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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
v úvodu se opět vrátím k některým záležitostem, o kterých jsem informoval už v minulých
vydáních našeho zpravodaje.
Především se opět posunula záležitost soudního sporu mezi městysem Machov a Státním fondem
životního prostředí ČR, která se táhne už několik let a postupně doputovala od okresního soudu ke
krajskému a následně nejvyššímu soudu a poté se stejnou cestou vrátila zpět až k okresnímu soudu.
Jde o úhradu úroků z prodlení ve výši 18,5 mil. Kč a soudního poplatku ve výši 742 tis. Kč, týkající se
již historické záležitosti výstavby čistírny odpadních vod a kanalizace v Machově na konci minulého
století. Od poslední mé informace ve zpravodaji se uskutečnila další dvě stání u Okresního soudu
v Náchodě, a to 6. listopadu a následně 15. listopadu, kdy byl i vyhlášen rozsudek. Ten je v podstatě
totožný s prvním rozsudkem Okresního soudu v Náchodě z dubna 2008. Soud v něm konstatuje, že
žaloba se zamítá v částce 15,8 mil. Kč z důvodu promlčení a městys Machov je povinen zaplatit
žalobci částku 2,7 mil. Kč do šesti měsíců od nabytí právní moci rozsudku. Náklady řízení je povinen
hradit žalobce, což je pro Machov také veliké plus. Je pro nás určitě pozitivní, že okresní soud potvrdil
svůj původní verdikt a nevyslyšel požadavek žalobce na zaplacení celé částky úroků. Bude teď na
posouzení obou stran, zda dojde k dalšímu odvolání ke krajskému soudu či nikoliv. O dalším postupu
se budeme radit jednak s advokátní kanceláří, která nás v případu zastupuje a jednak na jednání
zastupitelstva městyse. Pokud se SFŽP ČR odvolá proti výroku o promlčení 15,8 mil. Kč, i my se
s největší pravděpodobností odvoláme proti úhradě zbylé částky. Na druhou stranu pokud by SFŽP
ČR už v soudním sporu nepokračoval, bude na zvážení zastupitelstva, zda se odvolávat z naší strany
a riskovat jiný právní názor soudu vyššího stupně (a samozřejmě k tomu uhradit i příslušné soudní
poplatky), či se smířit s rozhodnutím okresního soudu a částku 2,7 mil. Kč uhradit s tím, že by
konečně byl tento spor ukončen a finanční záležitosti městyse by byly jasnější z pohledu rozpočtování
výdajů příštích let. Svoji váhu při rozhodování bude mít i skutečnost, že až do doby ukončení sporu
má městys zastaveny veškeré své lesní pozemky vůči SFŽP ČR a může s nimi nakládat jen omezeně.
Pokud by soudní spor skončil v tomto stavu a městys Machov uhradil 2,7 mil. Kč, zůstaly by nám
ještě dva dluhy spojené s výstavbou ČOV a kanalizace – úvěr u České spořitelny v momentálně
nesplacené výši kolem 2 mil. Kč a dluh dodavateli stavby firmě Norex, kde je stále ještě ve hře
neuhrazená částka 2,1 mil. Kč na základě dohodnutého soudního smíru z roku 2008.
Další záležitostí, která je v Machově často diskutovaná, je otázka spadlé hřbitovní zdi. Chtěl bych
ujistit občany, že se snažíme tento problém neustále řešit s biskupstvím v Hradci Králové a dokud
nebude ukončeno jednání s pojišťovnou, nelze činit téměř žádné praktické kroky k obnově zdi. Podle
poslední informace pracovníků biskupství byl nyní zadán požadavek na vypracování znaleckého
posudku, který bude podkladem i pro likvidaci škody ze strany pojišťovny. Teprve poté se rozběhnou
konkrétní jednání s cílem nalézt řešení obnovy zdi, a to jak ze stavebního, tak i finančního pohledu.
V průběhu listopadu naplno probíhaly i práce na výstavbě sociálního zázemí Obecního domu
v Machově. Hrubou stavbu prováděli pracovníci naší technické čety a po skončení těchto prací už
mohly nastoupit další firmy, které zabezpečují montáž stropních podhledů, rozvody elektřiny, vody
a vytápění vybudovaných prostor. Následovat pak bude provedení omítek a vybavení prostor sanitární
technikou i nábytkem. Kromě samotného zázemí naši pracovníci v listopadu také obrousili parkety na
celém sále Obecního domu a následně je ošetřili tak, aby se zde mohly konat všechny naplánované
akce. Definitivní ošetření parketové podlahy je pak plánováno na jaro příštího roku. Když už se
zmiňuji o naší technické četě, chtěl bych zde informovat o skutečnosti, že jsme měli vážnou poruchu
na naší káře za traktor a nemohli jsme svážet například opadané listí ze stromů, které někteří z vás
shrabali a připravili k odvozu. Nyní je již kára opravená a budeme tak moci opět normálně zajišťovat
práce na úklidu a údržbě obce.
V listopadu jsme, tak jako každým rokem, obdrželi dotaci od Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje na činnost sborů dobrovolných hasičů. Tentokrát však je dotace v minimální
výši a určená pouze na náhradu výdajů spojených s proškolením členů SDH. Na materiální vybavení
jednotek SDH v letošním roce nám kraj bohužel nepřispěl.
Na svém posledním jednání zastupitelstvo městyse mimo jiné schvalovalo obecně závaznou
vyhlášku týkající se poplatku za likvidaci komunálního odpadu, kterou v celém znění zveřejňujeme

