KOŽLANSKÝ
ZPRAVODAJ
LEDEN

2016

Z RADNICE ...
Co je nového...
Vážení spoluobčané!
Závěr roku 2015 byl ve znamení
téměř
jarního
počasí.
Z ekonomického pohledu je to
velmi dobré,
šetří
se na topení, šetří
se
na
úklidu
sněhu
a
má to i
řadu dalších
výhod. Kdo
ale má rád
zimní
sporty, ten nadšen jistě není. Naštěstí je vše v rukou přírody a ta
určitě ví, co dělá, a my jí do toho
mluvit nemůžeme.
V samotném závěru roku jsme
nechali udělat velkou opravu automobilu Avie. Věřím, že investované peníze se vyplatí a auto ještě
nějakou dobu vydrží. Závěrem
roku byly provedeny odečty vodoměrů a po obdržení faktur budou

moci občané platit vodné a stočné
za rok 2015.
Až na drobné detaily byly dokončeny práce na topení v restauraci
v budově radnice. Zároveň se
opravily odpady a vodovodní rozvody.

Máme také hotové energetické
štítky budov ve vlastnictví města.
Toto nám předepisuje zákon, ale
smysl těchto papírů je diskutabilní.
16. prosince se konalo zastupitelstvo města. S výsledky jednání
vás seznamujeme na jiném místě
našeho zpravodaje. Za zmínku stojí schválení rozpočtu města na rok
2016, který je sestaven jako vyrovnaný. Rozpočet v roce 2015 byl
postaven jako schodkový a výsled-

kem nakonec bude přebytek hospodaření. Projevilo se tak dobré
hospodaření v lesích i dobrá a odpovědná práce zastupitelstva a rady města. Pomohly i získané dotace a vyšší daňové příjmy za rok
2015. Zastupitelstvo také vydalo
dvě nové vyhlášky, které mimo jiné přinášejí úpravy poplatků za
psy.
Závěr roku je ve znamení tradičních kulturních a společenských
akcí. Konala se výroční schůze TJ a
vánoční posezení našich seniorů
s hudbou. V knihovně až do 6. ledna byla výstava „Vánoce ve světě“
a v Hodyni se v kapli sv. Jana Křtitele uskutečnil adventní koncert.
Na dobrovolném vstupném se vybralo celkem 5156,- Kč, které budou investovány do dalších oprav
této
kaple.
Zpívalo
se
i
v kožlanském kostele sv. Vavřince.
Tradiční dětské zpívání opět přilákalo velké množství posluchačů.
Mgr. Vladimír Přibyl, starosta

Výsledky projednání rady města na 19. zasedání konaném dne 7. 12. 2015
za účasti většiny členů rady města
Rada bere na vědomí:
informace starosty, diskusní příspěvky členů rady města, zprávu o
stavu hospodaření v městských lesích ke dni 07. 12. 2015.
Rada schvaluje:
č. 204/15 - program 19. zasedání
rady města; č. 205/15 - termín a
program 5. zasedání zastupitelstva
města Kožlany; č. 206/15 - složení
ústřední inventarizační komise, dílčích inventarizačních komisí a
likvidační komise k provedení inventury majetku a závazků města
za rok 2015; č. 208/15 - uzavření
Městského úřadu ve dnech 23.12.
a 31.12.2015 a uzavření muzea ve
dnech 31.12.2015 a 01.01.2016;
č. 211/15 - dodatek č. 1 k nájemní
smlouvě na část pozemku p.č.
www.kozlany.cz

3928 v k.ú. Kožlany o výměře 100
m2, kterým se prodlužuje platnost
nájemní smlouvy do 31.12.2020;
č. 212/15 - smlouvu o užívání
části nebytových prostor budovy
č.p. 112, Pražská, Kožlany uzavíranou se spolkem PilsFree z.s. za
účelem umístění anténního systému, včetně změny frekvence fakturace z měsíční na roční s platbou
dopředu; č. 214/15 - poskytnutí
peněžního daru členu rady města
Ing. Václavu Dubskému za mimořádně přínosné aktivity vykonávané pro město mimo výkon funkce.
Rada vydává:
č. 207/15 - Interní pokyn, kterým
v souladu s § 19 odst. 6 zákona o
účetnictví a v souladu s ČÚS 701
bod 6.5 stanovuje hladiny významnosti k jednotlivým účetním
metodám.

