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P rvní prosincový týden byl ve zname-
ní tradičních předvánočních akcí. 

V Klubu Chroustík děti připravily 
pod vedením Jarky Šermauerové ozdo-
by pro vánoční strom. 

V předvečer svátku Mikuláše jsme 
se sešli u nově vysazeného stromu 
u obecního úřadu a společně strom 
ozdobili. Podávali jsme již tradič-
ně teplé nápoje na zahřátí a vánoční 
cukroví. Milou novinkou bylo pěvecké 
vystoupení dětí pod vedením Rudy Riga 
s doprovodem Martinem Peckou. 

Sobotní odpoledne jsme zahájili 
v Nové Vsi II. Osadní výbor všechny 
pozval na zdobení vánočního stromu, 
členky OV připravily bohaté občerstve-
ní a nechybělo něco na zahřátí. Pře-
kvapením pro malé a velké byl příchod 
Mikulášovy družiny. Mikuláš s An-
dělem hodné děti podaroval balíčkem 
a čert těm zlobivým domlouval, aby se 
polepšily. 

Sobotní odpoledne pokračovalo 
v kulturním domě v Rostoklatech 
pohádkou, loutkovým představením 
O perníkové chaloupce. Před příchodem 
Mikulášské družiny jsme si zazpívali 
vánoční koledy opět s Rudou, Marti-
nem a nově vznikajícím rostoklatským 
pěveckým sborem. 

Po setmění nás navštívili čerti s Andě-
lem a Mikulášem. Děti nám zazpívaly, 
přednesly říkanky. Všechny hodné děti 
dostaly balíčky, zdá se, že máme samé 
hodné děti, nikdo nebyl odnesen do 
pekla.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na 
přípravách předvánočních akcí a při-
pravili tím pro ostatní milé předvánoční 
zastavení.

Poslední tradiční akcí, na kterou vás 
srdečně zveme, je silvestrovský ohňo-
stroj. Přijďte v pondělí 31. 12. v 19 hod 
na fotbalové hřiště.



Radka Nováková
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N a prosincovém zasedání zastu-
pitelstva obce bude projednán 

a schválen rozpočet na rok 2013. Návrh 
rozpočtu  počítá s náklady na stavbu 
tlakové kanalizace. Příjmy předpokládá-
me ve výši 41,8 milionu korun (daňové 
příjmy, vlastní úspory, dotace SZIF 
a úvěr), výdaje ve výši 41,8 milionu 
korun (výdaje s veřejnou správou, 
výstavba kanalizace, úroky z úvěru ).  
S návrhem rozpočtu se můžete seznámit 
ve vývěsce či E desce na adrese  
www. rostoklaty.cz. 

P řejeme Vám krásné a klidné prožití 
vánočních svátků, do nového roku 

2013 hodně zdraví, štěstí a pohody.

V letošním roce mají všechny obce 
a města za povinnost přijmout 

novou Obecně závaznou vyhlášku 
(OZV), která upravuje místní poplatek 
za svoz komunálního odpadu. Nový 
zákon obcím umožnil stanovit popla-
tek až na 100 %  nákladů  a to buď 
podle zákona o místním poplatku nebo 
dle zákona o odpadech. Svozová firma 
provedla kalkulaci nákladů naší obce. 
Kalkulace vychází z nákladů na svoz 
komunálního odpadu a počtu trvale 
přihlášených osob a rekreačních objek-
tů. Celkové náklady činí 835 korun na 
osobu. Do kalkulace nelze dle zákona 
zahrnout náklady na separaci, velko-
objemový a nebezpečný odpad a svoz 
BIO odpadů. OZV dle zákona o míst-
ním poplatku umožňuje stanovit jako 
poplatníka osoby s trvalým pobytem 
v obci, nově cizince s dlouhodobým 
pobytem. Za rekreační objekt je od-
váděn pouze jeden poplatek. OZV dle 
zákona o odpadech umožňuje stanovit 
jako poplatníka všechny fyzické oso-
by, které se zdržují v obci a svou čin-
ností tvoří odpad. Kolegou ze Ždánic 
nám byla doporučena OZV dle zákona 
o odpadech, která dovoluje postihnout 
všechny fyzické osoby, které využívají 
služeb svozové firmy.

Text vyhlášky je schválen Minister-
stvem vnitra ČR a OZV bude schvále-
na vč. výše poplatku na prosincovém 
zasedání. Předběžně se zastupitelé 
shodli na poplatku ve výši 600 korun/
osoba. Schválenou OZV vč. výše po-
platku najdete po 17. 12. 2012 ve vý-
věsce a webu obce. Poplatek bude vy-
bírán od 14. ledna do 28. 
února 2013.

