Článek 7 

Ohlašovací povinnost 
1/ Poplatník, vlastník nebo správce, který platí poplatek za rodinný nebo bytový dům dle čl..3 písm. a/ této 
vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku každou změnu, která má vliv na vznik nebo zánik poplatkové 
povinnosti,  do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala. 
2/ Poplatník podle čl. 3 písm. b/ této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti 
v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící individuální rekreaci do 15 dnů ode dne, kdy změna 
nastala. 

Článek 8 
 

Ustanovení společná a závěrečná 
 
1/ Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří obec Spojil poplatek platebním výměrem. 
Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část může obec Spojil zvýšit na trojnásobek. Vyměřený 
poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. 
 
2/ Nesplní-li poplatník svou ohlašovací povinnost určenou touto obecně závaznou vyhláškou, může mu obec Spojil 
uložit pokutu podle ustanovení § 37 a § 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní                       a poplatků, ve 
znění pozdějších předpisů. 
  
3/ Nesplní-li poplatník svou poplatkovou povinnost určenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné poplatky 
vyměřit nebo doměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. 
 
4/ Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření poplatku nebo k jeho dodatečnému stanovení, 
běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu písemně uvědoměn. 
 
5/ Vyměřit nebo doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková 
povinnost vznikla. 
 
          
6/  Obec Spojil může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela 
nebo zčásti prominout. O žádosti rozhoduje správce poplatku v řízení, jehož výsledkem je vydání rozhodnutí. 

 
7/ Touto vyhláškou se ruší ustanovení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.v obci Spojil č. ze dne  8. 
11. 2004.             

 
Účinnost vyhlášky: Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 10. 9. 2005. 
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Obecně závazná vyhláška obce Spojil  
č.    2  /   2005 

o obecní policii v obci Spojil 
 

Zastupitelstvo obce Spojil  vydalo dne 22.8.2005 podle ustanovení § 1 odst. 1 a § 27 odst. 2 zákona                      
č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d)               
a § 84 odst. 2 písm. i zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně 
závaznou vyhlášku. 

Článek I. 

Úvodní ustanovení 
Zastupitelstvo obce zřizuje podle  § 1 zákona č. 553/91. o obecní policii, dále jen "zákon", Obecní policii  v obci 
Spojil. 

Článek II. 
Prokazování příslušnosti k obecní policii 

1) Při výkonu své pravomoci je strážník prokazuje svoji příslušnost k obecní policii stejnokrojem s odznakem 
obecní policie, identifikačním číslem a názvem obce. 

2) Stejnokroj musí obsahovat jednotné prvky stanovené vyhláškou Ministerstva vnitra ČR.   

3) Podmínky nošení stejnokroje upravuje směrnice.   

 

Článek III. 
Touto vyhláškou se ruší ustanovení Obecně závazné vyhlášky č. 2/2004 o obecní policii v obci Spojil ze dne  30. 
12. 2004.             

Účinnost vyhlášky:  Tato  vyhláška nabývá účinnosti   10. 9. 2005 

 

 

Obecně závazná vyhláška obce Spojil 
č. 3 / 2005 

o místním poplatku ze psů 
 
     Zastupitelstvo obce Spojil vydává dne 22. 8. 2005 podle ust. § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku 
ze psů.   
 

Čl. 1 
Předmět poplatku 

Poplatku podléhají psi starší 3 měsíců. 
 

Čl. 2 
Poplatník 

Poplatníkem je držitel psa. Držitelem psa je fyzická nebo právnická osoba, která má na území obce trvalý pobyt 
nebo sídlo. 
 

Čl. 3 
Ohlašovací povinnost 

1/ Poplatník je povinen oznámit správci poplatku následující skutečnosti a to do 15 dnů od jejich vzniku. 
a) nabytí psa staršího tří měsíců do držby, nebo 
b) dovršení stáří tří měsíců u psa již drženého. 
Následně je poplatník povinen zaplatit příslušný poplatek dle článku 5 této obecně závazné vyhlášky. 
2/ Povinnost oznámit nabytí psa má i poplatník, jehož pes je od poplatku podle zákona o místních poplatcích nebo 
podle této vyhlášky osvobozen, a tuto skutečnost musí v oznámení správci poplatku prokázat. 
3/ Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku, nebo 
na osvobození do 15 dnů ode dne jejího vzniku. 
4/ Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku jméno a příjmení nebo          název 
právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je 
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podnikatelským subjektem, uvede též číslo účtu u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky  
z její podnikatelské činnosti. 

 
 

Čl. 4  
Sazby poplatku 

Poplatek ze psa činí ročně:       a) za prvního psa …………...... 100,- Kč 
              b) za druhého psa ….……..….. 150,- Kč 

c) za každého dalšího psa …... 200,- Kč 

 
 

Čl. 5 
Osvobození od poplatku 

1/ Poplatek se neplatí ze psů: 
- jejichž držitelem je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. 

Stupeň mimořádných výhod dle zvláštního právního předpisu 
- osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob 
- osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy 
-    osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní předpis 
2/ Poplatník je povinen správci poplatku prokázat vždy do 15 dnů příslušného kalendářního roku, že  
    důvod osvobození trvá.  
3/ Osvobození od poplatku ze psa zaniká, zanikne-li důvod osvobození. 
 