Rada souhlasí:
č. 209/15 - ve věci zřízení veřejného osvětlení k č.p. 453 Kožlany
s provedením prohlídky na místě
osobou odborně způsobilou za účelem zpracování návrhu finančního
a technického řešení; č. 213/15 - s
realizací vodovodní přípojky na pozemku p.č. 4170/2 k.ú. Kožlany na
náklady stavebníka, a to ze stávající trasy vodovodního řadu ve
Sportovní ulici, Kožlany a umístěním vodoměrné šachty na pozemku p.č. 3740/2 k.ú. Kožlany.
Rada doporučuje:
č. 215/15 - zastupitelstvu zvýšení
místního poplatku ze psů dle přílohy č. 9 tohoto zápisu a stanovit
úlevy pro takového držitele psa,
jehož jediným zdrojem příjmů je
důchod.
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Rada nedoporučuje:
č. 210/15 - zastupitelstvu prodej
části
pozemků
p.č.
3614/3,
3662/26, 3662/20 vše v k.ú. Kožlany o celkové výměře 150 m2 z
důvodu budoucí plánované výstav-

by místní komunikace dle územního plánu.
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze
dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném
znění, k nahlédnutí na Městském úřadě.

Výsledky projednání jednotlivých bodů programu zastupitelstva města na 5. zasedání konaném dne 16.12.2015
Zastupitelstvo bere na vědomí:
informace starosty, diskusní příspěvky členů zastupitelstva, zprávu o činnosti rady, zprávu o stavu
lesního hospodaření.
Zastupitelstvo určuje:
č. 79/15 - ověřovateli zápisu Ing.
Václava Dubského a Hanu Tupou,
návrhovou komisi ve
složení předseda Václav Kratochvíl, členové Mgr. Jaroslav Berbr, Miroslav
Fišar.
Zastupitelstvo schvaluje:
č. 80/15 - program 5. zasedání
zastupitelstva, č. 81/15 - navýšení neinvestičního příspěvku zřizovatele na rok 2015 pro Základní
školu a Mateřskou školu dr. E. Beneše Kožlany o 95000,- Kč,
č. 82/15 - dodatek č. 3 k úvěrové
smlouvě č. 0112677139 o zástavním právu k pohledávkám města
vyplývajícím z pojištění nemovitosti č.p. 456 Polní, Kožlany ve prospěch České spořitelny, a.s.,
č. 83/15 - smlouvu o dílo s Ing.
Kamilem Hrbkem, IČ 71292420 na

zhotovení projektové
dokumentace pro stavební povolení na
výstavbu parkovacích stání a
chodníků ve městě Kožlany za celkovou konečnou částku 491 670,Kč, č. 84/15 - dodatek č. 6 ke
smlouvě o dílo o zajištění komplexního odpadového hospodářství
týkající se zvýšení ceny za služby
pro rok 2016 o roční míru inflace,
č. 85/15 - prodej pozemku st. 46
v k.ú. Buček o výměře 16 m2 panu
M.K. za cenu 50,- Kč/m2, č.
88/15 - změnu rozpočtu města na
rok 2015 - 9. rozpočtové opatření,
č. 90/15 - rozpočet města na rok
2016 jako přebytkový, přebytek
bude použit na splátky úvěrů z
minulých let, č. 91/15 - rozpočtový výhled města Kožlany na rok
2017-2018.
Zastupitelstvo pověřuje:
č. 89/15 - radu města k projednání a rozhodnutí o závěrečném
rozpočtovém opatření vzniklém v
období
od
16.12.2015
do
31.12.2015.

Zastupitelstvo vydává:
č. 92/15 - obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015 o místních poplatcích, č. 93/15 - obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o stanovení pravidel pro pohyb psů na
veřejném prostranství.
Zastupitelstvo neschvaluje:
č. 86/15 - prodej části pozemku
p.č. 3993/1 o výměře 695 m2,
části pozemku 4294/8 o výměře
57 m2 a pozemku p.č. 3993/3 o
výměře 14 m2 vše v k.ú. Kožlany,
č. 87/15 - prodej části pozemku
p.č. 3614/3, části pozemku p.č.
3662/26, části pozemku p.č.
3662/20 vše v k.ú. Kožlany v rozsahu cca 150 m2.
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze
dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném
znění, k nahlédnutí na Městském úřadě.

Informace
Úhradu poplatků na rok 2016 je možné provést
hotově do pokladny MÚ v úřední dny od 6. ledna
2016 (pondělí, středa 7:30-12:00 a 12:30-17:00
hod.).
Poplatek za psa pro rok 2016
viz zveřejněná Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, o
místních poplatcích, část II- Poplatek ze psů
Poplatek za svoz odpadu pro rok 2016
je pro trvale bydlící osoby 500 Kč za jednu osobu. Pro
dítě do 10ti let věku je cena 300 Kč. V domě, který
není trvale obydlen, zaplatí jeho majitel také 500 Kč.
Trvale bydlící občané v rodinných domech obdrží
známky na popelnice, majitelé rekreačních objektů

TJ

pytle na svoz odpadu. V případě zájmu si mohou majitelé nemovitostí bez trvalého pobytu doplatit do výše
ceny známky, o kterou by měli zájem.
Oba poplatky lze zaplatit hotově v pokladně MÚ
do konce února 2016, po tomto datu budou rozeslány složenky. Známky a pytle na svoz odpadu
budou vydávány na základě předložení zaplacené složenky.
Předplatné Zpravodaje 2016
zůstává ve výši 96 Kč a je možné jej uhradit rovněž v
pokladně města. Zpravodaj by měl být zaplacen do
konce ledna 2016. V následujícím měsíci obdrží Zpravodaj pouze občané, kteří jej budou mít zaplacený.