v dnešním zpravodaji. Jednání to nebylo jednoduché, neboť výpočet částky poplatku vychází ze
skutečných nákladů na tuto činnost za uplynulý rok. Zde nám výpočet vyšel tak, že by poplatek měl
činit téměř 680,- Kč, aby pokryl náklady na svoz a likvidaci komunálního odpadu. Po zvážení různých
okolností (např. bonusy za třídění odpadu v obci apod.) zastupitelstvo přikročilo pouze k mírnému
navýšení stávajícího poplatku o padesát korun, tedy na částku 550,- Kč pro rok 2013 s tím, že
vyčkáme, jak se bude vyvíjet situace v oblasti cen za skládkování v příštím roce a co přinesou změny
v legislativě týkající se likvidace odpadů. K záležitosti se vrátíme na podzim příštího roku.
V závěru listopadu proběhl na úřadu městyse dílčí audit hospodaření za letošní rok. Na kontrolu
přijely auditorky Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a tak jako obvykle kontrolovaly veškeré
oblasti hospodaření s obecním majetkem, průkaznost účetnictví, dodržování zákona o obcích a další
záležitosti. V letošním roce je situace o to složitější, že naše účetní je dlouhodobě nemocná a celou
účetní agendu vykonává z domu. I přes tento problém se podařilo auditem projít bez vážnějších
připomínek a kromě paní Krbové náleží poděkování i ostatním pracovníkům úřadu městyse za to, že
v závěru auditorské zprávy je konstatováno, že „nebyly zjištěny chyby a nedostatky“.
Na samý závěr ještě pár slov ke kultuře v obci. Mnozí z vás se přišli v měsíci listopadu podívat na
divadelní představení „Strašidlo Cantervillské“ v podání ochotníků z Dobrušky. Návštěva necelých
osmdesáti diváků byla velice slušná. Ještě větší ohlas mělo Cecilské posezení, které se uskutečnilo
17. listopadu na sále Obecního domu v Machově. Této zdařilé akce se zúčastnilo 150 spokojených
návštěvníků, kteří si pochvalovali kvalitní výkony všech tří hudebních těles. Někteří si pouze poslechli
řadu krásných písniček, většina návštěvníků se v průběhu večera dala zlákat i k tanci. Poděkování
určitě zaslouží pan Jaroslav Šrůtek z Nízké Srbské, který měl hlavní zásluhu na organizaci akce a
přejeme mu, aby se tato Cecilská zábava stala tradiční a měla pokračování i v příštích letech.
Další kulturní akce, které pro vás organizuje městys Machov, se ale kvapem blíží. Jednak je to
tradiční „Štědrovečerní vytrubování“, které se opět uskuteční na Štědrý den v 15 hodin před úřadem
městyse, nebo na sále Obecního domu. Bližší informace přineseme v příštím zpravodaji. Dále se
přiblížil začátek nové plesové sezony. I tentokrát bude sezona zahájena Obecním plesem, již pátým
v pořadí, který organizuje zastupitelstvo a úřad městyse. Tak jako minulý rok se můžete těšit na kapely
EMMA z Machova a COMBO 2 z Kolína. Vše vypukne v pátek 11. ledna 2013 a věřím, že si na náš
ples najdou cestu zástupci všech generací a přijdou si dobře zatančit, či jen poslechnout dobrou taneční
hudbu v podání osvědčených kapel a budou odcházet spokojeni tak jako z minulého obecního plesu.