V současné době jsou 
náklady za likvidaci od-
padu skoro z 47% hraze-
ny z rozpočtu obce. V roce 
2012 obec zaplatila za likvi-
daci odpadu 353 667 korun. 
Velkoobjemový a nebez-
pečný odpad činil 28 988 
korun, BIO odpad 20 692 
korun, separace plastů, pa-
píru a skla 146 498 korun. 
Celkem bylo svezeno cca 
139 tun komunálního odpa-

du a 46 tun BIO odpadu. Obec vybrala 
od občanů 210 500 korun a získala od-
měnu za separaci druhotných surovin 
39 561 korun.  Náklady na likvidaci 
odpadu rok od roku rostou, ale zákon 
o poplatku deset let zůstal nezměněný 
a obce mohly vybírat pouze 500 korun 
na trvale žijící obyvatele a 500 korun 
na domy k individuální rekreaci. A prá-
vě u rekreačních domů vzniká poměrně 
velká ztráta. Většina těchto domů je 
využívána více jak půl roku v daném 
roce. Obyvatelé těchto domů využívají, 
tak jako trvale žijící, celý systém likvi-
dace odpadů včetně velkoobjemového, 
nebezpečného, separace i bioodpadu 
a přitom platí jako jedna osoba. Systém 
poplatků za odpad nebude bohužel ni-
kdy zcela spravedlivý. Nicméně zákon 
o odpadech umožňuje změnu vyhlášky 
a z tohoto zákona je vypuštěn termín 
„trvale hlášený“ a nahrazuje ho termín 
„každá fyzická osoba, při jejíž činnos-
ti vzniká komunální odpad“. Znamená 
to, že obec vybírá poplatek za všechny 
osoby žijící v domě, bez rozdílu zda 
jsou v obci trvale hlášeny nebo ne. Ne-
bere se ohled na skutečnost, zda oso-
ba, která žije v obci a není zde trvale 
hlášena, platí za odpad ještě v místě 
trvalého bydliště. U rekreačních domů 
se poplatek též vybírá podle počtu osob 
užívajících tento dům.  Zvýšení poplat-
ků je samozřejmě nepříjemné, ale je 
nutné si uvědomit, že v tuto chvíli je již 
nezbytné. Dále by to mělo nás všechny 
inspirovat k důkladné separaci plastů, 
papíru, skla a bioodpadu, aby v po-
pelnicích končilo co nejméně odpadu. 

Podstatnou část ceny likvida-
ce odpadů činí částka za 
uložené tuny na skládku. 
Naše obec je samostat-

ně vážena při každém svozu, 
takže máme naprosto přesný 
přehled svezeného množství 
odpadu každý týden.  Tyto  
změny by měly nejenom sní-
žit náklady obce, ale zastavit 
růst objemu komunálního 
odpadu a náklady na likvida-
ci spravedlivěji rozdělit mezi 
trvale žijící občany a občany 
přechodně žijící v obci.

Poplatek za svoz 
komunálního odpadu 
za rok 2013

Omezení provozu OÚ
V době od 24. 12. 2012 do 31. 12. 2012 bude 
OÚ uzavřen.

Hudební kroužek
Od úterý 12. února 2013 v 16,30 hod bude 
obnovena činnost hudebního kroužku pod 
vedením Rudy Riga. Hudby a zpěvu chtivé 
děti jsou vítány. Sejdeme se v zasedací 
místnosti OÚ Rostoklaty.  Hudební výuka 
bude probíhat zdarma. 

Životní jubilea
Drahuše Krutská, Marie Kořínková, Jiří 
Mokošín, Štefan Lavu z Rostoklat

Kulaté výročí: Jaroslava Šíchová 
z Rostoklat

Děkujeme všem dárcům, na Mikulášské 
besídce se vybralo  1 203 korun.

Pan Ing. Zdeněk Bambásek, Csc., nar. 
8. 1. 1933 z Roudnice nad Labem, ma-
jitel statku v Nové Vsi II čp. 11 , zemřel 
14. 11. 2012. Pan Bambásek za svého 
života přispěl významnou částkou na 
obnovu kostela sv. Martina. Darů v celkové  
výši 25 000 Kč si velmi vážíme. Pozůstalé 
rodině vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Sbírka na opravu  
kostela sv. Martina
stav účtu u KB 
35–9512550277/0100  
k 30. 11. 2012 je 
393 474,28 Kč