Olympie Kožlany
pořádá

v úterý 9. února 2016

MASOPUST
www.kozlany.cz
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Nově schválené vyhlášky města Kožlany – přílohy vyhlášek jsou dostupné na www.kozlany.cz

MĚSTO KOŽLANY
Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,
o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství na území
města Kožlany včetně jeho částí
Zastupitelstvo města Kožlany se na svém zasedání dne 16.12.2015 usnesením č. 93/15 usneslo vydat na základě § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a
v souladu s § 10 písm. a), c), 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
Vyhláška stanovuje pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích1 v zastavěném a zastavitelném území2
města Kožlany včetně jeho částí (Buček, Dřevec, Hedčany, Hodyně), vyznačených v přílohách č. 1-5. Tyto přílohy tvoří nedílnou součást této vyhlášky.
Čl. 2
Pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích
1) Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích v zastavěném a zastavitelném
území města Kožlany včetně jeho částí (Buček, Dřevec, Hedčany, Hodyně) vyznačených v přílohách č. 1-5:
a) pohyb psa je možný pouze na vodítku s tím, že při míjení jiných osob vzdálenost mezi psem a osobou doprovázející psa nesmí překročit jeden metr,
b) není dovoleno vstupovat se psy, případně je vpouštět na dětská hřiště, pískoviště a sportovní hřiště.
2) V případě znečištění veřejného prostranství psími výkaly, odstraní neprodleně toto znečištění osoba, uvedená
v odst. 3. Neodstranění tohoto znečištění je přestupkem3.
3) Splnění povinností uvedených v odst. 1 a 2 zajišťuje fyzická osoba, která má psa na veřejném prostranství
pod kontrolou a dohledem4. Tato osoba je dále povinna mít psa trvale pod svoji kontrolou.
4) Další povinnosti fyzické osoby, která má psa na veřejném prostranství pod kontrolou a dohledem jsou upraveny zákony5.
Čl. 3
Zvláštní ustanovení
Pravidla pro pohyb psů se nevztahují na psy služební, záchranářské při výkonu služby a záchranných prací nebo
při výcviku k těmto činnostem, na psy speciálně vycvičené jako průvodce zdravotně postižených osob a psy canisterapeutické při práci nebo při výcviku k těmto činnostem.
Čl. 4
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.01.2016.

..................................
Mgr. Vladimír Přibyl
starosta

.......................................
Václav Kratochvíl
místostarosta

1)

§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
územní plán města Kožlany, dostupný na http://www.kozlany.cz/mesto/uzemni-plan-mesta/
3
) § 47 odst. 1 písm. d) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
4
) takovou osobou se rozumí např. chovatel psa, jeho vlastník nebo doprovázející osoba
5)
např. § 13 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, § 27 odst. 2 písm. f)
zákona na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, § 60 odst. 11 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změně některých zákonů /zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
2)

www.kozlany.cz
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MĚSTO KOŽLANY
Obecně závazná vyhláška č. 3/2015,
o místních poplatcích
Zastupitelstvo města Kožlany se na svém zasedání dne 16.12.2015 usnesením č. 92/15 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“):
ČÁST I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

(1)

(2)

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Město Kožlany zavádí touto vyhláškou tyto místní poplatky (dále jen „poplatky“):
a) poplatek ze psů,
b) poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt,
c)
poplatek za užívání veřejného prostranství,
d) poplatek z ubytovací kapacity,
e) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
Řízení o poplatcích vykonává městský úřad (dále jen „správce poplatku“).1
ČÁST II.
POPLATEK ZE PSŮ

(1)
(2)
(1)
(2)
(3)

(1)
(2)
(3)

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 města Kožlany a jeho částí2.
Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.3
Čl. 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy se stal
držitelem psa staršího tří měsíců.
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.4
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.
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.
Při plnění ohlašovací povinnosti je držitel psa povinen současně sdělit správci poplatku údaje stanovené
v čl. 30 této vyhlášky.

