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ZDARMA

121 let od založení Sboru dobrovolných hasičů v obci (1890)
21. června 1975 – slavnostní otevření nové hasičské zbrojnice
V roce 1950 byly Chotyně a Grabštejn spojeny do jednoho celku
Obec Chotyně získala obě dotace, o
které žádala na obnovu majetku po
povodni. Opravíme hezkou lávku proti
činžákům, lávku za sokolovnou a mosty
na Václavickém potoce.
OBĚ LÁVKY NA NISE BUDOU BĚHEM
OPRAV NEPRŮCHODNÉ !!!
Práce na opravách lávek a mostů již
začaly.
Další dotace je na obnovu středové
plochy – úžasná zpráva, díky které
nádherně vybudujeme celou novou
středovou plochu od bývalého mlýna až
k sokolovně. Už jsem jednou psala, co zde
bude, ale ráda to zopakuju a upřesním. Ve
středu plochy bude opět fotbalové hřiště,
ale rovné, oseté správnou trávou a s novými
brankami. Takže, kdyby někdo chtěl dát do
kupy fotbalové mužstvo, může o tom začít
přemýšlet. Kolem plochy bude mlatová cesta jako okruh pro bruslaře a pro děti na
kola, koloběžky apod. Další mlatová cestička
bude procházková podél řeky, její součástí
budou kruhová odpočívadla, ve kterých
budou umístěny lavičky, odpadkové koše a
jednoduché fit prvky pro dospělé. Na
stavebních základech původního mlýna
vznikne relaxační plocha – odpočinková
terasa na slunění, šachovnice pro herní
aktivity. Nad řekou bude plocha ohraničena
kovovým zábradlím, v herní části bude
zábradlí nahrazeno gabionovou konstrukcí,
která bude po instalací dřevěných sedáků
částečně sloužit jako sedací prvek.

Na ploše vznikne hřiště pro teenagery , kde
bude lanová pyramida, lanová houpačka a zemní trampolína. Stávající dětské hřiště bude doplněno herními prvky, kreslící tabulí a
houpačkami. Obě hřiště budou doplněna odpadkovými koši, lavičkami, stojany na kola a
informačními tabulemi s provozními řády.
Březový remízek bude využit pro instalaci
Fit stezky „Prales“. Jedná se o dřevěné prvky uzpůsobené k využití všemi kategoriemi
dětí. Ještě budou na ploše vedle sebe dvě in
line dráhy (každá dlouhá 34 m) – jedná rovná, jedna zvlněná, oddělené budou živým
plotem. Práce by měly začít na podzim, vše
dokončíme na jaře příštího roku.

Usnesení z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Chotyně
konaného dne 28. června 2011.
Obecní zastupitelstvo po projednání:
1. Bere na vědomí, že zasedání se zúčastnilo 12
členů zastupitelstva.
2. Schvaluje všemi hlasy přítomných obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování odpadů. Sazba
poplatku zůstává ve výši 350,- Kč na osobu za rok.
3. Schvaluje všemi hlasy přítomných obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011, o místním poplatku ze
psů. Sazba poplatku zůstává na stejné výši, za
jednoho psa 50,- Kč, za každého dalšího 75,- Kč
ročně.
4. Schvaluje všemi hlasy přítomných obecně závaznou vyhlášku č. 3/2011, o místním poplatku za
provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu. Sazba poplatku

činí 5 000,- Kč na 3 měsíce za každý VHP nebo
jiné THZ.
Znění všech vyhlášek dále v Chotyňáčkovi.
Vyhlášky bylo nutno udělat vzhledem ke změnám
zákonů.
5. Schvaluje všemi hlasy přítomných 1. rozpočtovou změnu v roce 2011:
I. příjmy
Daň z příjmu pr. osob za obce
+ 703 190,tato daň se pouze vypočítává a přiznává Finančnímu úřadu, musí se objevit v příjmech i výdajích,
takže v konečném výsledku se jedná o 0
Odvody za odnětí půdy ze ZPF
+ 200,Poplatky za odnětí lesních pozemků
+ 500,Poplatek za užívání veř. prostranství
+ 200,Příspěvek na sčítání lidu
+ 4 854,Vnitřní obchod (internet)
- 5 000,Příspěvek od organ.Člověk v tísni
+ 600 000,od organizace Člověk v tísni jsme dostali 2x 300
tisíc, které můžeme použít na naše 10% podíly u
získaných dotací (lávky a mosty a středová plocha)
Komunální služby a územní rozvoj + 6 000 000,získané finanční prostředky za prodané nemovitosti
Krizové řízení
- 400 000,Dotace od MMR – lávky a mosty
+ 6 188 000,Celkem
+ 13 093 944,Úvěr na dostavbu DPS
+ 32 000 000,Celkem
+ 45 093 944,II. výdaje
Vnitřní obchod (internet)
DPS
Krizové řízení
Sčítání lidu
Správa – studená voda
Daň z příjmu právn. osob za ob
Opravy lávek a mostů
Celkem
III. Přesuny
Půjčky
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství

+ 5 000,+ 34 200 000,+ 500 000,+ 4 854,+ 17 000,+ 703 190,+ 6 888 000,+ 42 318 044,- 200 000,+ 150 000,+ 50 000,-

Financování
- 2 775 900,Financování se znaménkem mínus znamená
rezervu.
6/ Schvaluje všemi hlasy přítomných prodeje
pozemků z majetku obce takto:
- p.p.č. 836/2 v k.ú. Chotyně o velikosti 1 036 m2
za částku 46 620,- Kč
- p.p.č. 67/3 v k.ú. Grabštejn o velikosti 1 269 m2
za částku 215 730,- Kč
- p.p.č. 67/4 v k.ú. Grabštejn o velikosti 1 397 m2
za částku 237 490,- Kč

- p.p.č. 774/4 v k.ú. Chotyně o velikosti 1 219 m2
za částku 207 230,- Kč
- p.p.č. 315/55 v k.ú. Chotyně o velikosti 1 024 m2
za částku 25 600,- Kč
7/ Schvaluje všemi hlasy přítomných Smlouvu o
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-4008393/VB1 mezi obcí Chotyně a
společností ČEZ Distribuce, a.s. Jedná se o pozemky, kterými bude vedena elektro přípojka k DPS.
8/ Schvaluje všemi hlasy přítomných uzavření účtů
obce Chotyně (číslo účtu 19823461/0100 a 198532460207/0100) u Komerční banky a.s.

Základní škola a Mateřská škola
Chotyně bude mít nového
pana ředitele
K 30. červnu 2011 ukončila svoji činnost na
naší škole Mgr. E. Futerová. Byl vypsán konkurz na místo ředitele školy. Do konkurzu se
nám přihlásilo 5 zájemců, pohovoru se zúčastnili 4 zájemci. Konkurzní komise doporučila radě obce jmenovat na funkci ředitele Mgr. Petra Kruliše.
Dnem 1. srpna 2011 jmenovala rada obce do
funkce ředitele Základní školy a Mateřské
školy Chotyně Mgr. Petra Kruliše.
Do nové práce mu přeji hodné děti, dobrý
kolektiv, rozumné rodiče a vstřícného
zřizovatele.
starostka

Soustředění malých hasičů
Ve dnech 9. - 15. července jsme s dětmi opět vyrazili na týdenní soustředění, v rámci hasičské přípravy, do kempu Vikletice u Nechranické přehrady.
Nacvičovali jsme štafetu dvojic, požární útok, značky, uzle a různé jiné dovednosti, které by měl každý malý hasič umět. Navštívili jsme místní pouť,
Zoopark Chomutov, hrad Hasištejn a také jsme absolvovali exkurzi u hasičů z Tušimických dolů.
Tímto bychom jim chtěli poděkovat za trpělivost a
za výbornou večeři.
Velké poděkování patří Iloně Moravcové za pomoc
s dětmi a zajištění ubytování a samozřejmě Heřmánkovi (Jaromír Moravec) a strejdovi Pašíkovi
(Miroslav Drahoňovský st.) za obstarávání našich
věčně hladových žaludků.
Zároveň mockrát děkujeme paní starostce za
podporu, dále firmě Gregor-Bálek, společnosti
Výroba stuh – ELAS s.r.o., Občanskému sdružení

