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Na stole plápolá svíčka,
pokojem se line vůně cukroví,
vánoční koledy nás ukolébávají
svým klidem a naplňují duši pokorou,
vzájemnou úctou a láskou.

Klidné vánoční svátky,
pevné zdraví,
hodně štěstí,
osobních i pracovních
úspěchů Vám všem
jménem Zastupitelstva
obce Zlobice a Obecního úřadu Zlobice
přeje starostka Stanislava Šišková

vydává obecní úřad Zlobice

na lampionový průvod. Opět přišla
spousta dětí. Obešli jsme vesnici
a průvod zakončili na hřišti, kde jsme
si zazpívali u ohně, vypustili lampiony
štěstí a hlad zahnali párkem a teplým
čajem. Děkujeme všem za účast a za
spolupráci TJ Sokol Zlobice, SDH Zlobice a Ferdyšově divadelní společnosti
Bojanovice.
V sobotu 1. prosince se konal
druhý ročník rozsvícení vánočního
stromečku. Každý si mohl na
stromeček zavěsit ozdobu a děti si
mohly napsat přání na kartičku a tu
na stromek také pověsit. Také jsme
vybírali dopisy pro Ježíška, které jsme
mu poté odeslali. Děti si zasoutěžily,
všichni si mohli zazpívat koledy, zahřát
se čajem, punčem, svařákem, nasytit
se klobásou, kterou pro nás ugrilovali
členové TJ Sokol Zlobice. Společně
jsme rozsvítili stromeček a na závěr
Ferdyšova
divadelní
společnost
přichystala nádherný ohňostroj. Jsme
rádi, že jsme se opět sešli v tak hojném počtu. Děkuji za spolupráci SDH
Zlobice.
Na vánoční stromeček pověsíme
zvoneček. A až svíčky zaplanou, srdce
spolu zůstanou. Hodně štěstí, zdraví
a lásky nejen o Vánocích přeje kulturní výbor Zlobice.
Monika Kočařová, Yvetta Frajtová,
Jaroslav Frajt, Stanislava Lechnerová, Petra Kociánová, Andrea
Spáčilová, Michaela Trávníčková,
Zdena Topičová
Těšíme se opět v příštím roce.

V srpnu se konal tradiční sportovní den aneb loučení s prázdninami.
Letos se na hřišti sešlo na 70 dětí. Děti
závodily v různých disciplínách jako
skok přes švihadlo, hod granátem,
chůze na chůdách, střelba ze vzduchovky, kuželky, slalom. Za splnění
všech disciplín si děti zasloužili sladkou odměnu a sodovku a očekávaly
výsledky. Nakonec byla opět oceněna
všechna místa od posledního až po
první. Doufám, že se všem výhry líbily.
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří
se na sportovním dni podíleli. Členům
TJ Sokol Zlobice, SDH Zlobice,
všem, kteří pomáhali na stanovištích
a hlavně všem občanům, kteří přispěli
finanční částkou a tím pomohli
k nákupu tolika odměn. Jmenovitě: Fraj-

tovi, Horňáčková Anna, Bečvářovi, Diasovi u hřiště, Zapletal Pavel, Dedkovi
17, Hoškovi, Uhercovi, Rašínovi, Falcmanovi, Valachovi, Kočařovi, Kuchařovi, Pálkovi, Topičovi, Ryšánkovi,
Trávníčkovi, Sedláčkovi, Jourovi, Urbanovi, Krejčířovi, SDH Zlobice, Jurásek Emil, Majíčková Emílie, Večerka
Ant. ml., Valouchová Jana, Růžičkovi,
Spáčilovi, Lechnerovi, Majíček Petr,
Řezníčkovi, Kuruczovi.
I když nám moc nepřálo počasí
a vítr se rozhodl, že foukat nebude,
přesto jsme se v hojném počtu sešli
na tradiční drakiádě. Děti, ale i rodiče
běhali tak urputně, že draci nakonec
letěli. Po tak náročném běhání si děti
zasloužily teplý čaj a sladkou odměnu.
O čtrnáct dní později jsme se vydali

Vánoční pozdrav

zároveň vás chci poprosit a povzbudit,
abyste neustávali v budování Božího
království zde na zemi. Chci vám také
poděkovat za vstřícnost a vlídné přijeti
a jen doufám, že vás nezklamu. Chci,
aby vám i moje služba byla užitečná,
a věřím, že spolu budeme růst ve
víře.
Moji milí farníci, lidé dobré vůle, je
před námi čas oslavy narození Božího
Syna. Nezapomeňme, že té době
předchází ADVENT – čas přípravy
na Vánoce. Chci vás poprosit, abychom prožili krásně adventní dobu,
abychom v tomto čase připravili své
nitro pro narození našeho Spasitele v naších srdcích. A tehdy prožijeme opravdovou radost z příchodu Ježíše na zem,
z narození Božího Syna v nás… Zvlášť v tomto roce víry se
snažme oživit opravdové prožívání vánočních svátků, ať je to
skutečně čas duchovního obohacení jak pro nás samotné, tak
i pro naše blízké.
Do nového roku vám přeji hojnost Božího požehnání, daru
zdraví, radosti a nadějí na lepší zítřek v tomto nejistém čase
různých krizí. Panna Maria ať vám vyprošuje potřebné dary
a milosti a andělé strážní ať vás chrání na cestách vašeho
života.
    