1

§ 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních
poplatcích“)
2
§ 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích
3
§ 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
4
§ 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích
www.kozlany.cz
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Čl. 5
Sazba poplatku
(1)

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
Sazba poplatku ve

část obce

(2)

vícebytových domech

za prvního
psa

za druhého a
každého dalšího psa
stejného držitele

rodinných domech

za prvního
psa

za druhého a
každého dalšího psa
stejného držitele

jiných objektech

za prvního
psa

za druhého a
každého dalšího psa
stejného držitele

Kožlany

250,- Kč

400,- Kč

100,- Kč

250,- Kč

100,- Kč

250,- Kč

Buček

80,- Kč

200,- Kč

50,- Kč

100,- Kč

50,- Kč

100,- Kč

Dřevec

80,- Kč

200,- Kč

50,- Kč

100,- Kč

50,- Kč

100,- Kč

Hedčany

80,- Kč

200,- Kč

50,- Kč

100,- Kč

50,- Kč

100,- Kč

Hodyně

80,- Kč

200,- Kč

50,- Kč

100,- Kč

50,- Kč

100,- Kč

Pro držitele psa s trvalým pobytem na území města Kožlany a jeho částí, jež je poživatelem invalidního,
starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným příjmem, anebo poživatelem sirotčího důchodu, platí snížená sazba ročního poplatku. Žadatel o úlevu je povinen předložit čestné prohlášení, že důchod je jeho jediným zdrojem příjmů. Snížená sazba poplatku za kalendářní rok činí:

Snížená sazba poplatku
ve

část obce

vícebytových domech

za prvního
psa

za druhého a
každého dalšího psa
stejného držitele

rodinných domech

za prvního
psa

za druhého a
každého dalšího psa
stejného držitele

jiných objektech

za prvního
psa

za druhého a
každého dalšího psa
stejného držitele

Kožlany

200,- Kč

200,- Kč

50,- Kč

200,- Kč

50,- Kč

200,- Kč

Buček

50,- Kč

50,- Kč

30,- Kč

50,- Kč

30,- Kč

50,- Kč

Dřevec

50,- Kč

50,- Kč

30,- Kč

50,- Kč

30,- Kč

50,- Kč

Hedčany

50,- Kč

50,- Kč

30,- Kč

50,- Kč

30,- Kč

50,- Kč

Hodyně

50,- Kč

50,- Kč

30,- Kč

50,- Kč

30,- Kč

50,- Kč
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(1)
(2)

Čl. 6
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný nejpozději do 31. března 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.
Čl. 7
Osvobození
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým
zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P 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 předpis 5.
ČÁST III.
POPLATEK ZA LÁZEŇSKÝ NEBO REKREAČNÍ POBYT

Čl. 8
Předmět poplatku, poplatník a plátce poplatku
(1)
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají na
území města za účelem léčení nebo rekreace, pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod pobytu.6
(2)
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve stanovené výši vybere a městu odvede ubytovatel, kterým
je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla; tato osoba je plátcem poplatku. 7
Čl. 9
Ohlašovací povinnost
(1)
Ubytovatel (plátce) je povinen ohlásit správci poplatku vznik poplatkové povinnosti ve lhůtě do 15 dnů od
zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování osob za úplatu. Stejným způsobem
oznámí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za
úplatu.
(2)
Při plnění ohlašovací povinnost je ubytovatel povinen sdělit správci poplatku údaje stanovené v čl. 30 této
vyhlášky.
(3)
Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel
pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo
občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Tyto zápisy musí
být vedeny přehledně a srozumitelně a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.8
Čl. 10
Sazba poplatku
Sazba poplatku činí za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu, 12,- Kč.
Čl. 11
Splatnost poplatku
Ubytovatel vybrané poplatky v období příslušného kalendářního roku odvede správci poplatku nejpozději do 31.12. příslušného kalendářního roku.
.
Čl. 12
Osvobození
Poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nepodléhají
a) osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, které jsou držiteli průkazu ZTP/P
podle zvláštního právního předpisu a jejich průvodci,
b) osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti (výchovné) anebo
vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu. 9
ČÁST IV.
POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

(1)

Čl. 13
Předmět poplatku, poplatník
Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se
rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných ob-

5

§ 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
§ 3 odst. 1 zákona o místních poplatcích
7
§ 3 odst. 3 zákona o místních poplatcích
8
§ 3 odst. 4 zákona o místních poplatcích
9
§ 3 odst. 2 zákona o místních poplatcích
6
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dobných atrakcí, umístění skládek a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce
nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.10
(2)
Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.11
Čl. 14
Veřejné prostranství
Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání veřejných prostranství, která jsou uvedena jmenovitě a
graficky v příloze č. 1. Tato příloha tvoří nedílnou součást této vyhlášky.
Čl. 15
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, až do dne, kdy toto užívání
fakticky skončilo.
Čl. 16
Ohlašovací povinnost
(1)
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku nejpozději 10 dní před zahájením užívání veřejného prostranství předpokládanou dobu, místo, způsob a výměru užívání veřejného prostranství. V případě užívání
veřejného prostranství po dobu kratší než 5 dní je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den
zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný
svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.
(2)
Poplatník je dále povinen ohlásit správci poplatku údaje stanovené v čl. 30 této vyhlášky.
(3)
Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav údajů uvedených
v odst. 1 nejpozději do 15 dnů.
Čl. 17
Sazba poplatku
Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

