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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.
Již poněkolikáté se mění situace ve věci obnovy rozpadlé hřbitovní zdi na katolickém hřbitově.
V průběhu listopadu se rýsovala nadějná dohoda s farností v Polici nad Metují o úhradě 50 %
rozpočtovaných nákladů na opravu zdi. Bohužel této dohodě zasadilo ránu stanovisko Ministerstva
pro místní rozvoj ČR, které striktně stanovuje, že opravy a údržba hřbitovních pozemků včetně zdí
a márnic jsou povinností provozovatele pohřebiště (což je ze zákona městys) bez ohledu na to, kdo je
vlastníkem těchto nemovitostí (což je v našem případě farnost v Polici nad Metují). Tento výklad
zákona samozřejmě ihned využilo i Biskupství Královéhradecké a sdělilo nám, že na opravu hřbitovní
zdi nám církev nepřispěje. Z morálního hlediska je jistě tento postup špatný, ale zřejmě nám nezbude
nic jiného než stanovisko ministerstva respektovat a zeď opravit z vlastních prostředků z rozpočtu
městyse Machov. V návaznosti na uvedenou situaci jsem se rozhodl v případě bezúplatného převodu
hřbitova do majetku městyse zažádat Královéhradecký kraj o poskytnutí dotace na opravu havarijního
stavu hřbitovní zdi z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje. Žádost musí být
zpracována a podána v průběhu prosince 2013 a pak budeme čekat, zda obdržíme dotaci a obnovíme
zeď v původní podobě, či zda bude přikročeno k nějakému jednoduššímu zabezpečení pozemku
hřbitova proti vniknutí zvěře apod.
Pokračují rovněž práce na přípravě budování nové kanalizace. Dnem 12. listopadu nabylo právní
moci územní rozhodnutí pro uvedenou stavbu. Na toto rozhodnutí okamžitě navazujeme podáním
žádosti o stavební povolení, ke kterému máme zpracovánu opět příslušnou verzi stavební
dokumentace. Připravuje se i vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele a výběrového řízení na
financující ústav. Obě dvě tato výběrová řízení by měla být vyhlášena ještě v letošním roce.
V průběhu listopadu pak byly definitivně ukončeny dvě akce. Jednak byla i administrativně
završena oprava zdravotního střediska a zázemí obecního domu po vodovodní havárii na jaře letošního
roku. Pojišťovna odškodnila vzniklou škodu v plném rozsahu, takže na pojistném plnění za poškozený
majetek obce jsme obdrželi 224 tis. Kč a praktický lékař obdržel pojistné plnění na zařízení ordinace
ve výši 24 tis. Kč. Nyní již jen můžeme doufat, že nás nic podobného v budoucnu nepostihne.
Další záležitostí ukončenou v průběhu listopadu bylo vypracování energetických auditů a získání tzv.
energetických štítků všech veřejných budov v majetku obce. Tuto velice finančně nákladnou záležitost
nám stanovil zákon a nám nezbylo, než se mu podřídit a příslušnou dokumentací nechat vypracovat,
i když podle nás nemá žádné praktické využití. Energetické štítky tak máme pro budovu Obecního
domu, tělocvičnu, budovu školy a nákupní středisko.
Dne 13. listopadu jsem se v souladu s rozhodnutím zastupitelstva účastnil elektronické aukce
pozemků, kterou vyhlásil exekutor na základě pohledávek za majitelem těchto pozemků p. Solníkem,
jenž v Machově těžil v minulosti dřevo na různých lesních pozemcích. Lesní a některé další pozemky
o celkové rozloze 1,25 ha se podařilo v aukci získat za pouhých 60 tis. Kč. Získané pozemky budou
v příštím roce (tak jako ostatní lesní pozemky ve vlastnictví obce) pronajaty DSO Lesy Policka, která
bude zajišťovat získání dotačních prostředků na zhodnocení těchto pozemků zalesněním. Do obecního
rozpočtu tak přinesou finanční prostředky za nájemné a v budoucnu dále výnosy za vypěstovanou
dřevní hmotu.
V průběhu listopadu jsme od Královéhradeckého kraje obdrželi neinvestiční dotaci na vybavení
a další výdaje jednotek hasičů městyse Machov, a to ve výši 106.660,- Kč. Tato částka musí být