P. Robert Pokrywka

Chvála Kristu – tímto křesťanským
pozdravem chci přivítat všechny
občany Zlobic a Bojanovic. Obcí,
které mně byly svěřeny od října
letošního roku. Zvláštním způsobem
chci pozdravit děti a mému srdci blízké - nemocné.
Jako váš nový duchovní otec
chci vám všem poděkovat za práci
a vykonané dílo, které jste realizovali
s mými předchůdci. Uvědomuji si vaši
štědrost a obětavost a můžu vám jen
pogratulovat ke krásnému kostelu, ale

OBEC ZLOBICE
Obecně závazná vyhláška č. 2/2012,
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce Zlobice se na svém zasedání dne
6.12.2012 usnesením č. 75 usneslo vydat na základě § 14
odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d)
a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)

(2)

Obec Zlobice touto vyhláškou zavádí místní poplatek
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů (dále jen „poplatek“).

nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník
nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více
fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu
oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data
narození osob, za které poplatek platí.

Čl. 3
Ohlašovací povinnost
(1)

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik
své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů3 ode
dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla,
případně doložit existenci skutečností zakládajících
nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.

(2)

Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen
ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména,
a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro
doručování.

(3)

Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je
povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo
stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného
domu; není-li stavba nebo dům označen evidenčním
nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní
číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna.
V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační
nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází,
a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově,
pokud nejsou byty očíslovány. Není-li stavba, ve
které se byt nachází, označena orientačním nebo
popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo
pozemku, na kterém je umístěna stavba s bytem.
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.

Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen
„správce poplatku“).1
Čl. 2
Poplatník

(1)

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

fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího
pobyt cizinců na území České
republiky povolen trvalý pobyt nebo
přechodný pobyt na dobu delší než
90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt
cizinců na území České republiky
pobývá na území České republiky
přechodně po dobu delší 3 měsíců,

(4)

(5)

Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území
členského státu Evropské unie, jiného smluvního
státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru
nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu
svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.4

(6)

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

4. které byla udělena mezinárodní
ochrana podle zákona upravujícího
azyl nebo dočasná ochrana podle
zákona
upravujícího
dočasnou
ochranu cizinců,
b)

(2)

fyzická osoba, která má ve vlastnictví
stavbu určenou k individuální rekreaci, byt
nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena
k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši
odpovídající poplatku za jednu fyzickou
osobu; má-li ke stavbě určené k individuální
rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny
platit poplatek společně a nerozdílně.

Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek
platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném

1 § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
2 § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích

Čl. 4
Sazba poplatku
(1)

Sazba poplatku činí 480,- Kč a je tvořena:
a) z částky 58,- Kč za kalendářní rok a
b)

z částky 422,- Kč za kalendářní rok. Tato
částka je stanovena na základě skutečných
nákladů obce předchozího kalendářního roku
na sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

3 Pozn. pro obec: Nelze stanovit lhůtu kratší než 8 dnů (viz § 32 odst. 2
daňového řádu). Ministersvo vnitra doporučuje stanovit lhůtu minimálně
15 dnů.
4 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
5 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

(2)

Skutečné náklady za rok 2011 na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu činily: 282.416,40
Kč a byly rozúčtovány takto:
Náklady 282.416,40 : 670 (637 osob s pobytem
na území obce + 33 staveb určených k individuální
rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není
hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 421,51
Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle
čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 422,- Kč.

(3)

V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny
vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu
nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku
se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá
počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví
v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně
v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení
počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto
měsíce.6

2) Úleva se poskytuje:
a) Děti do 15 let úleva ve výši 100,- Kč
b) Na třetí a další dítě do 15 let ve výši 480,- Kč
na každé dítě.
c) Na každého 2,3 a 4 poplatníka ve výši 50,Kč, pokud budou žít ve společné domácnosti
a nepožadují vlastní popelnici.
Čl. 7
Navýšení poplatku
(1)

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas
nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad
poplatek platebním výměrem.7

(2)

Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky
nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit
až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím
poplatku.8

Čl. 5
Splatnost poplatku
(1)

(2)

Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do
31.3. příslušného kalendářního roku. V případech,
kdy je poplatek odváděn společným zástupcem za
rodinný dům nebo domácnost a částka poplatku je
vyšší než 1.000,- Kč, je možné poplatek uhradit ve
dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31.3.
a do 30.6. 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. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku
(1)

Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit
poplatek nezletilý, odpovídají za zaplacení poplatku
tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně
a nerozdílně; zákonný zástupce má v takovém
případě stejné procesní postavení jako poplatník.