(1)

(2)

za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb
10,- Kč
za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje
10,-Kč
za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje
10,-Kč
za provádění výkopových prací
1,- Kč
za umístění stavebních zařízení
1,- Kč
za umístění reklamních zařízení
2,- Kč
za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí
2,-Kč
za umístění zařízení cirkusů
2,- Kč
za umístění skládek
3,-Kč
za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce
1,- Kč
za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce
1,- Kč
za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce
10,- Kč
za užívání veřejného prostranství
pro potřeby tvorby filmových a televizních děl
10,-Kč.

Čl. 18
Splatnost poplatku
Poplatek ve výši stanovené podle čl. 17 je splatný:
a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 5 dnů nejpozději v den zahájení užívání veřejného
prostranství,
b) při užívání veřejného prostranství po dobu 5 dnů nebo delší nejpozději v den ukončení užívání veřejného prostranství.
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. 19
Osvobození

Poplatek se neplatí:
z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné
účely12.

10

§ 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích
12
§ 4 odst. 1 poslední věta zákona o místních poplatcích
11
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ČÁST V.
POPLATEK Z UBYTOVACÍ KAPACITY

(1)
(2)
(1)
(2)
(3)

Čl. 20
Předmět poplatku a poplatník
Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá ve městě a všech jeho částech v zařízeních určených
k přechodnému ubytování za úplatu.13
Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla. 14
Čl. 21
Ohlašovací povinnost
Poplatník (ubytovatel) je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů od
zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu. Stejným způsobem ohlásí
ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu.
Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku údaje stanovené v čl. 30 této
vyhlášky.
Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno,
příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být
vedeny přehledně a srozumitelně a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.15
Čl. 22
Sazba poplatku
Sazba poplatku činí za každé využité lůžko a den
2,- Kč
Čl. 23
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný nejpozději do 31.12. příslušného kalendářního roku.
Čl. 24
Osvobození

(1)

Poplatku nepodléhá:
a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků
b) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová
zařízení
c) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům. 16
ČÁST VI.
POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ
A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

(1)

(2)

Čl. 25
Poplatník
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí17:
a)
fyzická osoba,
1. která má v městě trvalý pobyt;
2. které byl podle zákona upravujícího pobytu 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 trvalému 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 městskému úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození
osob, za které poplatek platí.

13

§ 7 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 7 odst. 3 zákona o místních poplatcích
15
§ 7 odst. 3 druhá věta zákona o místních poplatcích s odkazem na § 3 odst. 4 zákona o místních poplatcích
16
§ 7 odst. 2 zákona o místních poplatcích
17
§ 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích
14
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Čl. 26
Ohlašovací povinnost
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
nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.
Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník dle čl. 25 odst. 1 písm. a) povinen ohlásit správci poplatku
údaje stanovené v čl. 30 této vyhlášky.
Poplatník dle čl. 25 odst. 1 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zejm. příjmení,
jméno, bydliště, popřípadě další adresy pro doručování, evidenční nebo popisné číslo stavby určené
k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem, uvedení 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.
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.

(1)

(2)
(3)

(4)

(1)

(2)
(3)

(1)
(2)

(1)

Čl. 27
Sazba poplatku
Sazba poplatku pro poplatníka dle čl. 25 této vyhlášky činí 500,- Kč a je tvořena18:
a) z částky
0,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky 500,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů města
předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
Rozúčtování skutečných nákladů města předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok je obsaženo v příloze č. 2, která tvoří nedílnou součást této vyhlášky.
V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu, rodinného domu nebo změny umístění dle čl. 29 odst. 1 písm. a) - d) v průběhu kalendářního roku se
uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení
počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.19
Čl. 28
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31.května příslušného kalendářního roku.
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. 29
Osvobození a úlevy
Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je
a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo
ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí
soudu nebo smlouvy,
b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost
obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
c)

(2)

(3)

18
19

jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo
d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním
režimem nebo chráněném bydlení.
Od poplatku se osvobozují:
a) osoby, které se po celý kalendářní rok nezdržují v místě pobytu,
b) rodina, nebo osoba, mající v péči více jak dvě nezletilé děti platí poplatek za dospělé osoby a dvě
nezletilé děti. Ostatní nezletilé děti jsou od poplatku osvobozeny.
Úleva od poplatků se poskytuje:
- na nezletilé děti do 10 let věku včetně ve výši 200,- Kč na osobu.

