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12. prosince 2001

Vážení spoluobčané,
s blížícím se koncem roku se zpravidla
začíná bilancovat, co se podařilo během roku změnit k lepšímu. Jaké to
bylo v naší obci?
Finanční situace zůstala přibližně na
úrovni minulých let. Změna v přerozdělování daní sice přinesla obci zvýšení daňových příjmů, i když ne tak výrazné, jak se původně předpokládalo.
Způsobil to zejména celostátní pokles
příjmů daně z přidané hodnoty. Letošní příjmy tedy sotva stačily na zajištění
chodu obce a na další snížení našeho
dluhu. Protože vysoké splátky dluhu
Státnímu fondu životního prostředí
potrvají ještě dva roky, nelze ještě
v příštím roce očekávat zlepšení.
Ani letos nebylo možno zahájit větší
investiční akce, většinou byly prováděny jen havarijní opravy. Přesto se podařilo alespoň opravit místní komunikaci v Rovni a provést odstranění nežádoucích dřevin na hřbitově a nátěr
velké části oplocení. Také v příštím roce bychom chtěli pokračovat v úpravách hřbitova i v opravách místních
komunikací.
Rok 2002 bude rokem voleb do Parlamentu ČR i do Senátu, koncem roku
budou také volby do zastupitelstva obce. Přeji nám všem, abychom si dokázali zvolit opravdu dobré zastupitele.
A dále přeji klidné a radostné vánoce
a úspěšný rok 2002.
Ing. Jindřich Vymětalík

OBCE

PRAÎMO
číslo 12 / 2001

Zastupitelstvo Obce Pražmo
zve občany na
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
v pátek 14. prosince 2001
v 18 hodin v sále hotelu Travný.
Program: 1. Úprava rozpočtu pro rok
2001
2. Rozpočtové provizorium
3. Stanovy Sdružení obcí
povodí Morávky
4. Vyhláška o odpadech
5. Různé
6. Občerstvení
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Odpady a poplatky
V květnu 2001 byl schválen nový zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. Na základě tohoto zákona se zastupitelstvo
obce usneslo vydat obecně závaznou
vyhlášku o nakládání s odpady na území Pražma, která nabývá účinnosti od
1. 1. 2002. Řekněme si nejdůležitější
změny, které nový zákon přináší.
Zákon nově definuje odpad jako movitou věc, které se chce subjekt zbavit
nebo je vyjmenována v příloze zákona.
Pojem „odstraňování odpadu“ je nahrazen pojmem „zneškodňování“.
Obecné povinnosti při nakládání s odpady byly doplněny o ustanovení jasně vymezující, že odpady je možné
předat do vlastnictví pouze oprávněné
osobě, tedy právnické nebo fyzické
osobě oprávněné k podnikání, která je
provozovatelem zařízení k využití,
k odstranění, ke sběru nebo k výkupu
určeného druhu odpadu a která má
souhlas obce k nakládání s odpady na
jejím území. Fyzické osoby jsou povinny odkládat komunální odpad na místech k tomu určených, odděleně ho
shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování podle systému stanoveného obcí.
Zákon také nově definuje poplatek
za komunální odpad jako místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Mezi poplatníky patří jako dříve fyzické osoby, které jsou v obci přihlášeny k trvalému pobytu, a nově také osoby vlastnící stavby k individuální rekreaci, které mají platit poplatek ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. Výši poplatku, ohlašovací povinnost a způsob jeho výběru stanoví obecně závazná vyhláška č. 2/01.

Pražmovské ozvěny
Podle této vyhlášky je tedy poplatníkem
a) každá fyzická osoba, která má
v obci trvalý pobyt;
b) každá fyzická osoba, která má
v katastru obce ve vlastnictví stavbu
určenou nebo sloužící k individuální
rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.
Za domácnost může být poplatek
odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem
nebo správcem (dále pro účely této vyhlášky je „společný plátce“). Společný
plátce je povinen obci oznámit jména
a data narození osob, za něž poplatek
odvádí, v přihlášce, která je nedílnou
součástí této vyhlášky jako příloha č. 1.
Má-li ke stavbě určené k rekreaci
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku
za jednu fyzickou osobu. V případě
změny místa trvalého pobytu nebo
změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci,
v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců
pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li
ke změně v průběhu kalendářního
měsíce, je pro stanovení počtu měsíců
rozhodný stav na konci měsíce.
Poplatník a společný plátce má ohlašovací povinnost, kterou splní tím, že
správci poplatku doručí přihlášku poplatníka nebo společného plátce k registraci, a to do 30 dnů ode dne, kdy se
stal poplatníkem nebo nastala změna
rozhodná pro výpočet výše poplatku.
Přihlášky, které byly odevzdány podle
dříve platných vyhlášek, zůstávají
v platnosti.
Sazba místního poplatku za odpad
má podle zákona dvě složky:

Pražmovské ozvěny
a) částka až 250 Kč na osobu a rok,
která zahrnuje náklady na sběr a svoz
tříděného a nebezpečného odpadu
a další náklady s tím spojené (skládkovné, nákup kontejnerů, administrativa apod.), v obci Pražmo byla stanovena částka 183 Kč;
b) částka až 250 Kč na osobu a rok,
která zahrnuje skutečné náklady předchozího roku na sběr a svoz netříděného odpadu a musí být doložena, v obci Pražmo tato částka činí 177 Kč.
Poplatník, který má v obci trvalý pobyt, nebo společný plátce uhradí poplatek ve dvou splátkách v termínech
do 30. 6. a do 30. 11. příslušného kalendářního roku, nebo jednou ročně
celkovou výši sazby v termínu do 30. 6.
Vlastníci staveb sloužících k individuální rekreaci uhradí poplatek jednou
ročně v termínu do 30. 6. příslušného
kalendářního roku.
Neuhradí-li osoby, za které má být
poplatek odváděn společným plátcem, poplatek, oznámí společný plátce správci poplatku (obci) ve lhůtě
splatnosti celého poplatku (do 30. 11.)
jména, příjmení, adresu a datum narození těchto osob, včetně částky, kterou neuhradily a za jaké období.
Správce poplatku následně vymáhá
částku přímo u těchto osob. Nebude-li
poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může
zvýšit včas nezaplacené poplatky až
o 50 %. Pokud poplatník nesplní ohlašovací povinnost ve stanoveném termínu, může mu být uložena pokuta
a poplatek bude vyměřen podle skutečností známých správci poplatku.
Pokud jste četli pozorně výše uvedený text, jistě jste si už spočítali, že celková výše poplatku v naší obci činí
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360 Kč. Tato částka je pod republikovým průměrem zejména proto, že obec
převzala od nového roku také odvoz
odpadu z bytovek. Bez něho by se výše
poplatku pohybovala kolem 420 Kč.
Zastupitelstvo obce využilo svého práva snížit poplatek v některých případech, proto konečná výše poplatku je
pro trvale bydlící obyvatele nižší.
Výše poplatku za odpad
pro rok 2002
Poplatek na jednu osobu a rok byl
pro rok 2002 stanoven ve výši 360 Kč.
a) pro osoby s trvalým pobytem
v rodinných domcích je poskytována sleva ve výši 80 Kč, poplatek proto činí 280 Kč za rok,
b) pro osoby s trvalým pobytem
v bytových domech a rodinných
domcích v odlehlých lokalitách
je poskytovaná sleva ve výši
140 Kč poplatek činí 220 Kč,
c) pro vlastníky staveb určených
nebo sloužících k individuální
rekreaci je stanoven poplatek
pro číslo popisné nebo evidenční ve výši poplatku za jednu osobu, tj. 360 Kč.
Seznam čísel popisných, které se
vyskytují v odlehlých a těžko přístupných lokalitách: 7, 9, 18, 19, 21,
22, 23, 24, 27, 54, 66, 79, 80, 83, 84,
101, 131, 182
Ing. Jindřich Vymětalík
Ve dnech 27. a 31. prosince 2001
bude Obecní úřad Pražmo
uzavřen.
Naléhavé záležitosti je možno vyřídit
v pátek 28. 12. 2001
od 7.30 do 11.30 hodin.
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Tříkrálová sbírka
Ve dnech 3.—8. ledna 2002 proběhne v naší republice stejně jako loni
Tříkrálová sbírka, kterou organizuje
Sdružení Česká katolická charita. Jeho
posláním je pomáhat lidem v nouzi.
Sdružení Česká katolická charita
patří k největším humanitárním organizacím v České republice. Provozuje
různá střediska pomoci:
— ošetřovatelská a pečovatelská služba v domácnostech
— domovy pokojného stáří
— pomoc lidem bez domova
— domovy pro matky s dětmi v tísni
— pomoc zdravotně postiženým
— pomoc těžce nemocným
— pomoc drogově závislým
— charitní poradny
— pomoc uprchlíkům.
Konkrétním účelem sbírky v roce
2002 je pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla. Do středisek pomoci bude
rozděleno 70 % získaných prostředků,
zbylá část zisku bude rozdělena pro
humanitární pomoc do zahraničí, do
rozvojového fondu, který slouží k financování významných charitních
projektů v ČR, na činnost diecézních
charit a na pokrytí nákladů na přípravu a realizaci sbírky.
V okrese Frýdek–Místek bude zisk
použit na rekonstrukci objektu pro
mentálně postižené muže a ženy, na
zakoupení pomůcek pro klienty Charitní ošetřovatelské a pečovatelské
služby, na pokrytí provozních nákladů
Charitního klubu NEZBEDA a Charitního klubu sv. Anežky a na zajištění
provozu mateřského centra KOLEČKO.