2. Informace úřadu městyse.
Z evidence obyvatel
Dle dostupné evidence úřadu městyse k 31. 10. 2012 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu
celkem 1 075 obyvatel. V uplynulém období: se přihlásili 2 občané
se odhlásilo 5 občanů.

Společenská kronika
V měsíci listopadu 2012 oslavila významné životní jubileum naše spoluobčanka paní Ladislava
Kerhartová z Machovské Lhoty – dožila se 85 let.. Oslavenkyni přejeme hlavně hodně zdraví a
spokojenosti do dalších let.

Stolní kalendáře 2013
Dobrovolný svazek obcí Policko vydal pro příští rok stolní kalendář s tematikou života v obcích
na Policku (činnost spolků a sdružení, společenské a kulturní akce apod.). Kalendář je možno zakoupit
na jednotlivých obecních úřadech (tedy i na úřadu městyse Machov) a v IC Police n. Met.., jeho
prodejní cena byla stanovena na 75,- Kč.
Rovněž nástěnný kalendář s fotografiemi z našeho okolí je v omezeném množství možno
zakoupit na úřadu městyse. Cena tohoto kalendáře je 160,- Kč.

Změna umístění autobusových zastávek v Polici n. Met.
S platností od 9. prosince 2012 se mění umístění autobusových zastávek na autobusovém nádraží
v Polici nad Metují. Zastávky naproti poště byly všechny přemístěny – přidány ke stávajícím
zastávkám na náměstí (Bezděkův sad). Zastávka č. 4 směrem na Machov bude nově naproti Muzeu
papírových modelů společně se stávající zastávkou na vlakové nádraží Police.
Nové členění zastávek: č.1 Náchod, Praha, Pardubice, č.2 Broumov, č.3 Suchý Důl,Hlavňov, Slavný,
č.4 Teplice, Machov, Pomezní Boudy, železniční stanice Police.

Ordinace praktického lékaře o vánocích
MUDr. Maršík oznamuje všem pacientům, že v průběhu vánočních svátků bude v Machově
ordinovat ve čtvrtek 27. 12. 2012. V pondělí 31. 12. 2012 bude ordinace praktického lékaře uzavřena.

3. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 5. 11. 2012 se uskutečnilo páté letošní veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Machov,
tentokrát v požární zbrojnici v Nízké Srbské. Na programu bylo projednání následujících záležitostí:
- schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2012 o místním poplatku za odstraňování
komunálních odpadů
- schválení Rozpočtového výhledu městyse Machov na roky 2013-17
- informace o průběhu soudního jednání mezi městysem Machov a SFŽP ČR
- informace o průběhu stavebních prací v zázemí Obecního domu v Machově a rozhodnutí o
způsobu dokončení a dodavateli závěrečných stavebních prací,
- schválení rozpočtových opatření č. 3/2012 a č. 4/2012,
- informace o nabytí právní moci Veřejnoprávní smlouvy s městem Police n. Met. – přestupky,
- schválení prodejů pozemků – 646/1 (Bělý), 579/7 (Nízká Srbská), 658/2 a 658/3 (N. Srbská)
- schválení odkupu pozemků 659/1 a 683 (N. Srbská) od Povodí Labe,
- schválení vyhlášení záměru prodeje pozemku 167/1 (N. Srbská),
- schválení vyhlášení záměru pronájmu části pozemku 646/1 (Bělý),
- projednání změny financování provozu obecní knihovny,
- schválení přijetí dotace na činnost jednotek SDH,
- informace o vývoji příjmů z celostátních sdílených daní a další.