§ 10b odst. 5 zákona o místních poplatcích
§ 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích
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ČÁST VII.
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVEREČNÁ

(1)

(2)
(3)

(1)
(2)

(1)

(2)
(3)

Čl. 30
Společná ustanovení k ohlašovací povinnosti
V ohlášení poplatník nebo plátce uvede20
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li
přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresa 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 nebo plátce,
c)
další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození od poplatkové povinnosti.
Jedná se zejména o:
sdělení poplatníka (plátce) o jaký poplatek se jedná,
kdy došlo k okamžiku vzniku a zániku poplatkové povinnosti,
ale i další údaje, např. uvedení případného osvobození (kdy vzniklo, na základě jaké skutečnosti,
kdy zaniklo).
Poplatník nebo plátce, 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 1 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.21
Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.22
Čl. 31
Navýšení poplatku
Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří městský úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.23
Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může městský úřad zvýšit až na
trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.24
Čl. 32
Odpovědnost za zaplacení poplatku
Vznikne-li
nedoplatek
na
poplatku
poplatníkovi,
který
je
ke
dni
splatnosti
nezletilý
a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti
a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na
zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.25
V případě podle odstavce 1 vyměří městský úřad poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.26
Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.27
Čl. 33
Zrušovací ustanovení
(1) Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se vztahují ustanovení dosavadní
obecně závazné vyhlášky.
(2) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místních poplatcích ze dne 12.12.2012.
Čl. 34
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.01.2016
..................................
Mgr. Vladimír Přibyl
starosta

.......................................
Václav Kratochvíl
místostarosta

20

§ 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
22
§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
23
§ 11 odst. 1, 2 zákona o místních poplatcích
24
§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
25
§ 12 odst. 1 zákona o místních poplatcích
26
§ 12 odst. 2 zákona o místních poplatcích
27
§ 12 odst. 3 zákona o místních poplatcích
21

www.kozlany.cz
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Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
Z naší školy
Dříve než se rozepíši o tom, co
se bude dít ve škole v novém roce,
bych se ještě rád ohlédl a přiblížil
Vám akce školy na konci roku loňského.
Přípravy na „advent“ pro děti ze
školy a školky začaly jako každý
rok zpíváním u vánočního stromečku a jarmarkem. Potom už vše
směřuje k Vánocům. I když se
před zimními prázdninami často
zkouší a píší se písemky, škola už
pro mnoho dětí ustupuje do pozadí. Žáci devátého ročníku si připravili krásné převleky a své mladší
kamarády postrašili 5. prosince jako čerti. Mikulášská nadílka se povedla a byla příjemným zpestřením
pátečního dopoledne.

Ve středu 16. prosince proběhla
ve školce vánoční besídka. Znovu
jsme jí rozdělili podle tříd. Myslím
si, že toto řešení je pro rodiče, kteří se už nemusí tlačit v jedné „vydýchané“ třídě, lepší. Naštěstí nemáme ve školce mnoho sourozenců ve více třídách a rodiče tak nebyli postaveni před volbu, které ze
svých dětí zklamou. Po skončení
besídky se děti pomalu rozcházely
domů. Letošní rozbalování dárků si
děti užily v jiném termínu.
V pátečních odpoledních hodinách 18. prosince se děti pod vedením Mgr. Jaroslava Berbra zúčastňují již tradičního zpívání
v kožlanském kostele. Všem, kteří
svým hodinovým programem zpříjemnili poslouchajícím advent, děkuji za předvedené výkony. Poděkování patří všem…, přesto bych
na tomto místě rád vyzdvihl výkon
žákyně sedmé třídy Terezy Růžičkové, která některé písně doprovázela na housle, některé na kytaru a se spolužáky nacvičila i jednu
píseň vlastní.

Poslední dva dny před zimními
prázdninami jsme pojali již tradičně netradičně. V pondělí děti navštívili kino v Kralovicích. Jeho kapacita sice se sto třiceti kožlanskými školáky měla trochu problém, ale po malých úpravách hlediště se všichni vešli a hlavně
mladším dětem, které byly často
v kině poprvé, se kreslený film
„V hlavě“ líbil. Náklady na autobusovou
dopravu
zaplatíme
z příspěvku, který získala škola
prodejem perníčků a vánočních
doplňků při jarmarku na konci listopadu.
V úterý si každá třída společně
s třídními učiteli zorganizovala svojí besídku s nadílkou dárků. Ta
proběhla i ve školní družině, kde
děti po soutěži ve výrobě vánočních řetězů našly pod stromečkem
nové hry, puzzle, stavebnice nebo
třeba stolní fotbal.