SK Šmidliboys Chotyně a Obecnímu úřadu Chotyně za finanční příspěvky, díky nimž se mohly děti
podívat po okolí, společnosti Tesco a.s. Klášterec
nad Ohří za odměny pro děti (paní Líbě Krausové
– manažerce řetězce Tesco) a panu Radimovi Vejsadovi za zpestření programu pro děti, Bohouškovi
a Růžence (obyvatelé autocampu Vikletice) za
sladké zpestření jídelníčku dětí a samozřejmě také
hasičům z Hrádku nad Nisou za zapůjčení vozidla.
Ještě jednou velké díky všem.
Kateřina Dvořáková, Tomáš Moravec

odstraňování komunálních odpadů (dále jen
„poplatek“).
(2)

Čl. 2 Poplatník
Poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů platí2:
(1)

Chci moc poděkovat všem dospělým, kteří se na
tomto soustředění podíleli a svůj čas dětem
věnovali, obrovský dík Katce a Tomášovi,
vedoucím mladých hasičů.
starostka

V rámci spolupráce malých hasičů
se Zoologickou zahradou Liberec,
bychom Vás chtěli poprosit, abyste
nevyhazovali jakékoliv proutěné
věci (košíky, křesla apod.). Zoo
z těchto materiálů vyrábí hračky
pro zvířátka. Zavolejte prosím na
telefon 728 782 065, určitě se na
předání domluvíme.

(2)

Zastupitelstvo obce Chotyně se na svém zasedání
dne 28. června 2011 usnesením č. 2/VI/2011
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“):

fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt;
za domácnost může být poplatek odváděn
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,
fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu
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, a to ve výši odpovídající
poplatku za jednu fyzickou osobu.
Čl. 3 Ohlašovací povinnost

(1)

Kateřina Dvořáková

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011,
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů

Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad
(dále jen „správce poplatku“).1

(2)

(3)

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 zejm.
příjmení, jméno, bydliště, popřípadě další
adresy pro doručování, evidenční nebo
popisné číslo stavby určené nebo sloužící
k individuální rekreaci, není-li 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

Čl. 1 Úvodní ustanovení
(1)

Obec Chotyně touto vyhláškou zavádí místní
poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a

1

§ 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o místních poplatcích“)
2
§ 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích

(4)

(5)

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 tuzemsku pro doručování.3
Dojde-li ke změně údajů uvedených v
ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen
tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy
nastala.4

roku. Zároveň má možnost poplatník zaplatit
poplatek jednorázově do 31. května
příslušného kalendářního roku.
(2)

(1)

Čl. 4 Sazba poplatku
(1)

Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2
odst. 1 a 2 této vyhlášky činí 350,- Kč a je
tvořena:
a) z částky ......... 100,- Kč za kalendářní
rok a
b)

(2)

(3)

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.

Rozúčtování skutečných nákladů obce
předchozího roku na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu za osobu je obsaženo
v příloze, která tvoří nedílnou součást této
vyhlášky.
V případě změny místa trvalého pobytu
nebo změny vlastnictví stavby, která je
určena nebo slouží k individuální rekreaci v
průběhu kalendářního roku, se uhradí
poplatek v poměrné výši, která odpovídá
počtu kalendářních měsíců pobytu nebo
vlastnictví stavby v příslušném kalendářním
roce. Dojde-li ke změně v průběhu
kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu
měsíců rozhodný stav na konci tohoto
měsíce.5
Čl. 5 Splatnost poplatku

(1)

Poplatek pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 a
2 této vyhlášky je splatný ve dvou stejných
splátkách, vždy nejpozději do 31. května a
do 30. listopadu příslušného kalendářního

(2)

§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
4
§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
5
§ 10b odst. 4 zákona o místních poplatcích

Čl. 6 Osvobození a úlevy
Od poplatku se osvobozují poplatníci, kteří:
a)
jsou mladší 10 let,
b)
jsou dlouhodobě6 ve výkonu vazby,
trestu odnětí svobody,
c)
jsou dlouhodobě v léčebně pro
dlouhodobě nemocné nebo v jiném
léčebném nebo sociálním zařízení,
d)
dlouhodobě a nepřetržitě se zdržují
mimo obec Chotyně,
e)
dlouhodobě a nepřetržitě se zdržují
mimo území České republiky,
f)
jsou hlášeni k trvalému pobytu na
ohlašovně Obecního úřadu Chotyně.
Úleva ve výši 50 % se poskytuje poplatníkům, kteří se z důvodu studia nezdržují
v místě trvalého pobytu na území obce
Chotyně.
Čl. 7 Navýšení poplatku