4. Kulturní a sportovní akce
Prosinec: 1.12. - Ples lyžařů – Pellyho domy v Polici n. Met.
2.12. – 1. adventní neděle – trhy na Masarykově náměsti v Polici n. Met.
5.12. – Koncert ZUŠ v Kolárově divadle v Polici n. Met., 18,00 hod.
6.12. – Mikulášská nadílka – na náměstí v 16,30 hod., pořádá ZŠ a MŠ Machov
9.12. – Adventní koncert: Bohuš Matuš a Michaela Dolinová – kostel
Nanebevzetí v Polici n. Met. v 17 hod.
12.12. – Adventní koncert ZUŠ – Kolárovo divadlo Police n.M. v 18,00 hod.
13.12. – Vánoční besídka ZŠ Machov pro veřejnost – Husův sbor v 16 hod.
15.12. – Vánoční trhy na náměstí v Polici n. Met.
15.12. – Vánoční koncert orchestru Václava Hybše – Kolárovo divadlo ve 20 hod.
15.12. - Den s muzeem Merkur – Pellyho domy v Polici n. Met.
18.12. – Doba ledová 4: Země v pohybu – kino Police v 17 hod.
21.12. – Česká mše vánoční „Hej mistře“ – Kolárovo divadlo v 18 hod.
22.12. – Vánoční trhy na náměstí v Polici n. Met.
24.12. – Štědrovečerní vytrubování – Machov – náměstí v 15,00 hod.
31.12. – Silvestrovskej vejšlap – Suchý Důl - Čertovka

5. Stomatologická pohotovost v prosinci
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech a svátcích v měsíci prosinci 2012 – vždy v době
od 9,00 do 11,00 hod.:
- 1 - 2. 12
MUDr. Kopecký, 17. listopadu 387, Police n. M.
602 304 594
- 8. - 9. 12.
MUDr. Kapitán, ZS Meziměstí
491 582 381
- 15. – 16.12. Bc. Ogriščenko, ZS Veba Olivětín
491 502 425
- 22. – 23.12. Bc. Ogriščenko, ZS Veba Olivětín
491 502 425
- 24. 12.
MUDr. Růžička, Poliklinika Broumov
603 479 084
- 25. 12.
MUDr. Neoral, ZS Police n. Met.
491 541 654
- 26. 12.
MUDr. Pastelák, Sadová 44, Broumov
491 524 334
- 29. – 30.12. MUDr. Neoral, ZS Police n. Met.
491 541 654
- 1. 1. 2013
MUDr. Růžička, Poliklinika Broumov
603 479 084

6. Nové mapování katastru Machovská Lhota
OZNÁMENÍ
o obnově katastrálního operátu novým mapováním
Městys Machov podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 344/1992 Sb.
o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů,
vyhlašuje
na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, katastrálního pracoviště
Náchod (dále jen „katastrální úřad“) č.j. OO-8/2009-605, že v části katastrálního území
Machovská Lhota obce Machov bude zahájena obnova katastrálního operátu novým
mapováním (dále jen „obnova katastrálního operátu“).
Zahájení obnovy katastrálního operátu se předpokládá přibližně v období od 1.3.2013 do
1.5.2013. Přesný termín bude oznámen nejméně 30 dnů předem.
Vlastníci nemovitostí budou ke zjišťování průběhu hranic pozemků a vnějšího obvodu
budov písemně zváni nejméně týden předem, přitom jsou povinni označit trvalým způsobem
a na vlastní náklad nesporné hranice svých pozemků [§ 10 odst. 1 písm. b) katastrálního zákona].
Způsob označení hranic pozemků musí být v souladu s ustanovením § 88 vyhlášky č. 26/2007 Sb.,
kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv
k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České
republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška). Pokud vlastník
hranice svých pozemků neoznačí, může katastrální úřad rozhodnout, že hranice označí na náklad
vlastníka (§ 10 odst. 2 katastrálního zákona) a vlastníku uloží pokutu za porušení pořádku na úseku
katastru. Neoznačují se hranice zemědělských a lesních pozemků, které jsou sloučeny do větších
půdních celků [§ 29 odst. 3 katastrálního zákona]. Vlastníci takových pozemků se vyzývají,
aby v zájmu správného doplnění hranic do katastru nemovitostí předem vyhledali zachované úseky
hranic pozemků, popř. zachované hraniční znaky, a při zjišťování průběhu hranic na ně upozornili
komisi.

Zaměstnanci katastrálního úřadu a jejich pomocní pracovníci (dále jen „oprávněné
osoby“) jsou podle § 7 odst. 1 zákona o zeměměřictví oprávněni po oznámení vstupovat a
vjíždět v nezbytném rozsahu na nemovitosti; do staveb mohou vstoupit se souhlasem jejího
vlastníka nebo oprávněného uživatele. Oprávnění ke vstupu na nemovitost prokazují
služebním průkazem. Vlastník nebo provozovatel zařízení, které může ohrozit život nebo

zdraví, je povinen poučit oprávněné osoby před vstupem do tohoto zařízení o bezpečnosti a
ochraně zdraví při práci.
Podle § 8 odst. 4 zákona o zeměměřictví je vlastník nemovitosti nebo oprávněný uživatel
povinen strpět umístění měřických značek na nemovitosti včetně využívání značek bodových polí
a zdržet se všeho, co by tyto značky mohlo poškodit, učinit nepouživatelnými nebo zničit. Kdo
poškodí, zničí nebo neoprávněně přemístí měřickou značku, dopustí se podle § 17a zeměměřického
zákona porušení pořádku na úseku zeměměřictví a může být za to pokutován.