Nově přispěla: M. Hamtáková, 
Rostoklaty, Ing. Z. Bambásek

Oznámení o době a místě 
konání volby prezidenta
S tarostka obce Rostoklaty podle  §  34 

zákona č. 275/2012 Sb., o volbě pre-
zidenta republiky a o změně některých 
zákonů (zákon o volbě prezidenta repub-
liky), oznamuje:

1. Volba prezidenta České republiky 
se koná:
l  v pátek dne 11. ledna 2013 od 14.00 

hodin do 22.00 hodin  a
l  v sobotu dne 12. ledna 2013 od 8.00 

hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb ve volebním 
okrsku č.1 je volební místnost Rosto-
klaty čp. 32 pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci 
Rostoklaty a Nová Ves II

3. Voliči bude umožněno hlasování 
poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní 
občanství České republiky platným ces-
tovním, diplomatickým nebo služebním 
pasem České republiky anebo cestovním 
průkazem nebo platným občanským prů-
kazem. Neprokáže-li  uvedené skuteč-
nosti stanovenými doklady, nebude mu 
hlasování umožněno.

4. Voliči budou dodány 3 dny přede 
dnem voleb hlasovací lístky. 

Voličské průkazy
Voličské průkazy vydává na žádost voli-
če obecní úřad, v jehož stálém seznamu 
je volič zapsán. Vydání voličských prů-
kazů poznamená obecní úřad do stálého 
seznamu a do výpisu pro okrskovou vo-
lební komisi.

Volič může požádat o vydání voličské-
ho průkazu:
l  v listinné podobě opatřené úředně 

ověřeným podpisem voliče (ověřený 
podpis je vyžadován z důvodu ochra-
ny voliče před zneužitím tohoto insti-
tutu. Při ověření podpisu u správních 
úřadů lze využít osvobození od správ-
ního poplatku podle ustanovení § 8 
odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 
Sb., o správních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů, jež stanoví, že od 
poplatků jsou osvobozeny úkony pro 
účely využití volebního práva. Tuto 
skutečnost správní úřad u úkonu vy-
značí).

l  v elektronické podobě podepsané 
uznávaným elektronickým podpisem 
voliče

l  v elektronické podobě zaslané pro-
střednictvím datové schránky
n žádost v listinné a elektronické po-
době musí být DORUČENA příslušné-
mu obecnímu úřadu nejpozději 7 dnů 
přede dnem volby prezidenta, tj. 4. led-
na 2013 do 16.00 hodin.
n žádost musí obsahovat
n jméno a příjmení
n datum narození
n adresu místa trvalého pobytu
n způsob doručení voličského průka-
zu; požaduje-li volič jeho zaslání, i ad-
resu, na kterou má být voličský průkaz 
zaslán

l  osobně, v tomto případě není písem-
ná žádost vyžadována, neboť obecní 
úřad, který je oprávněn voličský prů-
kaz vydat, o žádosti voliče po pro-
kázání jeho totožnosti učiní úřední 

záznam, ve kterém veškeré potřebné 
údaje uvede.

l  nejzazší lhůta pro osobní požádání 
o vydání voličského průkazu je 2 dny 
přede dnem voleb, tj. 9. ledna 2013 do 
16.00 hodin, tedy do okamžiku uzavře-
ní stálého seznamu.

Obecní úřad   NEJDŘÍVE 15 dnů přede 
dnem voleb, tj. nejdříve dne 27. prosince 
2012, voličský průkaz
l  předá osobně voliči nebo 
l  předá osobě, která se prokáže plnou mocí 

s ověřeným podpisem voliče žádajícího 
o vydání voličského průkazu, anebo

l  zašle voliči
n na jím uvedenou adresu na území Čes-

ké republiky do vlastních rukou
n na jím uvedenou adresu do zahraničí
Pokud volič výslovně nepožádá pouze 

o voličský průkaz na některé kolo voleb, 
obecní úřad mu vydá voličský průkaz pro 
obě kola voleb (jeden pro první a druhý pro 
druhé kolo voleb).

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do 
výpisu ze zvláštního seznamu ve dnech 
volby prezidenta v jakémkoli volebním 
okrsku na území České republiky nebo do 
výpisu ze zvláštního seznamu vedeného 
zastupitelským úřadem v jakémkoli zvlášt-
ním volebním okrsku v zahraničí.

Voličský průkaz pro druhé kolo volby 
prezidenta České republiky

O vydání voličského průkazu lze požá-
dat také v době mezi prvním a druhým ko-
lem volby. Obecní úřad v této době může 
vydávat voličský průkaz nejpozději do 
dvou dnů před prvním dnem hlasování, tj. 
do 23. ledna 2013 do 16.00 hodin.

Výroba ozdob