(2)

Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný
zástupce, vyměří obecní úřad poplatek jednomu
z nich.
Čl. 9
Přechodné a zrušovací ustanovení

Čl. 6
Osvobození a úlevy
(1)

Od poplatku se osvobozují:
a) Děti narozené v roce, za který je poplatek
hrazen.
b) Osoby s trvalým pobytem v obci Zlobice nebo
Bojanovice, které se prokazatelně zdržují více
než 8 měsíců na území jiného státu (osoby
pracující nebo studující v cizině).
c) Osoby s trvalým pobytem v obci Zlobice nebo
Bojanovice, které se v obci nezdržují 12 měsíců
a jejichž skutečný pobyt není znám.
d) Fyzické osoby, které jsou přihlášeny k trvalému
pobytu v sídle ohlašovny – Obecní úřad Zlobice,
76831 Zlobice 77a v obci se nezdržují.
e) Fyzické osoby, které jsou po celý kalendářní
rok umístěny v zařízení sociálních služeb (např.
domov důchodců, domov pro seniory) a to na
základě potvrzení o umístění v zařízení nebo
změny trvalého pobytu.
f)
Fyzické osoby po dobu výkonu vazby nebo
trestu odnětí svobody trvající minimálně
12 měsíců a to v případě, že tato skutečnost
bude doložena příslušnými doklady.

6 § 10b odst. 5 zákona o místních poplatcích

(1)

Zrušuje se obecně závazná vyhláška
o místním poplatku za provoz systému
ďování, sběru, přepravy, třídění,
a odstraňovaní komunálních odpadů
11.2.2011.

č.1/2011
shromažvyužívání
ze dne

(2)

Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnost
této vyhlášky se posuzují podle dosavadních
právních předpisů.
Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 01.01.2013 .

		
Oldřich Červinka v.r.
místostarosta

7 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
8 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
Vyvěšeno úřední desce dne: 13.12.2012
Sejmuto z úřední desky dne: 28.12.2012

Stanislava Šišková v.r
starostka

1. Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 6.12.2012 schválilo rozpočet pro rok 2013 takto :
Celkové příjmy rozpočtu

: 5.195.400,R o z pKč
o č e t p r o r o k 2013

1.
Zastupitelstvo
dne Kč
6.12.2012 schválilo rozpočet pro rok 2013 takto :
Běžné
výdaje ve obce
výši na svém: zasedání
4.995.400,Kapitálové výdaje
: 200.000,- Kč
Celkové příjmy
výdaje rozpočtu :: 5.195.400,5.195.400,-Kč
Kč
Běžné
výdaje ve výši
: 4.995.400,Kč
2. Zastupitelstvo
obce schvaluje
závazné ukazatele
rozpočtu:
Kapitálové výdaje
: 200.000,- Kč
Řádek výdaje rozpočtu
Závazný
Celkové
: 5.195.400,Kč ukazatel
P
Příjmy celkem
P1
Daňové příjmy
2.P2Zastupitelstvo
obce schvaluje závazné ukazatele rozpočtu:
Nedaňové příjmy
P3
Kapitálové příjmy
Řádek
Závazný ukazatel
P4
Dotace
P
Příjmy celkem
P1
Daňové
příjmy
V
Výdaje celkem
P2
Nedaňové
příjmy
V1
Běžné výdaje
P3
Kapitálové
V2
Kapitálové příjmy
výdaje
P4
Dotace
V2.1
§ 3635 pol. 6119 - Územní plán oce Zlobice
V1.1
V
V1
V2
V2.1
V1.1

Příjmy
5.195.400,4.650.000,366.800,15.000,Příjmy
163.600,5.195.400,4.650.000,366.800,15.000,163.600,-

