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SLOUPEK:

Z jednání
obecního zastupitelstva
8. mimořádné zastupitelstvo obce
Důvodem mimořádného zasedání zastupitelstva, které se konalo 12. listopadu, bylo schválení výsledku výběrového řízení na smykem řízený čelní
nakladač pro Drobnou provozovnu obce. Na základě obdržených nabídek
byla vybrána firma Bobcat CZ, a.s., která následně dodala nový stroj, který
nahradí stávající značně opotřebované UNC 060.

21. zasedání
zastupitelstva obce
Jednání proběhlo 26. října 2021 od
19 hodin na obecním úřadu. Účastnilo se ho 7 zastupitelů, dva se omluvili.
Na jednání byly schváleny regulativy
pro zástavbu lokality Trávníky v Kozmicích, které budou následně zahrnuty do územní studie, která bude
řešit zástavbu tohoto území. Návrh
studie je nyní projednáván s dotčenými úřady. Území je v zásadě určeno pro zástavbu rodinnými domy, je
navržena cestní síť a řešení zásobování vodou a odvod dešťových a splaškových vod.
Důležitým bodem jednání bylo řešení nových obecně závazných vyhlášek, které se týkají odpadového hospodářství obce. Byla schválena obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadové-

ho hospodářství, která zahrnuje úpravy dle nového zákona o odpadech.
Druhá vyhláška č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství stanovila novou cenu poplatku za odpad ve výši
500 Kč/osobu a rok. Vyhláška o místním poplatku je v tomto čísle uveřejněna a komentáři k oběma vyhláškám se věnuje samostatný článek. Odpadů se víceméně týká také odklad dodávky nového auta na
svoz odpadů z důvodu chybějících
čipů. Dodatkem ke smlouvě je dodávka posunuta do února 2022.
Předmětem jednání byly opět i pozemky. Zastupitelé schválili směnu
pozemků v k.ú. Kozmice, kde dojde
k narovnání současného stavu se stavem vedeným v katastru nemovitostí
/pokračování na str. 2/

Není to tak dávno, abychom si
neuvědomili, jak jsme prožívali
minulé „covidové“ Vánoce. Rok
s rokem se sešel a vše se opakuje
v téměř stejném scénáři. I letos
se rozsvícení vánočních stromů
v jednotlivých osadách konalo v komorním duchu, bez radostného
zpívání a bezstarostného besedování u punče či jiného teplého nápoje a ochutnávky vánočních dobrot. Všichni jsme po letním období doufali, že se vánoční vlna
epidemie nebude opakovat, ale bohužel tomu tak není.
Média nás v této době zase zahlcují čísly o covidu, což pohodě rozhodně nepřispívá. Je na nás, jak
se k těmto zprávám postavíme,
jak se postavíme k celému problému šíření nákazy a zvládnutí další
vlny epidemie. Situace ve zdravotnictví není jednoduchá a každý by
měl proto zvážit svůj přístup k okolí a k navrhovaným opatřením, abychom ty další Vánoce měli konečně zase v radostném duchu.
Vánoce byly a jsou označovány za
svátky klidu a pohody. Zjišťujeme,
že není důležité, kolik dostaneme
dárků, ale s kým se z nich budeme
radovat. Proto přeji Vám všem,
abyste nejen Vánoce, ale i dny
další prožili bez starostí o blízké
a známé, v kruhu úplné rodiny,
ve zdraví a v klidu.