vyčerpána ještě do konce tohoto roku, což vzhledem ke znalosti potřeb místních hasičů a cenám
vybavení pro členy hasičských jednotek asi nebude velký problém.
Na svém posledním jednání zastupitelstvo městyse mimo jiné také 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 a tyto náklady neustále vzrůstají. Po zvážení
různých okolností (např. bonusy za třídění odpadu v obci apod.) zastupitelstvo rozhodlo stávající
poplatek ve výši 550,- Kč zachovat i pro rok 2014 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 byla situace o něco složitější, neboť došlo ke změně na pozici účetní obce
a navíc v průběhu roku byl změněn i účetní software. I přes tyto komplikace se podařilo auditem projít
bez vážnějších připomínek a poděkování patří jak oběma účetním, které se na zpracování agendy letos
podílely - paní Krbové i paní Hrnčířové - tak i ostatním pracovníkům úřadu městyse za to, že v závěru
auditorské zprávy je konstatováno, že „nebyly zjištěny chyby a nedostatky“.
Kromě výše uvedených záležitostí jsem v průběhu listopadu zastupoval městys Machov na celé
řadě akcí a jednání, z nichž bych zmínil např. následující:
- společné setkání Dobrovolných svazků obcí Policka a Broumovska, na kterém se řešilo
založení nového občanského sdružení „Destinační management Broumovska“ zaměřeného na
rozvoj turistického ruchu na území CHKO Broumovsko,
- návštěva moderní pily v Retzu v Rakousku, kde proběhlo jednání spojené s exkursí. Jednání
se zúčastnili zástupci členských obcí tohoto DSO, na uvedenou pilu dodáváme vytěžené dřevo
z našich lesů v rámci společného obchodu DSO,
- jednání celostátní rady Sdružení místních samospráv ČR v Hradci Králové, jehož jsem členem
- předávání Janského medailí dobrovolným dárcům krve v Polici nad Metují, kde jsem předal
malé dárečky našim machovským spoluobčanům, kteří získali ocenění.
- Konference o „geoturistice“ v našem regionu, která se uskutečnila v polském Radkově a další.
Na samý závěr ještě pár slov ke kultuře v obci. Letošní taneční sezona v Machově byla zahájena
již 16. listopadu Cecilským posezením. Akce se opět setkala se velikým zájmem milovníků hudby
a tance všech generací. Téměř 170 platících účastníků odcházelo spokojeno s vystoupením všech tří
hudebních skupin, které se na jevišti střídaly od šesti hodin do půlnoci.
Uvnitř dnešního zpravodaje najdete pozvánku na divadelní představení „Peklo v hotelu
Westminster“ v podání ochotníků z divadelního souboru J.K.Tyl z Meziměstí. Myslím, že úspěšná
vystoupení tohoto souboru v Machově v minulých letech (představení Postel pro anděla či Klíče na
neděli) jsou tou nejlepší pozvánkou na jejich novou komedii, na kterou se můžeme všichni těšit
v neděli 8. prosince od 16 hodin. Věřím, že si nikdo z milovníků ochotnického divadla nenechá ujít
příležitost vidět zcela nové představení, které mělo premiéru v Meziměstí tento měsíc.
Kvapem se blíží i další kulturní akce, které pro vás organizuje městys Machov. Jednak je to
tradiční „Štědrovečerní vytrubování“, které se opět uskuteční na Štědrý den v 15 hodin před úřadem
městyse nebo na sále Obecního domu (dle počasí). Bližší informace přineseme v příštím zpravodaji.
Dále se přiblížil začátek nové plesové sezony. I tentokrát bude sezona zahájena Obecním plesem, již
šestým v pořadí, který organizuje zastupitelstvo a úřad městyse. Tak jako minulý rok se můžete těšit
na dvě kapely – tentokrát to budou BTK z Bezděkova a Relax Band z Hronova a obě jsou jistě
zárukou dobré muziky jak k tanci, tak i k poslechu. Vše vypukne v pátek 10. ledna 2014 a věřím, že si
na náš ples najdou cestu zástupci všech generací a budou odcházet spokojeni tak jako z minulého
obecního plesu. Hlavní cenou v tombole bude již tradičně vyhlídkový let z letiště ve Velkém Poříčí.