Závazné ukazatele:
Výdaje
celkem
§ 2212 –
Silnice
Běžné
§ 2219výdaje
- Pozemní komunikace
Kapitálové výdaje
§ 2321 - Kanalizace
§ 3635 pol. 6119 - Územní plán oce Zlobice
§ 2221 - Veřejná doprava
Závazné ukazatele:
§ 3111 - Mateřská škola
§ 2212 – Silnice
§ 3314 - Knihovnická činnost
§ 2219 - Pozemní komunikace
§ 3319 - Činnost kulturního výboru
§ 2321 - Kanalizace
§ 3330 - Činnost reg.církví
§ 2221 - Veřejná doprava
§ 3341 – Rozhlas
§ 3111 - Mateřská škola
§ 3349 - Záležitosti sdělovacích prostředků
§ 3314 - Knihovnická činnost
§ 3399 - Zálež.kultury - činnost Sboru pro občan. záležitosti
§ 3319 - Činnost kulturního výboru
§ 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce
§ 3330 - Činnost reg.církví
§ 3419 - Ost.tělov.činnost-neinv.transfer
§ 3341 – Rozhlas
§ 3421 - Využití volného času dětí a mládeže
§ 3349 - Záležitosti sdělovacích prostředků
§ 3631 - Veřejné osvětlení
§ 3399 - Zálež.kultury - činnost Sboru pro občan. záležitosti
§ 3632 – Pohřebnictví
§ 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce
§ 3636 - Územní rozvoj
§ 3419 - Ost.tělov.činnost-neinv.transfer
§ 3639 - Komunální služby
§ 3421 - Využití volného času dětí a mládeže
§ 3721 - Sběr a svoz nebezpečného odpadu
§ 3631 - Veřejné osvětlení
§ 3722 - Sběr a svoz komunálního odpadu
§ 3632 – Pohřebnictví
§ 3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů
§ 3636 - Územní rozvoj
§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
§ 3639 - Komunální služby
§ 5212 - Ochrana obyvatelstva - rezerva na krizové situace
§ 3721 - Sběr a svoz nebezpečného odpadu
§ 5512 - Požární ochrana
§ 3722 - Sběr a svoz komunálního odpadu
§ 6112 - Zastupitelstvo obce
§ 3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů
§ 6171 - Činnost místní správy
§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
§ 6310 - Obecné příjmy a výdaje z fin.operací
§ 5212 - Ochrana obyvatelstva - rezerva na krizové situace
§ 6399 - Ostatní finanční operace - platby daní a popl.
§ 5512 - Požární ochrana
§ 6402 - Finanční vypořádání min.let
§ 6112 - Zastupitelstvo obce
§ 6409 - Ostat.činnosti jinde nezařazené-nein.tran.nezis.org.
§ 6171 - Činnost místní správy
§ 6310 - Obecné příjmy a výdaje z fin.operací
§ 6399 - Ostatní finanční operace - platby daní a popl.
§ 6402 - Finanční vypořádání min.let
§ 6409 - Ostat.činnosti jinde nezařazené-nein.tran.nezis.org.

Výdaje

Výdaje

5.195.400,4.995.400,200.000,200.000,4.995.400,5.195.400,15.000,4.995.400,65.000,200.000,95.000,200.000,44.000,4.995.400,160.000,15.000,74.000,65.000,15.000,95.000,50.000,44.000,3.000,160.000,25.000,74.000,20.000,15.000,30.000,50.000,50.000,3.000,5.000,25.000,100.000,20.000,32.000,30.000,5.000,50.000,550.900,5.000,30.000,100.000,520.000,32.000,1.000,5.000,567.000,550.900,5.000,30.000,78.000,520.000,740.000,1.000,1.633.000,567.000,7.000,5.000,28.000,78.000,24.000,740.000,23.500,1.633.000,7.000,28.000,24.000,23.500,-

3. Zastupitelstvo obce schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích
poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů, dle návrhu rozpočtu na rok 2012, v této
výši a těmto fyzickým a právnickým osobám :
3.Paragraf
Zastupitelstvo
obce schvaluje
dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích
Položka
Název organizace
Částka
2221
5323 peněžitých
Zlínský kraj
- dopravní
obslužnost
44.000,poskytnutí
dotací,
a věcných
darů,
dle návrhu rozpočtu na rok 2012, v této
3111a těmto fyzickým
5331
Příspěvková
organizace
160.000,výši
a právnickým
osobám- :Mateřská škola Zlobice
3330
3419
Paragraf
5512
2221
6171
3111
6409
3330
6409
3419
6409
5512
6171
6409
6409
6409

5223
5222
Položka
5222
5323
5329
5331
5222
5223
5222
5222
5229
5222
5329
5222
5222
5229

Církev - Farní úřad Zlobice
Sokol Zlobice
Název
organizace
Sbor dobrovolných
hasičů
Zlobice
Zlínský
kraj - dopravní
obslužnost
Svaz
měst
a
obcí
Příspěvková organizace - Mateřská škola Zlobice
Svaz žen
Zlobice
Bojanovice
Církev
- Farní
úřad– Zlobice
Fedyšova
divadelní
spol.a Vesničánek Bojanovice
Sokol Zlobice
Mikroregion
Kromeřížska
Sbor
dobrovolných
hasičů Zlobice
Svaz měst a obcí
Svaz žen Zlobice – Bojanovice
…………………………………………
Fedyšova divadelní
spol.a Vesničánek Bojanovice
Mikroregion Kromeřížskav.r. Stanislava Šišková

starostka obce Zlobice

…………………………………………
v.r. Stanislava Šišková

Částka

50.000,50.000,30.000,44.000,3.500,160.000,5.000,50.000,15.000,50.000,3.500,30.000,3.500,5.000,15.000,3.500,-

Obec Zlobice
.

Obec Zlobice
A
.

A
P1
.
P2
A
P1
P3
P2
P4
P3
P1
Pc
P4
P2
Kp
Pc
P3
Pk
Kp
P4
P5
Pk
Pc
P6
P5
Kp
P7
P6
Pk
P8
P7
P5
Pf
P8
P6
P
Pf
P7
P8
P
V1
Pf
V2
P
V1

Rozpočtový výhled 2013 – 2015, v tis. Kč.

POČÁTEČNÍ STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ K 1.1.

PŘÍJMY
Rozpočtový
výhled
POČÁTEČNÍ STAV PENĚŽNÍCH
PROSTŘEDKŮ
K 1.1.