Vše nejlepší
a pevné zdraví
všem občanům
do roku 2022
přeje Jan Fišer
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u soukromého vlastníka, dále byla
schválena smlouva s ÚZSVM na koupi pozemků získaných v elektronické
aukci v Radeníně a smlouva o věcném břemeni se společností E.GD a.s.
na elektropřípojku v Lažanech přes
pozemky obce.
Zastupitelstvo se také zabývalo obnovou mechanizace v Drobné provozovně a schválilo nákup nového
smykem řízeného čelního nakladače a nákup tří aut na Drobnou provozovnu, které mají nahradit stávající a dosluhující auta Škoda Pickup
a Niva a také nové auto pro místostarostu, které se vlivem nezaviněné
havárie stalo nepojízdným a škodu
likvidovala pojišťovna.
V oblasti dotací zastupitelé schválili
podání žádosti o dotaci z programu
ministerstva zemědělství na ČOV
Radenín poté, co obec obdržela zprá-

vu o zařazení tohoto projektu do
programu ministerstva, což znamená, že projekt splňuje podmínky dotace a bude po dodání všech podkladů podpořen dotací. Současně zastupitelstvo schválilo podat žádost o finanční příspěvek na tento záměr i
Jihočeský kraj, který má v dotačních
programech schváleno přispívat na
vodohospodářské projekty financované z rozpočtu ČR ve výši až 10%
uznatelných nákladů. Dále se zastupitelé usnesli požádat o dotaci na obnovu lesní cesty na Blaníku z programu Státního zemědělského investičního fondu, kde výše dotace je až 90%.
Tato žádost byla již poskytovatelem
dotace zařazena mezi projekty podpořené v roce 2022. Další schválená
žádost o dotaci se týkala místních
komunikací v Radeníně – k Drobné
provozovně a od hrobky Latourů ke
špýcharu a to z programu minister-

stva pro místní rozvoj. Výše dotace
může činit až 80% uznatelných nákladů. Žádost o dotaci se musí podat do
poloviny prosince letošního roku.
Mezi dalšími body jednání bylo také
schválení pronájmu prostoru pošty
novému provozovateli Pošty Partner
a to za cenu 600 Kč/měsíc, přičemž
obec bude hradit spotřebu elektřiny.
Velmi významným bodem, který se
dotýká i řady místních občanů, bylo
schválení nového dodavatele el. energie. Obec uzavřela smlouvu s firmou ČEZ Prodej a. s. a to za ceny,
které jsou víceméně stejné, jako byly od minulého dodavatele – firmy
Bohemia Energy s.r.o. před tím, než
ukončila činnost. Obec tím příští
tři roky ušetří nemalé finanční prostředky, které může investovat do připravených velkých akcí či na splátky
úroků za čerpaný úvěr.

22. zasedání zastupitelstva obce
Jednání se konalo 30. listopadu a
účastnilo se ho 7 zastupitelů, dva se
omluvili.
Hlavním bodem jednání byla příprava rozpočtu na rok 2022. Pracovní
návrh počítá se schodkem rozpočtu
ve výši 26.005 tis. Kč. Vysoký schodek je způsoben předpokládanými
investicemi do ČOV Radenín ve výši
18 mil. Kč v roce 2022 (na akci se
předpokládá dotace ve výši 16 mil. Kč)
a dále připravovanými opravami komunikací, na které se také žádá o
dotace. Tyto akce, přestože budou
z většiny hrazeny z dotací, se musí
v rozpočtu promítnout v nákladech,
v příjmech ale promítnuty nejsou,
protože dotace budou čerpány z rozpočtů dotačních orgánů na základě
rozhodnutí o přidělených dotacích.
V případě oprav komunikací obec musí vše nejpr ve zaplatit a poté jí budou dotace zpětně proplaceny. V rozpočtu obce jsou proto kryty uzavřeným úvěrovým rámcem. Skutečná
výše čerpání prostředků obce se tak
výrazně sníží o cca 19.000 tis. Kč.