(1)

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem
včas nebo ve správné výši, vyměří mu
obecní úřad poplatek platebním výměrem
nebo hromadným předpisným seznamem.7

(2)

Včas nezaplacené nebo neodvedené
poplatky nebo část těchto poplatků může
obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto
zvýšení je příslušenstvím poplatku.8

Čl. 8 Zrušovací ustanovení
Zrušuje se Obecně závazná vyhláška obce
Chotyně č. 4/2004 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů ze
dne 24. 11. 2004.
Čl. 9 Účinnost
6

3

Vznikne-li 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, nejpozději však do konce
příslušného kalendářního roku.

pojmem „dlouhodobě“ je pro účely této vyhlášky
myšleno období minimálně jednoho roku
7
§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
8
§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 11. srpna
2011

Čl. 3 Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatková povinnost vzniká držiteli psa
v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo
v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.
(2) 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, ve kterém změna
nastala, nově příslušné obci.12
(3) 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.
(1)

Příloha č. 1
Rozúčtování skutečných nákladů předchozího
roku, tj. roku 2010, na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu za osobu
Skutečné náklady rok 2010 ………818 831,- Kč
Počet poplatníků celkem ……………913
Z toho
přihlášených k trvalému pobytu ….…904
počet staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci, ve kterých není hlášena k trvalému
pobytu žádná fyzická osoba …………. 9
Roční náklady na jednu osobu a kalendářní rok
činí
………………… 897,-- Kč
Výše poplatku neodpovídá skutečně vynaloženým
nákladům. Zastupitelstvo touto výši zvýhodňuje
obyvatele obce, na jejímž katastru se nachází
skládka odpadů.

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011,
o místním poplatku ze psů
Zastupitelstvo obce Chotyně se na svém zasedání
dne 28. června 2011 usnesením č. 3/VI/2011
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 ob. závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

(1)
(2)

(1)

(2)

(1)

(2)
(3)

Čl. 1 Úvodní ustanovení
Obec Chotyně touto vyhláškou zavádí místní
poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).
Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad
(dále jen „správce poplatku“).9
Čl. 2 Poplatník a předmět poplatku
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem
je fyzická nebo právnická osoba, která má
trvalý pobyt nebo sídlo na území obce
Chotyně. 10
Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3
měsíců.11
(4)

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.
Povinnost ohlásit držení psa má i osoba,
která je od poplatku osvobozena.
V ohlášení držitel psa uvede13
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.
Dojde-li ke změně údajů uvedených v
ohlášení, je držitel psa povinen tuto změnu
oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.14

9

§ 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o místních poplatcích“)
10
§ 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích
11
§ 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

12

§ 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích
14
§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
13

Čl. 5 Sazba poplatku
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za prvního psa ........................50,- Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož
držitele ..................................75,- Kč.

(3)
(4)

Čl. 6 Splatnost poplatku
Poplatek je splatný nejpozději do 31. května
příslušného kalendářního roku.
Vznikne-li poplatková povinnost po datu
splatnosti uvedeném v odstavci 1, je
poplatek splatný nejpozději do 15. dne
měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém
poplatková povinnost vznikla, nejpozději do
konce příslušného kalendářního roku.

Zastupitelstvo obce Chotyně se na svém zasedání
dne 28. června 2011 usnesením č. 4/VI/2011
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 ob. závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

(1)

(2)
Čl. 7 Osvobození
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 používání psa zvláštní právní předpis15.

(3)

(4)

Čl. 8 Navýšení poplatku
Nebudou-li poplatky zaplaceny držitelem
psa včas nebo ve správné výši, vyměří mu
obecní úřad poplatek platebním výměrem
nebo hromadným předpisným seznamem.16
Včas nezaplacené nebo neodvedené
poplatky nebo část těchto poplatků může
obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto
zvýšení je příslušenstvím poplatku.17

Čl. 9 Zrušovací ustanovení
Zrušuje se Obecně závazná vyhláška obce
Chotyně č. 1/2004 o místním poplatku ze psů.
Čl. 10 Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 11.
srpna 2011.