P5 +P6+P7+P8

Pk + Pf

5.620
0,0
0,0

30.670
0,0
0,0

-KONSOLIDOVANÉ
ostatní
PŘÍJMY CELKEM

0,0
5.630
4.770
0,0

0,0
5.195
4.595
0,0

0,0
5.620
4.350
0,0

0,0
30.670
4.150
0,0

Kapitálové /investiční /výdaje - ř. 4220

200
4.770
5.630
0,0
200

200
4.595
5.195
0,0
200

200
4.350
5.620
0,0
200

30.500
4.150
30.670
0,0
30.500

4.970
4.770
0,0

4.795
4.595
0,0

4.550
4.350
0,0

34.650
4.150
0,0

0,0
200
4.970

0,0
200
4.795

0,0
200
4.550

0,0
30.500
34.650

4.970
0,0
0,0

4.795
0,0
0,0

4550
0,0
0,0

34.650
0,0
0,0

0,0
4.970
4.970

0,0
4.795
4.795

0,0
4.550
4550

0,0
34.650
34.650

0,00,0

0,00,0

0,00,0

0,00,0

0,0
4.970
-

0,0
4.795
-

0,0
4550
-

0,0
34.650
-

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,00,0

0,00,0

0,00,0

0,00,0

-KONSOLIDOVANÉ
splátka jistiny uvažovaného
úvěruCELKEM
ze SFŽP
VÝDAJE
Splátky jistin úvěrů, dluhopisů

0,0
4.970
0,0

0,0
4.795
0,0

0,0
4.550
0,0

0,0
34.650
0,0

běžného roku
-Hotovost
ostatní- úroky

KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM

Hotovost
na konci
Splátky
jistin
úvěrů,roku
dluhopisů
Hotovost běžného roku

660
0,0
4.970
3.161
0,0
660

400
0,0
4.795
3.561
0,0
400

1.070
0,0
4.550
4.631
0,0
1.070

- 3.980
0,0
34.650
651
0,0
- 3.980

KONSOLIDOVANÉ
Hotovost na konci roku VÝDAJE CELKEM

3.161
4.970

3.561
4.795

4.631
4.550

651
34.650

660

400

1.070

- 3.980

3.161

3.561

4.631

651

KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM

Třída 5
P5 VÝDAJE
+P6+P7+P8

Běžné /neinvestiční/ výdaje - ř.4210
Přijaté úvěry a komunální obligace

KONSOLIDOVANÉ
PŘÍJMY
CELKEM
Běžné /neinvestiční/ výdaje
- ř.4210

V3
V2

Třída
6
Pk
+ Pf
Třída 5
Třída 7
VÝDAJE

Ostatní výdaje - ř.4230
Kapitálové /investiční /výdaje - ř. 4220

Vc
V1
V3

V1+V2+V3
Třída 5
Třída 7

Výdaje/neinvestiční/
celkem /před výdaje
konsolidací/
- ř.4240
Běžné
- ř.4210
Ostatní výdaje - ř.4230

Třída 6
V1+V2+V3

Konsolidace
celkem - /výdaje
ř. 4250 - ř. 4220
Kapitálové
/investiční
Výdaje celkem /před konsolidací/ - ř.4240

Kv
V2
Vc
Vk
V3
Kv
V4
Vc
Vk
V5
Kv
V4
V6
Vk
V5

Vc - Kv
Třída
7
V1+V2+V3
Vc - Kv

V7
V4
V6
Vf
V5
V7
V6
V
Vf

Výdaje po
konsolidaci
Ostatní
výdaje
- ř.4230- ř.4430
Konsolidace celkem - ř. 4250
- splátka
jistiny /před
krátkodobých
úvěrů
- ř.8114
Výdaje
celkem
konsolidací/
- ř.4240
Výdaje po konsolidaci - ř.4430
- splátka jistiny
dlouhodobých
Konsolidace
celkem
- ř. 4250 úvěrů - ř.8124
- splátka jistiny krátkodobých úvěrů - ř.8114

Vc - Kv

- splátka
uvažovaného
Výdaje
pojistiny
konsolidaci
- ř.4430úvěru ze SFŽP
- splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - ř.8124
ostatní-jistiny
úroky krátkodobých úvěrů - ř.8114
-- splátka
- splátka jistiny uvažovaného úvěru ze SFŽP

V4+V5+V6+V7

Vk + Vf

V4+V5+V6+V7

D
V7
V
E
Vf
D

A+D
V4+V5+V6+V7
P-V

V
E

VkA+D
+ Vf

D

P-V

P-V

Vk + Vf

E

4.631
2015

5.195
0,0
0,0

Příjmy celkem
po konsolidaci
- ř.4200 - ř.4050
Příjmy
/před konsolidací/
- úvěry dlouhodobé - ř.8123
- úvěry krátkodobé
1 roku/ - ř. 8113
Konsolidace
celkem/do
- ř.4060
- výše uvažovaného úvěru ze SFŽP
- úvěrypo
dlouhodobé
Příjmy
konsolidaci- ř.8123
- ř.4200
- ostatní
výše uvažovaného
úvěru
ze SFŽP
-- úvěry
krátkodobé /do
1 roku/
- ř. 8113
Přijaté úvěry a komunální obligace
ostatnídlouhodobé - ř.8123
-- úvěry
úvěry a komunální
obligace
-Přijaté
výše uvažovaného
úvěru ze
SFŽP