V rozpočtu je dále počítáno s nákupem nového auta na svoz odpadů,
které bude částečně zaplaceno z rozpočtu obce a částečně bude na zaplacení čerpán úvěrový rámec, jehož splatnost je 25 roků. Financí se
týkala i příprava Střednědobého výhledu obce na roky 2022 – 2026,
kam se musí promítnout uzavřená
smlouva na úvěrový rámec. Rozsah akcí plánovaný na toto období
se nemění, v přípravě je např. ČOV
Kozmice, předpokládá se postupná oprava komunikací a další zde
uvedené akce.
Zastupitelstvo muselo schválit nově
cenu vodného a stočného na kalendářní rok 2022 dle požadavku ministerstva financí (dosud byla cena
stanovena na fakturační období od
1. 7. do 30. 6. běžného roku). Cena
vodného a stočné se nemění, zůstává stejná jako v letošním roce. Termín odečtu vodoměrů zůstává stejný – první týden v červenci, protože
první týden v roce bude většina rekreačních objektů pro odečty nedo-

stupná. Doplatky se budou řešit formou dohadných položek podle předchozího období s tím, že doúčtování
(tj. přeplatek či nedoplatek) bude
provedeno v následujícím období.
V oblasti pozemků zastupitelstvo
projednalo smlouvy o smlouvách budoucích na věcná břemena pro společnost E.GD a. s., která plánuje kabelizaci NN v Lažanech a přípojku
pro objekt v Bítově.
Zastupitelstvo také schválilo vyřazení a prodej nepotřebného majetku –
dvou starších aut (Lada Niva a Škoda
Pickup) a čelního nakladače UNC 060.
Prodej bude proveden formou zveřejnění nabídky na úřední desce a
ve veřejné inzerci do 31. ledna 2022
a současně stanovilo ceny k jednání
na uvedený majetek. Následně proběhne prodej nejvyšší nabídce.
Dále byly zastupitelům sděleny informace o průběhu někter ých rozjednaných a prováděných akcí na
obci a o plnění přijatých usnesení a
bylo též schváleno složení komise
pro provedení inventur majetku
obce za rok 2021.
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Co se dělo v obci
Nákup nové mechanizace
na Drobnou provozovnu
Na podzim letošního roku se díky kůrovcové kalamitě a dobrému zpeněžení dřeva podařilo vytvořit finanční rezervu, která umožnila obnovit
techniku na obci. Byl zakoupen nový čelní nakladač značky Bobcat,
starší auto do lesa (Nissan Navara)
a starší auto určené pro vodoinstalatérkou činnost (Fiat Dobló). V příš-

Čelní nakladač značky Bobcat

Fiat Dobló
tím roce proběhne nákup nového auta pro místostarostu, staré bylo na
základě nezaviněné havárie zlikvidováno a škoda byla hrazena pojišťovnou. Dále obec pořídila příkopové rameno na vysekávání trávy
a křovin podél cest. Nákup nového
auta na svoz odpadů zn. RENAULT
se díky celosvětovému nedostatku
čipů do aut přesunul až na počátek
února 2022, původně mělo být auto
dodáno v říjnu letošního roku. Auto
je dle sdělení dodavatele již vyrobeno, v současné době probíhá úprava
podvozku pro nástavbu a nástavba
pro sběr odpadů by měla být dokončena v lednu 2022.

ČOV Radenín
Na tento záměr jsme obdrželi sdělení z ministerstva zemědělství, že
jsme zařazeni do dotačního programu na obnovu vodohospodářské infrastruktur y a v současné době je
na ministerstvo odeslána žádost o dotaci a požadované doplňující informace. Čekáme na rozhodnutí o přidělení dotace a předpokládáme zahájení stavebních prací podle prů-

běhu klimatických podmínek v roce
2022. Doba výstavby je dle uzavřené
smlouvy s dodavatelem 20 měsíců.

Ošetření lip u pomníku
padlých v Radeníně,
Hrobka Latourů
Na konci listopadu provedla odborná firma zdravotní a bezpečnostní
řez a instalovala dynamické vazby
v korunách třech lip u pomníku
padlých v Radeníně.
Dle sdělení Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových bude
v průběhu příštího roku bezplatně
převedena na obec Radenín hrobka
Latourů. Na stromech u hrobky bude nutné také provést bezpečnostní řez a vazby a následně opravit
vlastní objekt a taras okolo silnice.