Pražmovské ozvěny
Ještě připomínáme, že Charita Frýdek–Místek získala v loňském roce
částku 250 tisíc Kč, která byla použita
na rekonstrukci objektu Ústavu pro
mentálně postižené muže a ženy ve
Frýdku–Místku.

Podezřelé poštovní zásilky
V uplynulých týdnech bylo na území
ČR zaregistrováno několik stovek podezřelých poštovních zásilek a jiných
předmětů s možným použitím biologické zbraně. Označené předměty byly
pracovníky Hasičského záchranného
sboru ve spolupráci s Policií ČR a Hygienickou službou ČR bezpečně zajištěny. Se zásilkami je nakládáno jako
s nebezpečným materiálem.
Podezřelé poštovní zásilky a předměty jsou pracovníky HZS uloženy do
speciálních obalů, ve kterých jsou
transportovány na specializovaná pracoviště k provedení příslušných analýz
a rozborů. Chemický rozbor trvá zhruba 2 hodiny, biologický 2 až 3 dny.
V souvislosti s těmito nálezy doporučujeme se řídit následujícími pokyny:
V případě obdržení podezřelé poštovní zásilky nebo nálezu podezřelého
předmětu v souvislosti s možným
použitím životu ohrožujícího biologického prostředku okamžitě informujte
středisko základních složek IZS — Hasičský záchranný sbor, územní odbor,
ul. Pavlíkova, Frýdek–Místek — tel. č.
0658/431051—2, 0658/640411.
Osoby, které přišly do styku s látkou
či předmětem neznámého biologického původu, v případě výskytu zdravotních komplikací musí ihned vyhledat
lékařské ošetření a v anamnéze uvést,
že přišly do styku s předmětem neznámého původu.