Třída 6

3.561
2014

5.630
0,0
0,0

Kapitálové příjmy- ř. 4030
Nedaňové příjmy - ř.4020
Přijaté dotace - ř.4040
Kapitálové
příjmyř. 4030
Daňové
příjmy
- ř.4010
Příjmy celkem /před konsolidací/ - ř.4050
Přijaté dotace
- ř.4040
Nedaňové
příjmy
- ř.4020
Konsolidace celkem - ř.4060
Příjmy
celkem
/před
konsolidací/ - ř.4050
Kapitálové příjmy- ř. 4030
Příjmy po konsolidaci - ř.4200
Konsolidace
- ř.4060
Přijaté
dotacecelkem
- ř.4040
- úvěry krátkodobé /do 1 roku/ - ř. 8113

P5 +P6+P7+P8

VÝDAJE
Pk + Pf

3.161
2013

4.631
5.300
2015
370
5.300
4.631
370
25.000
5.30030.670
25.000
370
0,0
30.67030.670
0,0
25.000
0,0
30.670
30.670
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30.670
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Nedaňové příjmy - ř.4020

Pc - Kp

2.501
2012

5.100
2014
370
5.100
3.561
370
150
5.1005.620
150
370
0,0
5.6205.620
0,0
150
0,0
5.620
5.620
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.620
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Třída 2

Pc - Kp
P1+P2+P3+P4

2015

2013 – 2015,
v3.161
tis. Kč.
2.501
3.561

POČÁTEČNÍ
PROSTŘEDKŮ
K 1.1.
Třída 1STAV PENĚŽNÍCH
Daňové příjmy
- ř.4010

P1+P2+P3+P4
Třída 3
Pc - Kp
Třída 4

2014

4.650
2013
367
4.650
3.161
15
367
163
15
4.650
5.195
163
367
0,0
5.195
15
5.195
0,0
163
0,0
5.195
5.195
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.195
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Daňové příjmy - ř.4010

Třída 3
PŘÍJMY
Třída 2
Třída 4
Třída 13
Třída
P1+P2+P3+P4
Třída 24
Třída

2013

4.649
2012
337
4.649
2.501
337
643
4.6495.630
643
337
0,0
5.6305.630
0,0
643
0,0
5.630
5.630
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.630
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Třída 1

PŘÍJMY

2012

Rozpočtový výhled 2013 – 2015, v tis. Kč.

úvěrů,
dluhopisů úvěrů - ř.8124
-Splátky
splátkajistin
jistiny
dlouhodobých
- ostatní- úroky

Hotovost běžného roku
Hotovost na konci roku

SchválenoA+D
Zastupitelstvem obce dne 06.12. 2012
Schváleno Zastupitelstvem obce dne 06.12. 2012
Červinka Oldřich
Schváleno
Zastupitelstvem obce dne 06.12. 2012
místostarosta obce
Červinka Oldřich
místostarosta obce

Šišková Stanislava
starostka obce
Šišková Stanislava
starostka obce

Červinka Oldřich
místostarosta obce

Šišková Stanislava
starostka obce

Obecní úřad Zlobice hledá kronikáře pro Obec Zlobice.
Předpoklady – zájem o dění v obci, dobrá znalost českého jazyka,
čitelný rukopis. Zájemci ať se přihlásí v úředních hodinách
na Obecním úřadě ve Zlobicích. Děkujeme

Z činnosti Obecního úřadu Zlobice
Přehled vyřízených písemností za rok 2012 ke dni 12. 12. 2012
V roce 2012 bylo vytvořeno a vyřízeno mj. 516 písemností, týkajících se žádostí o informace,
stížností na postup a žádostí o uplatnění opatření, rušení trvalých pobytů… z toho:
žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb.
žádosti dle zákona č. 128/2000 Sb.
poskytnutí informací dle zákona. č. 106/1999 Sb.
poskytnutí informací dle z. č. 128/2000 Sb.
stížnosti na postup při vyřizování žádosti dle zákona č. 106/1999
stížnosti na postup při vyřizování žádosti dle zákona č. 128/2000
žádosti o uplatnění opatření proti nečinnosti
rozhodnutí o odmítnutí žádosti
rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti
odvolání
přeposlání stížností, odvolání nebo vyřízení stížností a odvolání, předkládací zprávy
sdělení od Krajského úřadu Zlínského kraje, vrácení spisového materiálu,
žádosti o podklady, rozhodnutí o vyřízení
rozhodnutí KUZL o potvrzení rozhodnutí
rozhodnutí KUZL o zrušení nebo novém projednání
výzvy k upřesnění neúplných žádostí, odvolání a sdělení k doplnění
doplnění k výzvám a různá sdělení
jiné žádosti, podněty, podání, námitky
odpovědi OÚ na podání (ostatní vyřízeny na ZO)
žádosti MVČR o sdělení, vyjádření
vyjádření OÚ k žádostem MVČR
písemnosti ohledně exekuce
písemnosti před vydáním usnesení soudu o odmítnutí žaloby
(v minulém roce to bylo 40 ks různých písemností týkajících se soudu) není započítáno vracení
zásilek z důvodu nepřevzetí a znovu zasílánípísemnosti vyhotovené ke zrušení trvalých pobytů
vyrozumění o výši nedoplatků
Události a pozvánky
•