2. Informace úřadu městyse.
Z evidence obyvatel
Dle dostupné evidence úřadu městyse k 31. 10. 2013 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu
celkem 1 082 obyvatel. V uplynulém měsíci se přihlásili k trvalému pobytu 2 občané.

Zimní noviny Kladského pomezí
Ve všech informačních centrech okresu i na Úřadu městyse Machov jsou k dispozici Zimní
noviny Kladského pomezí. Dočtete se v nich např. o výrobě tradičních místních produktů, kam vyrazit
za kulturou, tipy na výlety a opět je zde i stránka věnovaná těm nejmenším čtenářům. Noviny jsou na
uvedených místech k dispozici zdarma.

Společenská kronika
V měsíci listopadu 2013 oslavili významné životní jubileum naši spoluobčané:
- paní Marie Škopová z Bělého – dožila se 80 let,
- pan Jaroslav Thér z Machova – dožil se 80 let,
- pan Josef Kubín z Nízké Srbské – dožil se 80 let.
Ještě jednou přejeme všem jubilantům hlavně hodně zdraví a spokojenosti do dalších let života.
Srdečné poděkování za hezké chvíle strávené s panem Jiřím Krtičkou, starostou městyse
Machov a s Janem Grossem, členem zastupitelstva, kteří mi přišli pogratulovat k mým
80. narozeninám.
Marie Škopová z Bělého

Kalendáře 2013+ kniha Stěny
Dobrovolný svazek obcí Policko vydal pro příští rok stolní kalendář s fotografiemi přírody
a života v obcích na Policku, které byly pořízeny v rámci fotografické soutěže pořádané v letošním
roce DSO Policko. Kalendář je zájemcům k dispozici na Úřadu městyse Machov v úředních hodinách.
Rovněž nástěnný kalendář s fotografiemi z našeho okolí „Kladské pomezí 2014“ je v omezeném
množství možno zakoupit na úřadu městyse. Cena tohoto kalendáře je 160,- Kč.
Poslední nabídkou je nová výpravná fotografická publikace Stěny s fotografiemi Broumovských
a Polických stěn od Oldřicha Jenky. Kniha má 232 stran, rozměry 300x220 mm a je v omezeném
množství k dispozici na úřadu městyse za zvýhodněnou cenu 450,- Kč. Jinak je možno knihu kdykoliv
zakoupit i v Informačním centru v Polici či v prodejně knih za 495,- Kč.

Poděkování
Srdečně děkuji všem přátelům a známým za zaslané kondolence a projevy účasti při skonu
mého manžela Pavla Kálese.
Dagmar Kálesová

Ocenění dobrovolných dárců krve
V pondělí 25. listopadu 2013 proběhlo v Divadelním klubu v Polici nad Metují slavnostní
ocenění dobrovolných dárců krve. Toto ocenění uděluje každoročně Český červený kříž formou
předání medailí prof. MUDr. Jana Janského. V letošním roce byli mezi oceněnými i někteří naši
spoluobčané:
- zlatou Janského medaili získal Zdeněk Ševců z Nízké Srbské
- stříbrnou Janského medaili získal Bohumír Straube z Machovské Lhoty
- bronzovou medaili získali Renata Kůrková z Machova a Lukáš Jirman z Machovské Lhoty.
Zástupce machovského zastupitelstva předal vyznamenaným jménem obce drobné dárky a tímto ještě
jednou vyjadřujeme všem dárcům veřejné uznání za tuto záslužnou a potřebnou činnost.

Ordinace praktického lékaře o vánocích
MUDr. Maršík oznamuje všem pacientům, že v průběhu vánočních svátků bude v Machově
ordinovat v pondělí 23. 12. 2013 a poté až ve čtvrtek 2. 1. 2014. Ve čtvrtek 27. 12. 2013 bude ordinace
praktického lékaře uzavřena.

3. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 6. 11. 2013 se uskutečnilo na úřadu městyse Machov páté letošní veřejné zasedání
Zastupitelstva městyse Machov. Na programu bylo projednání následujících záležitostí:
- schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 o místním poplatku za odstraňování
komunálních odpadů
- schválení rozpočtového opatření č. 6/2013,
- schválení nájemních smluv na využití prostor v ZŠ a MŠ Machov,
- schválení účasti městyse Machov ve veřejné dražbě nemovitostí,
- projednání žádostí FO Jiskra Machov a BKL Machov o veřejnou finanční podporu,