7. Nová regionální televize V1
Vážení občané, i v naší obci je nyní na Vašich televizích možno naladit nový televizní
program se zpravodajstvím z našeho kraje. Tato televize s názvem V1 je plná dokumentů
o přírodě i technice a naladíte ji na klasickou televizní anténu. Pokud si televizi naladíte,
můžete vyhrát i hodnotné ceny. Uvedená regionální televize vysílá na 60. kanálu z vysílačů
Černá hora a Ještěd a na 34. kanálu z vysílače Krásné. Bližší informace najdete na webových
stránkách www.VCTV.cz

8. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012
Městys MACHOV
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo městyse Machov se na svém zasedání dne 5. 11. 2012 usnesením č. 5/5/2012 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)

Městys Machov 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 úřad městyse.

1

Čl. 2
Poplatník
(1)

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
2
komunálních odpadů platí :
a)

fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,

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

2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý
pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území
České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná
ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
b)

(2)

fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném
nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více
fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození
osob, za které poplatek platí.

Čl. 3
Ohlašovací povinnost
3

(1)

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 30 dnů ode
dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících
nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.

(2)

Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a
příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.

(3)

Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby
určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označen evidenčním nebo
popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě
bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo
bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány. Není-li stavba, ve které se byt
nachází, označena orientačním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém
je umístěna stavba s bytem.

(4)

Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové
povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální
rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.

(5)

Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu
Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého
4
zmocněnce v tuzemsku pro doručování.

(6)

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do
5
15 dnů ode dne, kdy nastala.

Čl. 4
Sazba poplatku
(1)

3

Sazba poplatku činí 550,- Kč a je tvořena:
a)

z částky 124,- Kč za kalendářní rok a

b)

z částky 426,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce
předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a
kalendářní rok.

Pozn. pro obec: Nelze stanovit lhůtu kratší než 8 dnů (viz § 32 odst. 2 daňového řádu). Ministersvo vnitra
doporučuje stanovit lhůtu minimálně 15 dnů.
4
§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
5
§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

(2)

Skutečné náklady za rok 2011 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 536.740,- a byly
rozúčtovány takto:
Náklady 536.740,- děleno 1259 (1104 osob s pobytem na území obce + 155 staveb určených k individuální
rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 426,30 Kč.
Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 426,- Kč.

(3)

V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu
nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu
kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu
6
kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.

Čl. 5
Splatnost poplatku
(1)

Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku, nebo ve dvou
stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. 3. a do 30. 9. příslušného kalendářního roku.

(2)

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.

Čl. 6
Osvobození a úlevy
(1)

Od poplatku se osvobozují:
a)
poplatníci, kteří se v obci trvale po dobu 12 měsíců nezdržují a jsou přihlášeni na adrese úřadu
městyse,
b)
poplatníci s trvalým bydlištěm v městysu Machov, kteří se trvale po dobu 12 měsíců zdržují mimo
území republiky,
c)
každé třetí a další nezaopatřené dítě ve věku do 18 let, žijící s rodiči ve společné domácnosti, a to až
do konce kalendářního roku, ve kterém dítě dovrší uvedený věk
d)
občané starší 80 let s trvalým bydlištěm v katastru městyse Machov, a to od počátku roku, ve kterém
občan dovrší uvedený věk,
e)
poplatníci dle čl. 2, odst. 1, pís. b), pokud jsou jedinými vlastníky stavby určené k individuální
rekreaci, bytu nebo rodinného domu, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba,
nacházející se na území městyse Machov a zároveň jsou poplatníky dle čl. 2, odst. 1, pís. a).
f)
Poplatníci s trvalým bydlištěm v městysu Machov, kteří dlouhodobě žijí mimo území městyse
Machov a prokáží, že se podílejí na systému svozu a likvidace komunálního odpadu v jiné obci.