Živý betlém ve Zlobicích
25. prosince v 16 hodin
Už od listopadu připravují mladí
křesťané z farnosti Zlobice spolu
se svými přespolními kamarády
letošní představení živého betléma.
Veršované texty prodchnuté milým humorem se nejen hercům dobře pamatují, ale jistě potěší i početné publikum. Máte-li možnost, přijeďte se na
nás podívat. Je možné, že se na vás
usměje nejen Ježíšek, ale také hostinská a naleje vám něco na zahřátí.
Kostel s jesličkami bude ve Zlobicích
otevřen pro všechny návštěvníky před
i po představení v době od 15 do 17
hodin.
• Změna času nedělní bohoslužby
Od první neděle v lednu do poslední
neděle v červnu dochází k přesunutí
obvyklé hodiny nedělní mše svaté na
7:30.
• Tříkrálová sbírka
Již od roku 2001 se pravidelně koná
ve všech našich diecézích Tříkrálová
sbírka. Pochází z tradice putování Tří
králů za narozeným Ježíšem. Vždy
okolo 6. ledna se do ulic vydávají

skupinky koledníků, aby lidem roznesli radostnou zvěst o narození Ježíše
Krista a jménem Charity ČR požádali
o finanční pomoc pro lidi v nouzi u nás
i v zahraničí. Výnos sbírky se rozdělí
tak, aby 65 % prostředků zůstalo na
pomoc přímo v daných regionech.
(Kroměřížská charita použila peníze
z loňské sbírky přednostně na nákup
vysoušečů zdiva. Budou se používat
pro vysoušení povodní zatopených
budov.) Ostatní prostředky jdou na
projekty diecézních charit a humanitární pomoc. Letošní sbírka proběhne
od 2. do 15. ledna 2013.
Vánoční bohoslužby ve Zlobicích
24. prosince  
25. prosince  
26. prosince  
31. prosince  
1. ledna

22 hod
9 hod
9 hod
16:45 hod
7:30 hod

29
49
24
60
11
21
12
14
3
12
60
46
10
6
17
16
11
6
14
7
4
10
57
17

V červenci 2012 oslavila životní jubileum – 80 let paní Libuše Kupková
z Bojanovice, v září 2012 oslavili
životní jubileum - 90 let hned dva
občané obce Zlobice – paní Ludmila
Zezulová a pan Ladislav Žemlík.
V lednu 2013 oslaví životní jubileum
– 80 let paní Anežka Vojáčková ze
Zlobic.
Všem našim jubilantům přejeme
k jejich nádherným narozeninám vše
nejlepší, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a životní energie.
Všem občanům obcí Zlobice
a Bojanovice přejeme krásné Vánoce,
veselého Silvestra
a hlavně hodně
štěstí a zdraví do
nového roku 2013.
Za Sbor pro občanské záležitosti
Hana Žůrková

Vážení spoluobčané. Je konec roku 2012, a tak Vám jménem svým i za
výbor TJ Sokol Zlobice chci popřát veselé vánoce,bohatého ježíška a mnoho
úspěchů v roce 2013. Zároveň si dovoluji pozvat členy TJ na Valnou hromadu,
která se koná v sobotu 26.1.2013 v 17.00 v restauraci ve Zlobicích
Za TJ Sokol Zlobice Antonín Večerka předseda

V roce 2012 jsme se s mladými hasiči scházeli pravidelně každou středu. Během tohoto roku nás několik mladých
hasičů opustilo, ale zároveň jsme přijali několik nových členů. Počet členů se ustálil na 14 členech. Na našich schůzkách
se věnujeme přípravě na různé soutěže související s požární
ochranou. Patří sem nácvik požárního útoku, uzlování, nácvik topografických značek nebo zdravověda. Věnujeme
se příčinám vzniku požárů, znalostem častých požárních
závad, věnujeme se celoroční činnosti ve hře Plamen
a hrajeme všelijaké hry.
Tak už je zase rok za námi a já
bych Vás chtěl krátce informovat
o činnosti našeho sboru dobrovolných hasičů ve Zlobicích. V roce 2012
se naše členská základna sešla na
první pravidelné schůzi ve zbrojnici
27.1.2012. Na této schůzi jsme si
připomněli naše plány na celý rok, co
jsme si dali na valné hromadě v prosinci 2011. Jedním z mnoha plánů bylo
i pravidelné pořádání schůzek, vždy
poslední pátek v měsíci. Naší první akcí
bylo vodění medvěda ve Zlobicích, při
kterém nám na harmoniku hrál Milan
Zahradníček. Po obejití celé vesnice
jsme skončili v hasičské zbrojnici,
kde jsme si dali teplý čaj a gulášovou
polévku od sestry Brhelové a bratra
Brhela. Jako další akce proběhl 14.4.
sběr železného šrotu v obou obcích.
Dne 8.5. na oslavy osvobození naších
obcí jsme již tradičně byli v průvodu na
hřbitov, kdy naši členové nesli věnec.
V květnu skončila na našem vozidle
technická, a proto musel bratr velitel auto zkontrolovat a nechat udělat
novou technickou. Koncem května
jsme se konečně dočkali a vyrazili na
první soutěž v požárním útoku, kterou
pořádalo SDH Bezměrov.
Na tuto soutěž jeli naše družstva
mužů, žen a mladých hasičů. Od
této soutěže jsme se účastnili všech
soutěží při hodových oslavách v okol-