Nyní se už ale musíme soustředit
na úkoly, které před nás staví rok
2016. Zimní počasí si dává na čas
a tak se můžeme s dětmi plně věnovat práci. Největší výzvou a
současně problémem je pro nás
výuka ve druhé třídě, kde dlouhodobě chybí třídní učitelka. Od poloviny října se tam střídají učitelé, a
pokud to jejich rozvrh dovolí, snažíme se o to, aby každý chodil stabilně na jeden předmět. Od ledna

jsem se rozhodl pro změnu. Na
minimálně měsíc přesuneme kvalifikovanou učitelku prvního stupně
ze školky do školy. Rodičům předškoláků slibuji, že se jich tato
změna dotkne co nejméně a děti
nebudou o nic ochuzeny. Jsem si
plně vědom toho, že toto řešení
není ideální, ale sehnat záskok se
po všech mých pokusech už jeví
jako zcela nereálné.
Ve školce také sháníme kvalifikovanou
asistentku
pedagoga.
Těchto lidí je ale v okolí opravdu
málo, a proto by pravděpodobně
stačila maturitní zkouška nejlépe
na nějaké pedagogické nebo všeobecné střední škole. Zájemci se
mohou hlásit ve školce nebo ve
škole. Ministerstvo sice slibuje
v mediálních kampaních asistenty
do škol, ale v reálném životě tito
lidé neexistují.
Co nás ještě čeká v nejbližší budoucnosti? Snad se již počasí
umoudří a dovolí nám věnovat se
zimním
radovánkám
v podobě
sáňkování nebo bruslení na hřišti u
školy. Také bychom potřebovali,
aby se zlepšily sněhové podmínky
na horách. Žáky sedmého ročníku
doplněné o zájemce z vyšších tříd
čeká již od 24. ledna lyžařský kurz
v Telnici. Kurz je součástí našeho
školního vzdělávacího programu.
Žáci odjíždějí netradičně již před
vydáním
pololetních
výpisů
z vysvědčení. Ty dostanou po návratu, ještě před jarními prázdninami, které letos pro náš okres začínají již prvního února. Jarní
prázdniny se netýkají dětí navštěvujících mateřskou školu, která je
během nich v provozu. Hned po
prázdninách, 10. února, absolvují
předškoláci zápis do školy.
Na závěr bych chtěl ještě všem,
kdo se o školu zajímají, připomenout naše webové stránky http://zsamskozlany.webnode.cz/.
Najdete tam mnoho důležitých informací o naší činnosti, kontakty
na vedoucí pracovníky a mnoho
dalších odkazů a aktualit. Přeji
všem klidný a pohodový rok 2016.
Mgr. Jaroslav Švarc

Citát měsíce
„Včera jsem byl chytrý, proto jsem chtěl změnit svět. Dneska jsem moudrý, proto měním sám sebe.“
Neznámý autor
www.kozlany.cz
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SPOLKY
Šikulky z Kožlan

vám přejí pohodový, úspěšný
nový rok, kopu štěstí a zdraví. Najděte si čas na tvořeníčko, které
vám udělá radost a třeba malým
dárkem potěšíte ty, které máte rády.

My se těšíme na další (už 7.
rok), kdy se setkáváme v klubu
Kožlanských šikulek. V prosinci
jsme
měly
pěkné
odpoledne
s kožlanskými dětmi v knihovně.
Měly jsme radost, že je bavilo si
vyrobit vánoční přáníčko. Hlavně
malé děti se do výroby pustily s
nadšením a měly z přáníček velkou
radost.
Než
se
nadějeme,
budou
v březnu Velikonoce a my rády pro
děti připravíme další tvoření. Mějte
se hezky a s chutí do dalšího roku,
to vám přejí

Vzpomínka na sladké Vánoce – teď
už máme „zamknutou lednici“ a
cvičíme …….
Šikulky

Senioři v Kožlanech
Dne 9. prosince 2015 se uskutečnilo poslední setkání našich důchodců v roce 2015. Akce se konala u Vožehova rybníka ve středisku DP Most. Předvánoční setkání zahájil předseda klubu pan Kovářík.
Po té byli přítomní seznámeni s činností za uplynulý
rok. Naše vánoční posezení navštívil i starosta Kožlan
pan Mgr. Přibyl, který po zodpovězení dotazů popřál
všem přítomným hezké Vánoce a hodně štěstí a zdraví do nového roku.
Na tuto vánoční akci jsme pozvali i hudbu a sice paní Janečkovou z Hedčan, která se svým hudebním ko-

www.kozlany.cz

legou – kytaristou, zahrála a zazpívala opravdu pěkné
skladby vč. vánočních písní. K večeři byl podáván guláš s knedlíky, připravený šéfem střediska DP a jeho
manželkou. Dále byla podávána káva s koláčky, obložené chlebíčky a občerstvení včetně nápojů.
Akce skončila v 18 hodin. Zúčastnilo se 40 osob.
Dopravu tam i zpět zajišťoval pan Vavřička st., který
nás přepravuje na všechny naše zájezdy.
Za výbor KD: Blanka Langov
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KULTURA