Obecně závazná vyhláška č. 3/2011,
o místním poplatku za provozovaný výherní
hrací přístroj nebo jiné technické herní
zařízení povolené Ministerstvem financí
podle jiného právního předpisu

15

§ 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
17
§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
16

(1)

(2)

Čl. 1 Úvodní ustanovení
Obec Chotyně touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem
financí podle jiného právního předpisu18
(dále jen „poplatek“).
Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad
(dále jen „správce poplatku“).19
Čl. 2 Předmět poplatku, poplatník
Poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podléhá každý
a)
povolený hrací přístroj nebo
b)
jiné technické herní zařízení povolené
Ministerstvem financí.20
Poplatníkem je provozovatel výherního hracího přístroje (dále jen „VHP“) nebo jiného
technického herního zařízení povoleného
Ministerstvem financí (dále jen „jiné
THZ“).21

Čl. 3 Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(1) Poplatek za VHP se platí ode dne, kdy byl
VHP uveden do provozu. Za jiné THZ se
poplatek platí ode dne nabytí právní moci
rozhodnutí, kterým bylo jiné THZ povoleno.
(2) Poplatková povinnost za VHP zaniká dnem
ukončení provozu VHP. Poplatková povinnost za jiné THZ zaniká dnem uplynutí lhůty, na kterou bylo povolení vydáno, nebo
dnem, kdy nabylo právní moci rozhodnutí,
kterým bylo povolení zrušeno.

(1)

18

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 pro-

Zákon ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných
hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
loteriích“)
19
§ 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních
poplatcích“)
20
§ 10a odst. 1 zákona o místních poplatcích
21
§ 10a odst. 2 zákona o místních poplatcích

(2)

(3)

(4)

vozu VHP. Tyto skutečnosti prokáže protokolem o zahájení provozu a protokolem
o ukončení provozu22
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.23

(4)
(5)

Čl. 7 Úleva na poplatku
Poplatek se neplatí za období, po které
není jiné THZ povolené Ministerstvem financí
uvedeno do provozu, jestliže poplatník tuto
skutečnost správci poplatku doloží24.
Čl. 8 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.25

(1)

(2)
(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

22

Čl. 5 Sazba poplatku
Sazba poplatku činí 5.000,- Kč na 3 měsíce
za každý VHP nebo jiné THZ.
V případě, že VHP je provozován po dobu
kratší než 3 měsíce, platí se poplatek v poměrné výši podle počtu dnů provozování
VHP.
Je-li jiné THZ povoleno na dobu kratší než 3
měsíce, platí se poplatek v poměrné výši podle počtu dnů, na který bylo zařízení
povoleno.
Čl. 6 Splatnost poplatku
Je-Ii provoz VHP nebo jiného THZ povolen
na dobu kratší než 3 měsíce, je poplatek
splatný nejpozději do jednoho měsíce od
vzniku poplatkové povinnosti.
Při povolení provozu VHP nebo při povolení
jiného THZ na dobu 6 měsíců, je poplatek
splatný ve dvou splátkách odpovídajících délce povolení v příslušném čtvrtletí, a to splatných vždy nejpozději do posledního dne
posledního měsíce příslušného kalendářního
čtvrtletí.
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, vždy nejpozději do po-

§ 5 vyhlášky ministerstva financí č. 223/1993 Sb., o hracích
přístrojích, ve znění pozdjěších předpisů
23
§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

sledního dne posledního měsíce 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. 9 Přechodná ustanovení
Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí
účinnosti této vyhlášky se vztahují ustanovení dosavadní obecně závazné vyhlášky.
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. 10 Zrušovací ustanovení

Zrušují se
a) Obecně závazná vyhláška obce Chotyně
2/2006 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj ze dne 28.
června 2006,
b) Obecně závazná vyhláška obce Chotyně o
místním poplatku za užívání veřejného
prostranství ze dne 23. května 1994,
c) Obecně závazná vyhláška obce Chotyně č.
2/02 o poplatku ze vstupného.
Čl. 11 Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 11.
srpna 2011.