(2)

Úleva se poskytuje ve výši 100,- Kč studujícímu poplatníkovi, který prokáže pobyt v ubytovacím zařízení pro
studenty (internát, kolej), případně doloží potvrzení o studiu a doklad o ubytování v místě školy, po dobu školních
(studijních) roků nebo semestrů během celého kalendářního roku.

Čl. 7
Navýšení poplatku
(1)

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

(2)

Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na
8
trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.
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§ 10b odst. 5 zákona o místních poplatcích

Čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku
(1)

Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za zaplacení poplatku tento
poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně; zákonný zástupce má v takovém případě stejné
procesní postavení jako poplatník.

(2)

Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vyměří obecní úřad poplatek jednomu z nich.

Čl. 9
Přechodné a zrušovací ustanovení
(1)

Zrušují se obecně závazné vyhlášky č. 2/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 20. 12. 2010 a 1/2011,
kterou se mění OZV č. 2/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 14. 3. 2011.

(2)

Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních
právních předpisů.

Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2013.
...................................
Ivo Šulc v.r.
místostarosta

..........................................
ing. Jiří Krtička v.r.
starosta

9. Informace ze ZŠ a MŠ Machov
Žáci mají za sebou 1. čtvrtletí. Společně jsme hodnotili nejen prospěch a chování, ale i drobné
úspěchy, kterých žáci za dva měsíce dosáhli, a co se nám povedlo.
Mezinárodní soutěž
19. října reprezentovali žáci 2. stupně machovskou školu v polské Nowé Rudě. V soutěži Co víš
o česko- polském pohraničí jsme opět nikoho nepustili před sebe. Žáci naší školy obsadili první čtyři
místa (A. Nováková, K. Šulcová, M. Hilman, A Horáková). Za skvělou reprezentaci a pečlivou
přípravu děkujme nejen žákům, ale i panu učiteli Nawratovi.
Noví žáci
Prvňáčci si již na školu zvykli a do školy chodí rádi. Už přečtou první slova a věty a umí napsat
10 písmen. Do Vánoc určitě zvládnou další, aby mohli přečíst a napsat jména na dárcích.
Exkurze pro zvídavé
27. září se žáci 3. až 9. ročníku zúčastnili exkurze do Kostelce nad Orlicí. Navštívili Střední
zemědělskou a ekologickou školu. Na této škole studovalo v minulých letech několik žáků od nás. Na
všechny vzpomínají tamní učitelé jako na velmi dobré a slušné žáky. Ani tentokrát si machovští žáci
neudělali ostudu. Většina z nich dosáhla v testu zaměřeném na poznávání rostlin vynikajících
výsledků.
Volba povolání
Žáci 8. a 9. ročníku se v rámci volby povolání zúčastnili Veletrhu středních škol v Náchodě,
navštívili Úřad práce a Střední polygrafickou školu ve Velkém Poříčí. Zúčastnili se besedy s učiteli ze
Střední průmyslové školy elektrotechniky a informačních technologií v Dobrušce. Deváťáci se
v současné době rozhodují, na jakou školu podají přihlášku.