Zájezd do divadla

Freddie - The King of Queen
Divadlo Plzeň 21. ledna 2016
Cena zájezdu 430,- Kč, přihlášky přijímá Hana Tupá
knihovna@seznam.cz tel. 721 084 931
Taneční muzikál mapující život a kariéru Freddieho Mercuryho v prvním provedení! Retrospektivně komponované hudebně-taneční drama přivádí
v úvodu na scénu Freddieho Mercuryho na samém sklonku zpěvákových dnů, aby se před jeho
už dovnitř obráceným zrakem odvinul celý příběh
jeho právě končícího života - se všemi vzestupy
i pády. Hudebním východiskem se pro libretistu,
choreografa a režiséra Libora Vaculíka stala koláž
z produkce skupiny Queen, Arvo Pärta a Petra
Maláska.
Slečna „Kdo“: Iva Marešová , Jer Bulsarová: Michaela Hosová, Martina Diblíková Bomi Bulsara:
Martin Šinták, Petr Hos Mary Austin: Jarmila
Dycková Rudolf Nurejev: Martin Šinták, Michal
Kováč Brian May: Miroslav Hradil John Deacon:
Vojtěch Jansa Roger Taylor: Ondřej Martiš, Petr Laštovka Barbara Valentinová: Nela Mrázová, Martina Diblíková
Joe Fanelli: Pavel Tručka, Milan Maláč, Petr Hos Paul Prenter: Martin Šinták Jim Hutton: Petr Hos, Milan Maláč
Socha Svobody, Domina: Hana Čakarmišová, Lýdie Švojgerová
www.kozlany.cz
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SPORT
DBK Kožlany – Kralovice
V prosinci jsme místo hraní spíše zápasy odkládali.
Důvodem byl zdravotní stav našich soupeřů nebo
účast našich hráček na kempu v USA. O tom, jaké to
tam bylo, Vám poreferujeme v některém z dalších čísel zpravodaje. Dohrávky nás čekají ihned v lednu,
takže kromě víkendů budeme hrát i v týdnu. Bude to
velká zátěž pro hráčky skloubit dohrávky s koncem
školního pololetí, ale doufáme, že to nějak zvládneme.

Účastníci zápasu Sudá vs Lichá 2016

U11 na vánočním turnaji v Plzni

U11 se mezi svátky zúčastnili Mezinárodního vánočního turnaje v Plzni, kde jsme se umístili na 6. místě.
O výsledek nám nešlo, důležitá byla předvedená hra a
i to, že jsme pravidelně na hřiště posílali hráče
z přípravky a sbírali zkušenosti.

Tradiční záležitostí je i první mistrák roku – zápas
Sudá vs Lichá. Letošního vyběhnutí do nového roku se
zúčastnilo rekordní množství aktivních hráček a hráčů.
Skóre se po třech hodinách a za vydatné pomoci stolku zastavilo také na tradiční remíze, která tentokráte
měla bodovou hodnotu 166:166.
Mezi svátky proběhl také Turnaj olympijských nadějí
kategorií U16. Na Slovensku se střetly reprezentace
ČR, Polska, Maďarska a Slovenska. Třetí místo reprezentace ČR pomohla vybojovat také naše hráčka Simona Sklenářová. Nejvíce se jí dařilo v prvním zápase proti Slovensku, kde si připsala celkem 10 bodů
a byla nejúspěšnější střelkyní českého výběru. Takže
„Símo“ jen tak dál.
J. Buňka

ANKETA
Výsledky ankety za prosinec:
V prosinci jsme se Vás ptali, jaký je Váš věk?

Anketní otázka na měsíc leden:
Dáváte si s příchodem nového roku
nějaká předsevzetí?

(stav k 31. 12. 24:00)
Nová anketa byla spuštěna 5. 1. 2016

Příspěvky do zpravodaje můžete zaslat v digitální podobě na email: kozlansky.zpravodaj@seznam.cz nebo doručit osobně v psané či tištěné
formě na MěÚ (pí Denková) nejpozději do 25. v měsíci. Obrázky a fotografie v samostatném souboru jako přílohu Vašeho příspěvku (nikoli
vložené do wordu) v tiskové kvalitě. Příspěvky nepodléhají jazykové ani obsahové korektuře. Vydává Městský úřad Kožlany, Pražská
135, 331 44 Kožlany, tel. 373 396 613, IČO 257958. Povoleno MK ČR – MK ČR E 12273. Vychází 12x ročně jako měsíčník. Cena jednoho výtisku 8,- Kč, roční předplatné 96,- Kč a poštovné, pokud je zasílán poštou. Volný prodej 9,- Kč
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