Příprava dotačních akcí
na rok 2022
Pro rok 2022 byla schválena příprava dotace na opravu lesní svážnice
v lese na Blaníku, která je v majetku
obce. Dotaci ze SZIF nám připravila
externí firma a v současné době je
již schválena. Náklady budou okolo
2 mil. Kč, dotace může být až 90%
uznatelných nákladů.
Druhou dotační akcí je oprava místních komunikací v Radeníně – jedna

Příkopové rameno
je k Drobné provozovně a druhá od
hrobky Latourů k čp. 54. Dotaci nám
opět připravuje externí firma, termín podání žádosti je 17. prosinec.
V současné době podklady máme připravené, čekáme pouze na uvolnění
zástavního práva vázaného na jeden
z pozemků soukromého vlastníka, což
by mělo být do 15. prosince zavedeno do katastru nemovitostí. Náklady
se pohybují okolo 2.580 tis. Kč, dotace by měla být až do výše 80% uznatelných nákladů.
/pokračování na str. 4/
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Oprava místních
komunikací Lažany, Hroby
Počátkem října proběhla oprava
místní komunikace v Lažanech – položení balené směsi od křižovatky u
rybníčka k čp. 18 a dále prodloužení cesty u čp. 35. Dále byla opravena komunikace a parkoviště u hřbitova v Hrobech, kde byl proveden
zástřik recyklátu a zasypání drtí. Na
uvedené opravy obec získala dotaci
z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje ve výši 270 tisíc Kč
(kromě prodloužení k čp. 35). Práce
na základě výběrového řízení prováděla firma Vialit Soběslav spol. s r.o.
za cenu 820.835,– Kč, finanční prostředky z dotace již obec obdržela.

Místní komunikace
Nuzbely – Lažany
Obec již vykoupila od 4 vlastníků pozemky pod touto komunikací, další
pozemky jsou v jednání. Dále zde
obec buduje veřejné osvětlení k čp.
Lažany 21. Pozemky od Státního pozemkového úřadu budou dle jeho sdělení získány v prvním pololetí 2022.

Provozování vodovodů
a kanalizace
Drobná provozovna vybudovala část
nového vodovodního řadu a kanalizačního řadu pro připojení dvou nových
parcel v Lažanech u rybníčka, kde se
předpokládá stavba dvou nových objektů pro bydlení už v příštím roce.
Provozovna také opravovala dvě drobné havárie na vodovodu v Radeníně
a v Hrobech.