24

§ 92 odst. 3 ve spojení s §93 zákona č. 280/2009 Sb.,
daňový řád (do 31. 12. 2010 dle § 31 odst. 4 a 9 zákona č.
337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších
předpisů)
25
Nebudou-li poplatky poplatníkem zaplaceny včas nebo ve
správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním
výměrem nebo hromadný předpisným seznamem. Včas
nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní
úřad zvýšit až na trojnásobek. Toto zvýšení je příslušenstvím
poplatku.

Vydávání rybářských lístků
Dnem 1. 7. 2011 nabývá účinnosti zákon č. 104/2011
Sb., kterým se mění zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně
mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů.
Jednou ze změn zákona o rybářství je přesunutí kompetence k vydávání rybářských lístků z obecních úřadů obcí s rozšířenou působností na obecní úřady obcí s pověřeným obecním úřadem.
Rybářské lístky na našem okrese tedy doposud vydával
obecní úřad obce s rozšířenou působností – Magistrát
města Liberec, v jehož obvodu měl žadatel o vydání
rybářského lístku trvalý pobyt a popř. cizincům, kteří se
zdržovali v jeho působností v místě jejich bydliště. Nový
zákon o rybářství přesouvá tuto působnost na pověřené
obecní úřady obcí.
Upozorňujeme veřejnost, že od 1. července 2011 vydává rybářský lístek občanům České republiky obecní úřad
obce s pověřeným obecním úřadem, v jehož obvodu má
žadatel o vydání rybářského lístku trvalý pobyt, popřípadě cizincům, kteří se zdržují v obvodu jeho působnosti (§
13 odst. 8 zákona o rybářství).
Pro občany Hrádku nad Nisou a obcí Chotyně a Rynoltice bude tuto agendu vykonávat Městský úřad Hrádek
n. N., Odbor stavební a životního prostředí, který najdete
ve 2. poschodí Městského úřadu Hrádku n. N. číslo dveří 44, kontaktní osoba Barbora Krečmanová, e-mail:
krecmanova@muhradek.cz, tel. č.: 482 411 472 (Po 817, St 8-17 h.)
Žadatel předloží na místně příslušném městském úřadu
vyplněný tiskopis žádosti o vydání rybářského lístku a
předloží osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku nebo dřívější rybářský lístek,
popř. jiný doklad osvědčující, že již byl držitelem rybářského lístku. Rybářské lístky se vydávají na dobu 10 let,
3 let, 1 roku ode dne vydání. Současné sazby za vydání
rybářského lístku jsou dány platným zákonem č.
634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů ve výši od 50 do 500 Kč.
a) Vydání rybářského lístku s dobou platnosti:
- 1 rok 100,- Kč
- 1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství
nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 50,- Kč
- 3 roky 200,- Kč
- 3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství
nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého
povolání nebo funkce 100,- Kč
- 10 let 500,- Kč
- 10 let pro osoby studující rybářství nebo osoby, které
zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce
250,- Kč
Poznámka:

Poplatek podle písmene a) druhé, čtvrté a šesté odrážky
této položky se vybírá, vydává-li se rybářský lístek osobám mladším 15 let, žákům nebo studentům českých
odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům
na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží spravnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o
výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.
Na vydání a vyhotovení rybářského lístku podle nového
zákona se vztahuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů. Upozorňujeme žadatele o
vydání rybářského lístku, že ne vždy bude možné vydat
rybářský lístek na počkání, jako tomu bylo podle dřívější
platné legislativy na úseku rybářství. Žadatel musí vyplnit žádost o vydání rybářského lístku (tiskopis žádosti
je k dispozici na odboru SŽP a na internetové stránce
www.hradek.cz ) a doložit potřebné doklady podle vyhlášky. Je nezbytné, aby žadatelé přicházeli na úřad se
žádostí v dostatečném časovém předstihu před skončením pracovní doby, aby mohly být provedeny všechny
úkony související s vydáním rybářského lístku včetně
zaplacení správního poplatku na pokladně úřadu.