-

projednání plánu inventarizace majetku a závazků městyse Machov k datu 31.12.2013,
projednání žádosti ZŠ a MŠ Machov o uzavření školky v době vánočních prázdnin,
projednání Zadávacích podmínek pro výběr zhotovitele stavby „Dostavba kanalizace …..“,
projednání žádosti T. Novotného, Hronov o souhlas se stavbou.
Dne 6. 11. 2013 se rovněž uskutečnila pracovní porada starosty se zastupiteli. Na programu byly
zejména následující záležitosti:
- informace starosty o vývoji kauzy dokončení Závěrečného vyhodnocení stavby ČOV a
kanalizace pro SFŽP ČR a s tím související uvolnění zástavních práv na obecní nemovitosti,
- projednání průběhu akce „Dokončení kanalizace v Machovské Lhotě …..“ – stav na úseku
schvalování územního rozhodnutí, příprava stavebního řízení, dokončení projektových prací,
příprava výběru zhotovitele, příprava výběru financujícího peněžního ústavu, zajištění půjčky
od SFŽP ČR nemovitostmi ve vlastnictví městyse Machov a dalších záležitostí v souvislosti
s připravovanou výstavbou kanalizace v Machově,
- projednání vývoje ve věci opravy poškozené hřbitovní zdi – jednání s Biskupstvím
Královéhradeckým, jednání s farností v Polici nad Metují, příprava darovací smlouvy, návrh
na zpracování žádosti o dotaci z PRV Královéhradeckého kraje,
- informace o dokončení stavebních úprav po vodovodní havárii v zázemí Obecního domu
a o průběhu jednání s pojišťovnou ve věci likvidace škody na základě pojistné smlouvy,
- informace o průběhu zpracování energetických auditů a vystavení energetických štítků pro
budovy ve vlastnictví městyse Machov,
- projednání stížnosti majitelů nemovitostí podél „zadní“ cesty k rybníku v Bělém na stav
komunikace,
- informace o projektu SMO ČR „Meziobecní spolupráce“ a stav příprav na náchodsku,
- příprava kulturních akcí pořádaných či spolupořádaných městysem Machov – Cecilského
posezení, divadelního představení v prosinci, obecního plesu v lednu příštího roku a další.

4. Kulturní a sportovní akce
Prosinec: 3.12. – Čaj o páté – taneční odpoledne vPellyho domech v Polici n. Met.
6.12. – Mikulášské trhy – sál Pellyho domů Police, 10-15 hod.
6.12. – Adventní koncert s Jitkou Zelenkovou, kostel Police n.M., 19 hod.
7.12. – Vánoční trhy na náměstí v Polici nad Metují
8.12. – Peklo v hotelu Westminster – divadelní představení v OD Machov, 16 hod.
13.12. – Kralické betlémy z pohledu řezbáře – přednáška v suterénu muzea Merkur
v Polici v18 hod., pořádá Ostrostřelecká garda Police
13.12. – Vánoční koncert orchestru Václava Hybše – divadlo Police v 19 hod.
21.12. – Vánoční trhy na náměstí v Polici nad Metují
24.12. – Štědrovečerní vytrubování – Machov – náměstí v 15,00 hod.

5. Stomatologická pohotovost v prosinci
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech a svátcích v měsíci prosinci 2013 – vždy
v době od 9,00 do 11,00 hod.:
1.12.
MUDr. Neoral, ZS Police nad Metují
491 541 654
7. + 8.12.
MUDr. Růžička ml., poliklinika Broumov
603 479 084
14. + 15.12.
MUDr. Blažek, ZS Police nad Metují
491543844
21.+ 22.12
MUDr. Neoralová, Teplice n.M.
491 581 394
24.12.
MUDr. Kubec, ZS Police nad Metují
491 543 398
25.12.
MUDr. Neoral, ZS Police n.M.
491 541 654
26.12.
MUDr. Kapitánová, ZS, Meziměstí
491 582 381
28. + 29.12. MUDr. Kubec, ZS Police nad Metují
491 543 398
1.1. 2014
MUDr. Růžička ml., poliklinika Broumov
603 479 084

6. Divadelní představení „Peklo v hotelu Westminster“
Vážení příznivci kultury a zejména ochotnického divadla,
městys Machov pro Vás připravil další divadelní představení – tentokrát
bláznivou komedii s názvem „ Peklo v hotelu Westminster“ v nastudování
divadelního souboru J. K. Tyl z Meziměstí. Scénář napsal Ray Cooney, režie se
ujala Irena Kozáková.
Představení pojednává o tom, že ani když jste členem vlády, není
jednoduché si něco začít s vdanou sekretářkou. A vybrat si k záletům hotel,
kde je i vaše manželka a čínská obsluha vám moc nerozumí, je přímo katastrofa.
To potom potřebujete spolehlivého osobního tajemníka, který vám dokáže
vyrobit takové alibi, nad kterým zůstává rozum stát. A pokud se do všeho
připlete puritánská poslankyně a podváděný manžel, je jasné, že v hotelu musí
vypuknout peklo…

.

Představení se uskuteční

v neděli 8. prosince 2013 v 16,00 hod.
na sále Obecního domu v Machově
vstupné 50,- Kč.