Pražmovské ozvěny
Co považovat za podezřelou zásilku:
— zásilka z cizí země, která přijde
neočekávána
— zásilka nápadná svým tvarem,
způsobem zabalení, písmem a celkovým vzhledem
— zásilka podivně mastná
— nejasný adresát, zmatený text apod.
Jak zacházet s podezřelou zásilkou:
— neotvírat, nechat na místě, okamžitě ohlásit hasičům (IZS — HZS
Frýdek–Místek) nebo Policii ČR
(tel. č. 0658/614111 nebo 158) a zamezit přístupu dalších osob
— pokud zásilku otevřeme, nečichat
k ní, neochutnávat, na prášek nesahat, zásilku okamžitě vložit do igelitového sáčku
— otevřenou zásilku zajistí hasiči
a hygienici
— ten, kdo přišel do styku se zásilkou
měl by si ruce umýt teplou vodou
a mýdlem a pak opláchnout půlprocentním Savem, další postup
určí hasiči nebo hygienici.
Podezřelá zásilka (předmět) bude
pracovníky IZS:
— neprodyšně uzavřena do vhodného
obalu a odvezena
— zaznamenáno místo a čas nálezu
— zaznamenán způsob nálezu
— bude zaznamenám mechanismus
zavlečení (poštou, železniční zásilka atd.) v případě, že bude znám
— osoby, které s předmětem — látkou
přišly na místě nálezu do styku budou evidovány a poučeny o nahlášení možných zdravotních potíží
svému lékaři.
Ing. Jiří Kajzar
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Změna varovných signálů
V souladu se zákonem č. 239/2000
Sb., o integrovaném záchranném
systému, § 7, odst. 2, písmeno f) rozhodl ministr vnitra změnit platnost varovných signálů CO, které jsou vyhlašovány prostřednictvím sirén. Jejich
současný počet a rozdílný význam pro
chování obyvatelstva v míru a za válečného stavu jsou pro vnímání obyvatelstva nepřijatelné. Proto Vám sdělujeme, že dnem 1. listopadu 2001 rozhodl
ministr vnitra zavést na území České
republiky jeden varovný signál „Všeobecná výstraha“ pro varování obyvatelstva při hrozbě nebo vzniku mimořádné události. Současně tímto dnem
se ukončuje platnost dosavadních varovných signálů.
Signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin. Signál
může být vyhlašován třikrát za sebou
v cca tříminutových intervalech.
Po akustickém tónu sirény, při vyhlášení varovného signálu „Všeobecná
výstraha“, bude následovat tísňová informace z hromadných informačních
prostředků (republiková, regionální
a místní působnost) pro vyrozumění
obyvatelstva o hrozící nebo vzniklé
mimořádné události.
Dnem 1. listopadu 2001 se ukončuje
platnost dosavadních varovných signálů „Katastrofa“,„Všeobecná výstraha“,„Nebezpečí zátopové vlny“.
Dosud vyhlašovaný signál „Požární
poplach“ zůstává v platnosti a slouží
ke svolání jednotek požární ochrany.
Signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty. Tento
není varovným signálem.
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Pražmovské ozvěny
Signál „Požární poplach“ vyhlašovaný elektronickou sirénou napodobuje hlas trubky troubící tón „Hó–ří“,
„Hó–ří“ atd. po dobu jedné minuty. (Je
jednoznačný a nezaměnitelný s jinými
signály).
Ing. Miroslav Štěpán

Termíny zasedání zastupitelstva
obce Pražmo
v 1. pololetí 2002
24. ledna, 21. února, 22. března,
18. dubna, 16. května, 14. června
Začátek zasedání je vždy
v 18 hodin,
místem konání je v březnu
a červnu hasičská zbrojnice,
v ostatních měsících zasedací
místnost obecního úřadu.

Registrace mopedů Babeta
Při registraci na Okresním úřadě ve
Frýdku-Místku musí občané doložit
tyto doklady:
1. Doklad o evidenční prohlídce —
vystavují stanice technické kontroly. Doklad nesmí být starší 10 dnů.
2. Zákonné pojištění.
3. Osvědčení o technické způsobilosti
vydané výrobcem.
V případě, že majitel nevlastní
osvědčení o technické způsobilosti vozidla toto má možnost získat u níže
uvedeného akreditovaného zástupce
výrobce mopedů Babeta:
MOTOCENTRUM Hodonín
Josef Hlavatý
Velkomoravská 3916
695 01 Hodonín

Lhůta k registraci je pouze jeden rok
od nabytí účinnosti zákona tedy
do 1. 7. 2002 (viz § 89 odst. 10 zákona
č. 56/2001 Sb. Poplatek za registraci činí 100 Kč, který je možno uhradit v hotovosti při registraci nebo doložit kolek v uvedené výši.

Zápis dětí do 1. třídy
ZŠ Morávka
Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok
2002—2003 na ZŠ Morávka proběhne
ve dnech 15. a 16. ledna 2002 od 13 do
17 hodin. Děti budou zapsány v 1. třídě, kde vyučujeme projekt Začít spolu.
Tento projekt bude nabídnut a představen na schůzce rodičů budoucích
prvňáčků (květen).
Po zápisu se budeme setkávat s budoucími prvňáčky jednou měsíčně
v rámci adaptačního plánu pro předškoláky, kde se děti postupně seznámí
se školou a se svou paní učitelkou. Termíny našich setkání budou vyvěšeny
v mateřských školách.