Nové obecně závazné vyhlášky obce týkající se odpadů
Z důvodu nového zákona o odpadech a s tím souvisejících novelizací dalších zákonů,
musely všechny obce vydat nové vyhlášky o odpadech a zrušit ty stávající.
Nová obecně závazná vyhláška obce Radenín č. 1/2021 stanovuje obecní systém odpadového
hospodářství a vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2022 a současně ruší OZV č. 1/2019. Vyhláška je přístupná na
webu obce v odkazu https://www.radenin.cz/urad/obecne-zavazne-vyhlasky/ozv-c-1-2021-o-stanoveniobecniho-systemu-odpadoveho-hospodarstvi1.html
a na obecním úřadu. Stanovuje, jaké složky odpadu jsou povinni na základě legislativy občané třídit a kde jsou
v obci umístěny prostředky ke třídění, kam lze odkládat objemný odpad a jak se bude soustřeďovat a svážet
směsný komunální odpad (popelnice). Dále je zde stanoveno i nakládání se stavebním odpadem. Pro občany se
v podstatě nic zásadního nemění, místa nádob na třídění zůstávají ve stávajících lokalitách, objemný odpad se
odkládá na sběrném dvoře v Radeníně, stavební odpad je dle stávajících pravidel možno ukládat na sběrný dvůr
města Chýnova. Vyhláška jasně stanovuje, že ukládání jiného než tříděného odpadu do nádob určených pro
příslušný druh odpadu je zakázáno. Tím je myšleno, že není dovoleno ukládat odpad ani mimo nádoby či dokonce
např. směsný či objemný odpad ukládat vedle nádob na třídění.
Nová obecně závazná vyhláška obce Radenín č. 2/2021 stanovuje místní poplatek za obecní systém
odpadového hospodářství, vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2022 a současně ruší OZV č. 1/2019. Vyhláška je
přístupná na webu obce v odkazu https://www.radenin.cz/urad/obecne-zavazne-vyhlasky/ozv-c-2-2021
-o-mistnim-poplatku-za-obecni-system-odpadoveho-hospodarstvi1.html
a na obecním úřadu je také otištěna v tomto čísle čtvrtletníku. Poplatníkem je fyzická osoba přihlášená v obci
a vlastník nemovité věci, zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, kde není přihlášena
žádná fyzická osoba. Poplatkové období (kalendářní rok) a oznamovací povinnost (20 dnů od vzniku poplatkové
povinnosti) se nemění. Nově je zvýšen poplatek ze 400 Kč na 500 Kč na poplatníka, splatnost poplatku je do 30. října
příslušného kalendářního roku. Osvobození od poplatku se dotýká zákonem stanovených případů a případů, kdy
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poplatníkem je přihlášená fyzická osoba, která obci platí poplatek a současně vlastní další nemovitost na území
obce, kde není přihlášená žádná fyzická osoba a nemovitost není užívána či pronajímána pro rekreační či podnikatelské účely – za tuto druhou nemovitost se poplatek nevybírá. Důvody k osvobození od poplatku je nutné
nahlásit do 20. ledna 2022, aby osvobození nezaniklo. Nově se zákonem upravilo navýšení poplatku z důvodu
včasného neplacení.
Důvodem navýšení poplatku za odpad je nová legislativa, která postupně každoročně zvyšuje poplatek za uložení
odpadu na skládku s cílem ukončit v roce 2030 skládkování tříditelných složek odpadu. Velká část obcí proto
k navýšení poplatku za odpad přistoupila poměrně razantně. V Radeníně náklady na směsný odpad ukládaný do
popelnic v roce 2022 při očekávaném množství 150 t odpadu budou činit již 1 mil. Kč, k tomu je nutno připočítat
náklady na třídění, což předpokládá celkem okolo 1.330 tis. Kč vynaložených na odpady. Při poplatku 500 Kč na
poplatníka se vybere cca 290 tis. Kč, tj. 22% nákladů, zbytek hradí obec.

OBEC RADENÍN – Zastupitelstvo obce Radenín
Obecně závazná vyhláška obce Radenín č. 2/2021
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Zastupitelstvo obce Radenín se na svém 21. zasedání dne 26. října 2021 usnesením č. 4/21/2021 usneslo vydat
na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o místních poplatcích“), 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 „tato vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Obec Radenín touto vyhláškou zavádí místní poplatek
za obecní systém odpadového hospodářství
(dále jen „poplatek“).
(2) Správcem poplatku je obecní úřad.1
Čl. 2
Poplatník
(1) Poplatníkem poplatku je2:
a) fyzická osoba přihlášená v obci3 nebo
b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo
stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená
žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.
(2) Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům
nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.4
Čl. 3
Poplatkové období
Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok.5
Čl. 4
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení
nejpozději do 20 dnů ode dne vzniku své poplatkové
povinnosti.
(2) V ohlášení poplatník uvede6
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný
identiﬁkátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo
podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem
oprávněny jednat v poplatkových věcech,
1

§ 15 odst. 1 zákona, o místních poplatcích
§ 10e zákona o místních poplatcích
3
Za přihlášení fyzické osoby se podle § 16c zákona o místních poplatcích považuje
a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo
b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky,
zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince,
1. kterému byl povolen trvalý pobyt,
2. který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce,
3. který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území
podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona
o dočasné ochraně cizinců, nebo
4. kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné
ochrany cizinců.
4
§ 10p zákona o místních poplatcích
5
§ 10o odst. 1 zákona o místních poplatcích
6
§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
2