Figaro na Grabštejně
K tradičním vrcholům léta na Grabštejně patří benefiční koncerty pořádané ve prospěch této národní kulturní památky. Pro jejich letošní, už 19. ročník Luděk Vele se svými
kolegy z Národního divadla a dalšími spolupracovníky připravuje scénické provedení
FIGAROVY SVATBY od Wolfganga Amadea
Mozarta. Tato opera patří vedle Kouzelné flétny a Dona Giovanniho (kterého jsme na
Grabštejně už měli možnost vidět) k nejčastěji
uváděným Mozartovým operám.
Představení Figarovy svatby se uskuteční v sobotu 20. srpna od 17 hodin na dolním nádvoří hradu. O hodinu dříve, tedy v 16
hodin, v Galerii sv. Barbory (umístěné v podkroví severního křídla hradu) začne výstava
nedávno zemřelé přední české malířky JITKY
VÁLOVÉ. Je třeba zdůraznit, že správci její
pozůstalosti zapůjčí výběr z její tvorby na
Grabštejn pouze na jeden týden!
Zmínku si zaslouží, že čistý výtěžek
z dosavadních osmnácti beneficí činí 3,2 miliónu korun, které byly beze zbytku investovány do zvelebení Grabštejna. Jen letos se podařilo například zajistit výrobu a zavěšení
světelného mostu s bodovými svítidly v Galerii sv. Barbory, v důsledku čehož její podkrov-

ní sál má parametry profesionálního zařízení
tohoto druhu.
Ještě významnější je podíl benefičních
koncertů na obnově Kaple sv. Barbory, této
perly starého hradu: předně se zajistilo zevrubné restaurování barokních varhan z konce
17. století. Dále jde o pořízení replik dvou oltářních obrazů, jedné, původně gotické skulptury světice a dvou ozdobných váz. Nejnověji se podařilo zabezpečit v kapli důstojné
osvětlení v podobě lustru a dvou vysokých
svícnů z mosazi.
V současnosti benefiční koncerty financují nákup starobylé postele pro expozici věnovanou Jiřímu Mehlu ze Střelic, původci
přestavby hradu v renesanční sídlo. V plném
proudu také jsou přípravy na zbudování repliky původního altánu na předpoli hradu,
náročné na tesařské práce.
Chotyni ctí, že mezi osmi desítkami
sponzorů, kteří finančně podporují benefiční
úsilí o zvelebování Grabštejna, nechybí ani
firmy a lidé z naší obce – jde zejména o firmu
Svixi, pana Josefa Dlouhého a pana Jaroslava
Postla.
Karel Zeman

Obec Chotyně hledá nového
nájemce restaurace CLUB
K 31. srpnu 2011 končí po dohodě nájem v restauraci CLUB paní R. Hrabarová. Z toho důvodu
nabízí obec Chotyně tuto restauraci do pronájmu
s těmito podmínkami:
- minimální měsíční nájem 5 000,- Kč
- vybavení restaurace, které pořizovala p. Hrabarová ze svých prostředků (má oceněný seznam) bude
finanční záležitostí mezi starým a novým
nájemcem

Zájemci o nájem restaurace předají
svoji nabídku na Obecní úřad
Chotyně do 10. srpna 2011 do 17-ti
hodin.
Nabídka bude obsahovat:
- výši nájmu
- jak bude restauraci provozovat
- zda je domluva o vybavení restaurace
- od kdy bude restaurace opět v provozu
- adresa a kontakt

Úprava provozní doby ve
sběrném dvoru
Týká se pouze středy, kdy bude otevřeno pouze do
17-ti hodin.
pondělí
8 – 11
středa
14 – 17
sobota
14 - 16
Další úprava bude během zimních měsíců, budete
včas informováni.

Hrádek nad Nisou
Brána Trojzemí
program kina
čtvrtek 4.8. v 17 hod. Auta 2 - 3D
čtvrtek 4.8. v 19.30 hod. Jana Eyrová
pátek 5.8. v 17 hod. Auta 2 - 3D
pátek 5.8. v 19.30 hod. Jana Eyrová
sobota 6.8. v 17 hod. Auta 2 – 3D
sobota 6.8. v 19.30 hod. Jana Eyrová
čtvrtek 18.8. v 17 hod. Šmoulové – 3D
čtvrtek 18.8. ve 20 hod. Captain America:
První Avenger 3D
pátek 19.8. v 17 hod. Šmoulové – 3D
pátek 19.8. ve 20 hod. Captain America: První
Avenger 3D
sobota 20.8. ve 20 hod. Captain America:
První Avenger 3D