Abychom nemuseli na tréninky požárního útoku dojíždět
do Lutopecen, zakoupili jsme vlastní káď na vodu.
Dne 8. května jsme se zúčastnili průvodu oslav
osvobození naší obce.   
Na první soutěž v roce 2012 jsme jeli 25. května
do Bezměrova, kde byl závod v požárním útoku
O putovní dřevěnou proudnici. Zde se starší hasiči umístili
na 2. místě a mladší skončili na sedmém místě.
Další soutěž byla 16. června v Lutopecnách. Závodilo se opět v požárním útoku. Starší hasiči se umístili na
2. místě, mladší na 4. místě.
V rámci hodových oslav jsme pořádali soutěž dne
5. července. Opět se závodilo v požárním útoku a starší
hasiči získali 1. místo a mladší hasiči 4. místo.
Dne 8. Září byl na hřišti ve Zlobicích první ročník soutěže
mladých hasičů O pohár okrsku Lutopecny. Zde se starší
hasiči umístili na 1 místě a mladší na 2 místě.
Rádi mezi sebou uvítáme nové mladé členy.
Tímto bych chtěl poděkovat sponzorům, rodičům,
vedení SDH Zlobice, mým spolupracovníkům a především
mladým hasičům za dosavadní činnost v letošním roce
a těším se na další spolupráci v roce 2013.
Za kolektiv mladých hasičů vedoucí Ivan Brhel.

ních vesnicích. Jednu z hodových
soutěží jsme pořádali my, když se 5.7.
sjely okolní sbory na naše hodové oslavy. Soutěžilo se v kategoriích muži,
ženy a mladí hasiči. Po skončení
soutěží se jako již každý rok konala
v restauraci Zlobice hodová zábava,
na které nechyběla ani bohatá tombola. Pro rok 2012 vedení okrsku
Lutopecny založilo novou soutěž pro
mladé hasiče o pohár okrsku Lutopecny. Jako první pořádající sbor jsme se
přihlásili my, a proto jsme 8.9. na hřišti
ve Zlobicích uspořádali již zmíněné
první kolo této soutěže.
Jak jsme dopadli se dočtete ve
zprávě vedoucího mladých hasičů.
V této zprávě se dozvíte o všech aktivitách mladých hasičů za rok 2012.
Ke konci roku jsme jeli do výzbrojny
ve Zlíně, kde jsme dokoupili materiál
do naší výzbroje a výstroje tak, abychom byli zase o něco lépe připraveni
na případný výjezd. Poslední akce
letošního roku byla valná hromada
v restauraci Amerika, kde jsme celý
rok zhodnotili a popřáli si vše nej do
toho nového. Závěrem mého krátkého
zhodnocení roku 2012 bych chtěl
poděkovat všem co nám pomáhali
a hlavně   obecnímu zastupitelstvu
a paní starostce za spolupráci v roce
2012 a těším se na spolupráci v roce
následujícím.Úplným závěrem Vám

www.sdhzlobice.wbs.cz

chci   popřát vše nejlepší do toho
nového roku 2013, hodně štěstí zdraví
a spokojenosti.
Radek Joura starosta SDH Zlobice
Mateřská škola Zlobice
S příchodem prvních sněhových
vloček, mrazíků a tradiční výzdobou
v oknech domů a výkladech obchodů
se stále častěji v hovorech lidí objevuje slovo Vánoce. Tyto krásné svátky
se každoročně vracejí a provází nás
celým naším životem od dětských let
až po stáří.
Po týdnech příprav se nám
otevírá očekávaný vánoční čas. Děti
netrpělivě počítají, kdy už skončí škola
a přijdou Vánoce.
A s nimi, jako každý rok, přišel stres,
nervozita a starosti. Neměli bychom
tomu podlehnout, ale naopak se snažit
poslední svátky roku prožít příjemně
a s lidmi, které máme rádi.
Nastal ten vánoční čas,
plno dárků popřejem zas.
K tomu krásné, klidné chvíle,
v novém roce hezké cíle.
Kolem sebe přátele,
ať jde život vesele.
Šťastné, veselé, vanilkově vonící
a láskou proteplené Vánoce přejí
děti a zaměstnankyně Mateřské
školy Zlobice.
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