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,
c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména
skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu
od poplatku, a jde-li o poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. b)
této vyhlášky, též identiﬁkační údaje nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci podle katastru nemovitostí.
(3) 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.7
(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 20 dnů ode dne, kdy
nastala.8
(5) Povinnost ohlásit údaj podle odstavce 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku
automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.9
Čl. 5
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí 500 Kč.
(2) Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla
z důvodu přihlášení fyzické osoby v obci, snižuje o jednu
dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci10
a) není tato fyzická osoba přihlášena v obci, nebo
b) je tato fyzická osoba od poplatku osvobozena.
(3) Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla
z důvodu vlastnictví jednotlivé nemovité věci zahrnující
byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci umístěné na území obce, snižuje o jednu dvanáctinu za každý
kalendářní měsíc, na jehož konci11
a) je v této nemovité věci přihlášena alespoň 1 fyzická
osoba,
b) poplatník nevlastní tuto nemovitou věc, nebo
c) je poplatník od poplatku osvobozen.
7

§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích
10
§ 10h odst. 2 ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích
11
§ 10h odst. 3 ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích
8
9

6
Čl. 6
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do
30. října příslušného kalendářního roku.
(2) 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.
(3) Lhůta splatnosti neskončí poplatníkovi dříve než lhůta
pro podání ohlášení podle čl. 4 odst. 1 této vyhlášky.
Čl. 7
Osvobození a úlevy
(1) Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková
povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je12
a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
b) 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,
c) 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,
d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem
nebo v chráněném bydlení, nebo
e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.
(2) Osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu
vlastnictví nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo
stavbu pro rodinnou rekreaci, která současně vlastní na
území obce další nemovitost, ve které není přihlášená
žádná osoba a současně není tato nemovitost využívána
pro rekreační účely či podnikání se osvobozuje od poplatku za tuto druhou nemovitost, která není užívána k bydlení, rekreaci či podnikání.
(3) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj
rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.13
Čl. 8
Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo
ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek
platebním výměrem.14

(2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků
může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto
zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.15
Čl. 9
Odpovědnost za zaplacení poplatku16
(1) 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.
(2) V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku
poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.
(3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.
Čl. 10
Společná ustanovení
(1) Ustanovení o nemovité věci se použijí obdobně i na jednotku, která je vymezena podle zákona o vlastnictví bytů,
spolu s touto jednotkou spojeným podílem na společných
částech domu, a pokud je s ní spojeno vlastnictví k pozemku, tak i spolu s podílem na tomto pozemku.17
(2) Na svěřenský fond, podílový fond nebo fond obhospodařovaný penzijní společností, do kterých je vložena nemovitá věc, se pro účely poplatků za komunální odpad
hledí jako na vlastníka této nemovité věci.18
Čl. 11
Přechodná ustanovení
(1) Údaje ohlášené poplatníkem místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti této vyhlášky se považují za údaje ohlášené podle čl. 4 odst. 1 této vyhlášky.
(2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti
této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních
předpisů.
Čl. 12
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.1/2019 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
ze dne 17. 12. 2019.
Čl. 13
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.
15

12
13
14

§ 10g zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích
§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

16
17
18

§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
§ 12 zákona o místních poplatcích
§ 10q zákona o místních poplatcích
§ 10r zákona o místních poplatcích