Kinematograf bratří Čadíků
Horní náměstí ve 21 hod.
úterý 23.8. Největší z Čechů
středa 24.8. Zemský ráj to na pohled
čtvrtek 25.8. Tacho

Prodejní výstava fotografií
himálajské přírody a lidí v Nepálu
7.7. – 8.8. 2011
v Multifunkčním centru Brána
Trojzemí
Otevřeno:
pondělí, středa, pátek 8.30-16 hodin
úterý, čtvrtek 8.30-17 hodin
sobota, neděle 10-16 hodin
www.VsechnyBarvyNepalu.cz

DIXIELAND
V KŘIŽANECH
7. ročník
Sobota 6. srpna 2011

Program od 9 hodin
- zahájení
- ukázky řemesel venkova a prodej jejich
výrobků (košíky, výrobky z vlny a kůže, řezby
aj.)
- ukázky služeb venkova a prodej jejich výrobků
(mošty, pečivo, sýry aj.)
- spolková činnost na vsi a její výsledky (včelí
med a jiné pochoutky, ukázky hasičské techniky)
- všelijaké atrakce a unavovala pro děti (kolotoč,
skákací hrad …)
od 13 hodin 7. ročník festivalu – hrají
INDIGO
JAZZ FIDDLERS
OLD STARS LIBEREC
REVIVAL SWING BAND
BRASS BAND RAKOVNÍK
STEAMBOAT STOMPERS
TRADITIONAL JAZZ STUDIO
AJETO GLASS DIXIELAND NOVÝ BOR
V přestávkách mezi hudebními bloky bude
probíhat stylová módní přehlídka
VSTUP ZDARMA

Grabštejnské léto
2011
Grabštejnské létohrádky
6. – 7. 8. od 11 hodin
Víťa Marčík,Vojta Vrtek, Péro za kloboukem, Kristýna Vlčková a rytíři Adorea, pohádky Víti Marčíka a Musica Viva – hudba od
středověku po barok s výukou starých
tanců.
Zpřístupněn bude i Nový zámek – armáda ČR
na Grabštejně.

Romeo a Julie
6.8. od 19 hodin
Nebývale komická tragedie Williama Shakespeara a Vítězslava Marčíka – vystoupení
s ohni, živou hudbou a na vysokém laně…

Samson a jeho parta
12.8. od 19 hodin
Koncert folkové skupiny. Výroční koncert
Samsonův. Už to nenapravím, Amazonka,
Průšvihovej den a dalších třicet pět kousků
mozaiky hudebního života známého
písničkáře…

XIX. benefiční koncert ve prospěch
hradu Grabštejn
Wolfgang Amadeus Mozart

FIGAROVA SVATBA
scénické provedení
Hrabě Almaviva
Hraběnka
Zuzanka, její komorná
Figaro, hraběcí komorník
Cherubín, páže
Marcellina, klíčnice
Bartolo
Basilio, učitel hudby
Don Curzio, soudce
Antonio, zahradník
Barbarina, jeho dcera
Venkované a venkovanky
Klavírní doprovod a dirigent

Roman Janál
Jitka Svobodová
Marie Fajtová
Frant. Zahradníček
Kateřina Jalovcová
Yvona Škvárová
Luděk Vele
Jaroslav Březina
Václav Lemberk
Zdeněk Harvánek
Adéla Velová
Sbor opery ND
David Švec

Návrh scény: studentky Střední uměleckoprům.
školy a Vyšší odborné školy v Jablonci nad Nisou
pod vedením profesorky Jitky Jelínkové
Sobota 20. srpna 2011 v 17 hodin
na dolním nádvoří hradu Grabštejn
V 16 hodin vernisáž výstavy obrazů
JITKY VÁLOVÉ

Přerušení dodávky elektřiny:
19.8. od 7.30 do 15 hodin – část od mostu
směr Dolní Suchá a od mostu podél silnice
směr Donín
23.8. od 7.30 do 15 hodin – část od mostu
směr Václavice a podél silnice směr Hrádek
n.N.

Rezervujte si 3. září, oslavíme
výročí hasičů – bližší na plakátech
Vydává Obecní úřad Chotyně, registrační číslo
MK ČR E 11 793.