7. Jak pomohly EU a ESF naší obci?
V roce 2013 byla vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací v rámci projektu
„Vzdělávejte se pro růst“. Tato místa byla v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
financována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.
V období od 3. 6. do 31. 8. 2013 byla v městysu Machov v rámci výše uvedeného projektu
podpořena 2 pracovní místa na VPP za 51.000,- Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního
fondu činila 43.350,- Kč a ze státního rozpočtu ČR činila výše příspěvku 7.650,- Kč. Zaměstnanci na
obou pracovních pozicích byli obyvatelé Machova.
Úřad práce Náchod

8. Obecně závazná vyhláška č. 1/2013
Městys MACHOV
Obecně závazná vyhláška č. 1/2013
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo městyse Machov se na svém zasedání dne 6. 11. 2013 usnesením č. 4/5/2012 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)

1

Řízení o poplatcích vykonává úřad městyse.

Čl. 2
Poplatník
(1)

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů platí2:
a)

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

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.

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)

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
(1)

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 30 dnů3 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
zmocněnce v tuzemsku pro doručování.4

(6)

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

Čl. 4
Sazba poplatku
(1)

(2)

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

z částky 129,- Kč za kalendářní rok a

b)

z částky 421,- 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.

Skutečné náklady za rok 2012 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 515.972,- a byly
rozúčtovány takto:
Náklady 515.972,- děleno 1225 (1076 osob s pobytem na území obce + 147 staveb určených k individuální
rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 421,20 Kč.
Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 421,- Kč.

(3)

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
kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.6

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
6 § 10b odst. 5 zákona o místních poplatcích

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
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
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)

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

(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. 2014.
...................................
Ivo Šulc v.r.
místostarosta

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

9. 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 10. ledna 2014 od 20 hod.

6. Machovský ples
K tanci i příjemnému posezení vám zahrají kapely: BTK Bezděkov
Relax Band Hronov
Taneční vystoupení: Taneční skupina Refflexive Rtyně 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.
10. Zprávy ze ZŠ a MŠ Machov
Mikuláš, ztratil plášť, Mikuláška sukni…… Přijďte v pátek 6. prosince na machovské náměstí
a pomozte jim plášť a sukni nalézt. Mikuláš se svojí družinou dorazí přesně v 17hodin. Za pěknou
písničku nebo básničku čeká děti sladká odměna. A co čerti? Budou? „Jářku, budou, čerti budou!“
„Ozdob si svůj stromeček!“ Tak jsme pojmenovali akci žáků Základní školy a Mateřské školy
Machov. Každá třída, od mateřské až po devátou, si 6. prosince ozdobí na náměstí před školou svůj
vánoční stromek. Vás, milí občané, bychom chtěli požádat o zhodnocení jejich práce. Od pátečního
odpoledne do pondělního rána ( 6. 12. – 9. 12.) budete mít možnost vybrat nejkrásnější vánoční
stromeček. Výsledky ankety zveřejníme při vánoční besídce a na stránkách školy. Vítěznou třídu
odměníme.
„Prosinec prosí, o snížek bílý“…… a žáci školy se opět pilně připravují na vánoční besídku. I
letos by Vám rádi zpříjemnili předvánoční dny plné shonu, uklízení, vaření, pečení a nakupování.
Přijďte si odpočinout a zavzpomínat na dobu, kdy jste se na Vánoce také těšili, kdy jste netrpělivě
otvírali okýnka adventního kalendáře a vyhlíželi Ježíška. Přijďte a zaposlouchejte se do vánočních
písní a básní v podání žáků machovské základní školy.
Sejdeme se ve sboru CČSH 17. prosince v 16 hodin.

Vločka
Padá snížek, padá, sedá na mou dlaň.
Tam, kde včera byla tráva, je teď bílá pláň.
Vločka sněhu rozpouští se na mé teplé dlani.
Byla krásná jako krajka, stále myslím na ni.
Šťastné a veselé vánoce, pevné zdraví, osobní pohodu a štěstí v roce 2014 Vám přejí žáci a
učitelé ZŠ a MŠ Machov.

11. Vítání občánků
V sobotu 16. listopadu 2013 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:
- Františka Straube z Machovské Lhoty,
- Filipa Justa z Machova,
- Františka Strnada z Machova,
- Zuzanu Novákovou z Machova,
- Nikolu Hofmanovou z Machova.
Ke slavnostní atmosféře obřadu přispěly svým vystoupením i děti z místní mateřské školky
pod vedením učitelky paní Jany Cvikýřové.

___________________________________________________________________________
Příští číslo vyjde v 51. týdnu 2013. Uzávěrka příspěvků ke dni 13.12.2013
Machovský zpravodaj – vydává Městys Machov, tel. 491 547 121, e-mail ou.machov@worldonline.cz, č.ú. 1183009319/0800
Evid.č. MK ČR E 13449. Vychází nepravidelně v nákladu 510 výtisků. www stránky městyse – www.machov-obec.cz