Zápis dětí do 1. třídy
ZŠ Raškovice
Zápis dětí do 1. třídy ZŠ Raškovice
pro školní rok 2002—2003 proběhne
16. a 17. ledna 2002 od 13 do 16 hodin.
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Důležité internetové adresy
stránky obce:
stránky kraje:

www.prazmo.cz
www.beskydy.cz/prazmo
www.kraj-moravskoslezsky.cz

IPB POJIŠŤOVNA
➽ Kapitálové životní pojištění
ke smlouvám uzavřeným do 31. 12.
2001 roční pojištění vážných
onemocnění ZDARMA
➽ Pojištění pro spoření
kombinace životního pojištění
a stavebního spoření ke smlouvám
uzavřeným do 31. 12. 2001 karta
CCS v hodnotě 1500 Kč ZDARMA
➽ Úrazové pojištění
➽ Pojištění dětí a rodičů
➽ Pojištění domů a domácností
➽ Povinné ručení motorových
vozidel
➽ Stavební spoření
se státním příspěvkem
až 4500 Kč ročně
➽ Penzijní připojištění
se státním příspěvkem
až 1800 Kč ročně
Poradenská služba
a uzavíraní smluv:
RADEK KLIMEŠ, RAŠKOVICE 210
Tel. 0658/692545, 0605 450778

MAXKREDIT
Každý z nás se občas dostává
do situace, kdy potřebujete půjčit
peníze. Někomu jen chybí na
novou pračku, někdo potřebuje
vybavit celý byt a jiný by uvítal
hypotéku na dům, k tomu slouží
program celoživotního snadného
přístupu k půjčkám MAXKREDIT.
✤ snadný přístup k půjčkám
BEZ RUČITELE
✤ s délkou účasti se zvyšuje úvěrový
limit a klesá úroková sazba
✤ kreditní karta po 1 měsíci
ZDARMA
✤ vedení účtu ZDARMA
✤ úroková sazba 0% až na 45 dnů
na výběr z karty
✤ zvýšení výhod pro ty, kteří si platí
stavební spoření, penzijní
připojištění nebo životní pojištění
Kontakt:
Mobil: 0605 450778

NABÍZÍME ÚVĚRY
NA STAVEBNÍ A BYTOVÉ ÚČELY, REKONSTRUKCE

S ÚROKEM 0 %
Tel. 0658 / 63 64 14, mobil — 0737 / 35 73 43
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Pražmovské ozvěny

Poradenské místo
Kadlčákova ul. 1507
Frýdlant nad Ostravicí
Pondělí a středa 9.00—12.00
13.00—16.30
Informační a poradenské centrum
U staré pošty 54
Frýdek–Místek
po—pá 8.00—11.30 a 12.00—17.00

KONTAKT:
Vrzgulová Naděžda
0723 /01 06 62
Koníčková Marta
0602 /53 63 88

Pražmovské ozvěny

STAVEBNÍ FIRMA
JIŘÍ FLUKSA

nabízí
❒ zateplování rodinných domů ❑
❒ zednické práce ❑
❒ zámkové dlažby ❑
❒ opravy balkónů a teras ❑
❒ renovace bytových jader ❑
❒ střechy — tesařské práce včetně dodávky řeziva ❑
❒ pokrývačské práce včetně dodávky krytin ❑
❒ klempířské práce ❑
Nabízíme poradenství ke krytinám, stavu střechy,
vhodnosti materiálu.
Možnost zajištění úvěru přes ČS Sporoservis.
Kontakt: Jiří Fluksa — Mattys group
Příborská 12/1585 (areál bývalého Řempa v Místku)
Tel./fax: 0658/64 75 55 nebo tel.: 0658/62 28 90 — večer
Mobil: 0608/87 71 65, e–mail: mattys.group@quick.cz
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Pražmovské ozvěny

PLYNOFIKACE, TOPENÍ, VODOINSTALACE I NA SPLÁTKY
BEZ RUČITELE. — PLATBA V HOTOVOSTI OD 10 %.

FIRMA JAN CARBOL
Provozovna Sokolská 1347 (u Mostárny) Frýdek–Místek
tel. 0658/627527 — mobil 0602/741231

Vám nabízí v plném rozsahu tyto sluÏby:
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

opravy, montáže a revize plynových zařízení
práce vodoinstalatérské a topenářské
montážní práce účtujeme s 5% daní
dodáváme plynové kotle dle výběru zákazníka
dále dodáváme — plynové sporáky (i kombinované)
plynové ohřívače vody
plynová podokenní topidla
montujeme kotelny i nad 50 kW, zásobníky na zkapalněný
plyn — PROPAN od kapacity 1,1 t až 11 t.

Poradenskou službu poskytneme zdarma
Pražmovské ozvěny – nepravidelný zpravodaj obce Pražmo.
Vydává Obecní úřad Pražmo v nákladu 380 ks. — Vyrábí Beatris tel. 60 17 02. — Výtisk zdarma.