 

Čl. 6 
Vznik a zánik poplatkové povinnosti 

1/ V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá  počtu i 
započatých kalendářních měsíců, a to za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku ve výši 1/12 stanovené 
sazby. 
2/ Zanikne-li poplatková povinnost musí tuto skutečnost poplatník oznámit správci poplatku nejdéle do 15 dnů ode 
dne, kdy nastala rozhodná událost (např. prodej, darování, úhyn psa apod.). 
3/ Poplatek ze psa platí poplatník obci příslušné podle místa trvalého pobytu nebo sídla. Při změně místa trvalého 
pobytu nebo sídla platí pro výpočet poměrné výše poplatku obdobně odst. 1. 
 
 

Čl. 7 
Splatnost poplatku 

1) Poplatek je splatný bez vyměření předem, a to vždy nejpozději do 31. 3. každého roku v hotovosti nebo poštovní 
poukázkou na účet obce. 
2) Splatnost poplatku v případě uvedeném v článku 6, odst. 1) je do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti. 
 
 

Čl. 8 
Ustanovení společná a závěrečná 

1/ Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří obec Spojil poplatek platebním výměrem. 
Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část může obec Spojil zvýšit na trojnásobek. 
2/  Nesplní-li poplatník svou poplatkovou povinnost určenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné částky 
vyměřit nebo doměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. 
3/ Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření poplatku nebo k jeho dodatečnému stanovení, 
běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu  písemně uvědoměn. 
4/ Vyměřit nebo doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková 
povinnost vznikla. 
5/ Obec Spojil může na žádost poplatníka z důvodů odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela 
nebo zčásti prominout. O žádosti o prominutí nebo snížení poplatku rozhoduje správce poplatku v řízení, jehož 
výsledkem je vydání rozhodnutí. 
6/ Dnem 22.8.2005 se ruší ustanovení Obecně závazné vyhlášky obce Spojil č. 3 / 2004 o poplatku ze psů ze dne  
30. 12. 2004.             
  
Účinnost vyhlášky:  Tato vyhláška nabývá účinnosti dne  10. 9. 2005. 
 
 
���������������������������������������������������� 
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- Nové občanské průkazy i přes chybu platí -   jak bylo zveřejněno ve sdělovacích prostředcích,  
objevila se vinou Státní tiskárny cenin gramatická chyba na nově tištěných občanských průkazech. Jde     
o nesprávný sklon čárky nad písmenem „e“ ve francouzském textu, který je v pravém horním rohu 
občanského průkazu.  
   Dle sdělení ministerstva vnitra jsou občanské průkazy vydané od 1. ledna do 31. srpna 2005  
platné a není důvod pro jejich výměnu.  
- Lidé nad 70 let nemusí měnit občanské průkazy –  na základě novely schválené Senátem nebudou 
muset lidé, kteří se narodili před 1. lednem 1936, povinně měnit své občanské průkazy, pokud v nich 
nemají vymezenou dobu platnosti.  
-  Zlevněné obědy  - připomínáme občanům, že i nadále platí nabídka provozovatelů Obecní hospůdky 
„Na Strejčku“ na zlevněné obědy, pokud je budete odebírat v jednorázových jídelních nosičích ke 
konzumaci domů.  
- Pozor – obecní úřad informuje občany, kteří pronajali své pozemky za účelem zemědělské výroby 
ZEAS a.s. Staré Hradiště, že na základě sdělení ing. Balatkové, nebudou v letošním roce vydávány 
naturálie. Nájemné však bude proplaceno. V případě zájmu je možné po dohodě zakoupit obilí ve 
Starém Hradišti za 320,- korun / q.  
 
���������������������������������������������������� 

 
Vážení spoluobčané,  
     v plánu odpadového hospodářství Pardubického kraje je uvedeno, že si 
Kraj dává za úkol zajistit kompostéry pro všechny bytové jednotky kraje. 
Z tohoto důvodu si Vás na tomto místě dovoluji, byť s pravděpodobně 
notným předstihem oslovit, zda budete mít o uvedené zahradní kompostéry 
zájem. 
 V PŘÍPADĚ  ZÁJMU  O  KOMPOSTÉR 

SE  PÍSEMNĚ  PŘIHLASTE  NA  OBECNÍM  ÚŘADĚ. 
V přihlášce, prosím,  nezapomeňte uvést jméno, příjmení a číslo popisné. 

 
         Dr. Mencl, místostarosta 
 
���������������������������������������������������� 
 

Pojďte spoluvytvářet novou tvář centra obce  
 
Vážení spoluobčané,  

     naše obec využila nabídky Nadace České spořitelny k získání finančních prostředků na 

realizaci projektu navrženého obcí. Pro možnost získání dotace jsme si vybrali naše 

centrum, konkrétně veřejné prostranství v okolí naší kapličky, která je jedinou naší 

historickou dominantou a kapličku samotnou. Plánujeme generální opravu kapličky včetně 

nového zvonu. Následně počítáme s úpravou veřejného prostranství v jejím okolí, 

například vybudování nových záhonů, chodníčků laviček a podobně. Rádi bychom, abyste 

se na celé akci podíleli i Vy občané a to nejen svými nápady a náměty, ale také vlastní 

realizací. 

Přemýšlejte o tom, jak by podle Vás tato část obce měla vypadat, zda se chcete podílet 

například na tvorbě záhonů vlastními květinami, jak by se měl jmenovat nový zvon a 

podobně. Na besedě s občany a v příštím čísle „Drbny“ se k celé akci vrátíme podrobněji.  
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