Výměna vodoměrů v Radeníně
V průběhu prvního pololetí roku 2022 proběhne výměna domovních vodoměrů
v Radeníně. Práce na vlastní výměně a vodoměr hradí obec. Pokud bude nutno
provést výměnu potrubí v budově či na soukromém pozemku z důvodu jeho
nefunkčnosti či stáří, hradí tyto práce navíc již vlastník nemovitosti. Pokud se
provádí výměna potrubí na veřejném prostranství, hradí náklady obec. Doporučujeme vlastníkům nechat si instalovat před a za vodoměr uzávěry, které
umožní bezproblémovou výměnu – ta by měla probíhat pravidelně vždy po
šesti letech.
Vodoměry obdržíme v polovině ledna. Předpokládáme, že výměna proto
začne již v průběhu zimního období tam, kde vodoměr je přístupný uvnitř
budovy. Výměna vodoměrů ve venkovních šachtách bude probíhat až
v jarním období. Celkem se jedná o výměnu 123 vodoměrů.
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Z historie
KŘEST TURKA V RADENÍNĚ V ROCE 1704
Radenín měl oficiálně svého faráře naposledy se tehdy ocitlo množství tureckých vojáků i civilních
před husitskými válkami. Pak fara zanikla, docho- osob a jejich rodin. V českých a moravských matrivalo se jen povědomí o tom, kde obydlí faráře stálo kách nacházíme v tomto období záznamy o křtech
a jaké pole farářům náleželo. Nejpozději od konce muslimských Turků, kteří v zajetí chtě nechtě při16. století byl kostel sv. Markéty jako filiální přifa- jali křesťanskou víru. Podobně jako v případě žiřen k velké farnosti v Choustníku, spolu s kostely dovských konvertitů to byly křty slavné a v rolích
ve Mlýnech a Křeči. V roce 1758 došlo ke změně, kmotrů často figurovaly šlechtické osoby.
když se patronátní páni Krakovští z Kolovrat rozTurek Halli byl pokřtěn jménem Pavel (Paul) od
hodli přifařit Radenín k Hrobům, kde byla tehdy táborského bosého augustiniána P. Bennoniho a
obnovena stálá duchovní správa a vrchnost tam mě- Sancta Rosa, poté, co křest povolila pražská arcila své sídlo.
biskupská konzistoř. Účastni byli i kněží Jan KloSituace však byla o něco složitější. Choustnický fecius, radenínsko-choustnický farář, a P. Bartolokostel sv. Václava (až ve 20. století byl přesvěcen měj, který katechumena ke křtu připravoval. Kmotry
na mariánský titul) byl po velkou část 17. století byli svobodný pán Michal Antonín Týřovský z Ein(třicetiletá válka) značně zchátralý, a tak farář sídlil sidle († 1705), jeho choť svobodná paní Marie Konna radenínském zámku a v radenínském kostele stancie rozená ze Sporcku († 1735), později prose tak odbýval svátostný život se vším, co k němu vdaná Voračická, jež roku 1709 zdědila choustnicnáleželo. Kostel v Choustníku byl nově vystavěn kou část panství, a pán na Vlčevsi rytíř Jan Václav
v roce 1687. Jenže v devadesátých letech 17. století Vražda z Kunvaldu. Jaké byly další osudy tureckévyhořela pro změnu choustnická fara, takže faráři ho konvertity, o jehož věku nic nevíme, se nepoopět sídlili v Radeníně, a to do roku 1712.
dařilo zjistit. Farní matriky z té doby se nedochoJedním ze svátostných obřadů doložených v Ra- valy, s výjimkou zápisů týkajících se šlechtických
deníně je křest Turka 21. prosince 1704. Po slav- osob. Zpráva o křtu publikovaná v tisku v letech
ném vítězství nad osmanskou armádou obléhající 1909 a 1910 tak pravděpodobně pochází z archivVídeň v roce 1683 začalo postupné vytlačování tu- ního fondu augustiniánského kláštera v Táboře.
reckého panství z Uher a částí Balkánu. V zajetí
Karel Vošta