Památník Terezín – dějepis trochu jinak
Velkým zážitkem byl pro žáky 2. stupně zájezd do Terezína. Ne každý unesl tíhu zločinů nacistů.
Tento finančně náročný, a pro žáky důležitý zájezd jsme mohli uskutečnit jen za podpory Terezínské
iniciativy , která financovala dopravu (16000 Kč). Slohové práce, které žáci napsali po návštěvě
Terezína, vypovídají o tom, jak hluboce je návštěva Památníku Terezín zasáhla.
Program „Buď fit!“
V rámci programu „Buď fit“ mají žáci za sebou podzimní přespolní běh, podzimní turistickou
vycházku, Zátopkovu pětku i desítku a podzimní test zdatnosti. Chlapce z 2. stupně čeká 6. prosince
bruslení. Žáci 2. a 4. ročníku a předškoláci se zúčastní plaveckého výcviku.
Předvánoční dny
Letošní „Dámská jízda“ zamíří do Ratibořic. 6. prosince si dívky z MŠ a ZŠ vychutnají
předvánoční atmosféru ve mlýně, na Starém bělidle a na zámku. Malí chlapci si tento den zajedou do
brusírny skla a do Muzea Merkuru v Polici nad Metují. Chlapce z druhého stupně čeká celý den na
bruslích.
Kroužky
Od září pracují při ZŠ pod hlavičkou DOMINA Hronov kroužky: anglicky jazyk (A. Laslettová),
přírodovědný (ing. J. Skála) a míčové hry (Mgr. M. Bureš). Součástí bohatého programu školní
družiny je kroužek dovedných rukou (B. Plná).
Projekty
ZŠ a MŠ dokončuje projekt EU peníze školám. Pokračujeme v projektu Recyklohraní, Škola pro
udržitelný život a Ekoškola.
Zažádali jsme o finanční podporu projektů:
Organizování okresních soutěží – soutěž „Co víš o česko-polském pohraničí“
Podpora dětí se zdravotním znevýhodněním, nákup kompenzačních pomůcek
Děkujeme Vám za starý papír
Děkujeme všem občanům, kteří ve dnech 8. až 15. října přinesli do školy starý papír. Na jaře
jsme odevzdali 1 900 kg, tentokrát jen 1700 kg. Částka 2550 Kč bude rozdělena mezi mateřskou
školu a školní družinu. Drobné dárky určitě udělají dětem na Vánoce radost.
Pozvánky:
Na Městečku s Mikulášem
Zveme všechny malé i velké občany na setkání s Mikulášem, které se uskuteční 6. 12. 2012
od 16.30 hodin Na Městečku v Machově. Součástí programu bude rozsvícení adventního věnce
a vánočního stromku před školou. Pro hodné děti má Mikuláš připraveny drobné dárky. I letos
oslovíme okolní města a vesnice s výzvou k výrobě největšího adventního věnce. V loňském roce
jsme toto prvenství s věncem o rozměrech 148 cm vyhráli právě my.
Vánoční besídka
Zveme Vás i na tradiční vánoční besídku do Husova sboru v Machově dne 13. 12. 2012. Pásmo
vánočních básní a písní si pro Vás připravili žáci 1. a 2. stupně. Začátek besídky je v 16 hodin. Těšíme
se na shledanou.
Přání do Nového roku
Žáci a učitelé ZŠ a MŠ Machov děkuji rodičům, občanům a pracovníkům městyse Machov za
velmi dobrou spolupráci v roce 2012. Do nového roku přejeme hodně sil, pevné zdraví a dobrou
náladu. Děkuji celému učitelskému sboru a správním zaměstnancům školy za jejich svědomitou práci.
Do nového roku přeji pevné zdraví, pevné nervy, štěstí a pohodu.
H. Martincová

10. Soukromá inzerce
Prodáme byt 1+1 v Machově nedaleko náměstí. Plynové topení,
koupelna, WC, spíž, chodba, kolna.
Byt má samostatný vchod. Informace na tel.: 608 280 563

11. Vítání občánků

V neděli 11. listopadu 2012 proběhlo v obřadní síni městyse Machov vítání nových občánků.
Obřadu se ujala členka zastupitelstva paní Ivana Doležalová. Společně s matrikářem panem Ing.
Miroslavem Krylem slavnostně přivítali mezi naše spoluobčany tyto malé občánky:
- Andreu Dostálovou z Machovské Lhoty,
- Pavlínu Bejšovcovou z Machova,
- Josefa Kubína z Nízké Srbské,
- Magdalenu Holubovou z Machovské Lhoty,
- Jonáše Doležala z Nízké Srbské,
- Vítka Ducháče z Machova,
- Alžbětu Notkovou z Machova,
- Víta Bryksí z Nízké Srbské.
Ke slavnostní atmosféře obřadu přispěly svým vystoupením i děti z místní mateřské školky
pod vedením učitelky paní Jany Cvikýřové.

12. Pozvánka na obecní ples

Zastupitelstvo a Úřad městyse Machov
ve spolupráci s restaurací Obecní dům Machov

pořádá na sále restaurace

„Obecní dům“ v Machově

v pátek 11. ledna 2013 od 20 hod.

5. Machovský ples
K tanci i příjemnému posezení vám zahrají kapely: EMMA z Machova
COMBO 2 z Kolína
Taneční vystoupení: Taneční klub HOP Dobruška Hodnotná tombola.
Vstupné 80,- Kč – v ceně je vstupenka a místenka – místenky bude možno zakoupit
v průběhu prosince na úřadu městyse v pracovní době úřadu.
Společenský úbor, vstup od 16 let. Odvoz po skončení plesu zajištěn do Hronova a Police.

K tanci či příjemnému posezení zvou pořadatelé.
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