Situace v lesích
Nové výsadby se podařilo do současné doby vyžnout
a všechny jsou ošetřeny proti okusu. Na jaro je plánována výsadba cca 10 tis. stromků na vytěžené
plochy, část bude v oplocenkách, část budou tvořit
smrkové kultury mimo oplocenky. Smrk je v dřevařském průmyslu zatím nenahraditelný, proto se jeho
zastoupení v poměru cca 50 – 60% nadále udržuje,
zbytek tvoří dřeviny meliorační a zpevňující, které
netrpí na kůrovce, mají druhově pestřejší složení
a jsou vkládány mezi souvislé smrkové porosty.
V listopadu plánované těžby se neprovedly. Důvodem bylo překročení povolené výše těžeb v uplynulém deceniu lesního hospodářského plánu (LHP).
Od 1. ledna budou těžby spadat do nového LHP,
a proto se v lednu plánuje těžba cca 1 tis. m3 dalších
kůrovcových porostů. Jedná se o nově objevená ložiska v Ouperovatkách a menší ložiska na okrajích
porostů těžených v letošním roce především na Kozmicku a na Bítovsku. V zimním období kůrovec nevylétá, takže zpoždění těžeb nezpůsobí napadení dalších porostů. Zbytky po těžbě, které nebyly rozdrceny, by měla těžařská firma v průběhu zimy vyklidit

a plochy by měly být připraveny pro výsadby. (viz foto)
Letos také probíhá zpracování nového LHP na
období 2022 – 2031. Plán schvaluje krajský úřad a
zpracovatel jej musí předložit nejpozději do konce
února 2022. Terénní práce jsou již hotové, probíhá
zpracování mapových podkladů a dalších povinných
součástí plánu.
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Lampionový průvod v Nuzbelích
Na začátku byla jen tak prohozená věta při společném posezení: „Co takhle uspořádat
lampionový průvod?“.
Jelikož pro naší par tu stačí
opravdu jen ten nápad, hned
se přešlo k realizaci. Našli
jsme termín, vymysleli trasu,
osvícení a malé překvapení
na závěr. Průvod se uskutečnil 28. října v Nuzbelích.
Sraz byl u místní hospůdky.
K naší velké spokojenosti
dorazilo hodně dětiček
s moc krásnými lampiony.
Dospěláci se také nenechali
zahanbit a přišli.
Za Fitness Bikers Team
Hana Krchová

Dotace do nových
zdrojů vytápění
Od září 2022 vstupuje v platnost zákaz provozování
kotlů 1. a 2. emisní třídy jako hlavního zdroje vytápění
s možnou pokutou až 50 tis. Kč. Kotlíkové dotace Jihočeského kraje na výměnu kotlů již skončily a o nových
se neuvažuje.
Pro ty, kteří nestihli využít kotlíkové dotace je nyní možnost využít program Nová zelená úsporám, kde kromě
zateplení a výměny oken ve stávajících objektech či
realizace dalších úsporných opatření, je možné žádat
i o výměnu zdroje tepla nevyhovující emisní třídy za
tepelné čerpadlo nebo kotel na biomasu. Pokud někdo
o výměnu zdroje tepla požádá, tak v podstatě tuto dotaci
dostane, pokud splní podmínky dotace, a to ve výši až
130 tis. Kč podle druhu vytápění a stanoveného podílu
dotace z investice. Jedná se zřejmě o jednu z posledních
možností, jak získat podporu na výměnu kotlů a podpora je srovnatelná s kotlíkovými dotacemi. Žádat mohou jak vlastníci rodinných domů, tak vlastníci bytových domů či vlastníci rekreačních objektů, které jsou
využívány pro trvalé bydlení.
Příjem žádosti začal v polovině října 2021 a měl by trvat
min. do poloviny roku 2025. Administrace žádostí probíhá přes internet jednoduchým nahráním souborů přes
informační systém programu.
Zájemci mohou využít bezplatné poradenství spolku
Energy Centre České Budějovice (jeho činnost dotuje
Jihočeský kraj) na tel. 387 312 580, 773 124 580
nebo emailu: eccb@eccb.cz.

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
S ohledem na nové předpisy
týkající se ochrany osobních údajů
je tato rubrika nadále řešena pouze
v této stručné podobě.

Životního jubilea
se dožívá:
Marie Komárková
Milada Hanzáková
František Petrů
Marie Knotková
Zdeňka Pažinová
Květuše Žaludová
Věra Kadlecová
Stanislav Jindrák
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