I N F O R M ÁTO R
ZPR AVODA J OBCE ALBRECHTIČKY - leden 2019

informace z obecního úřadu
Úvodník Leden 2019
Vážení spoluobčané, v době, kdy
budete číst tyto řádky, budeme o
roku 2018 hovořit už jen v minulém čase. Každému z nás přinesl
situace radostné i méně veselé. A
všichni doufáme, že ten nový rok
2019 bude lepší. I já Vám přejí,
aby byl nový rok úspěšný a naplněný zdravím,
štěstím.
Děkují všem spoluobčanům, spolkům, kteří
se nějakým způsobem podíleli na chodu

obce, ať už přípravou kulturních
akcí nebo pomocí se zimní údržbou chodníků, sekáním trávy
apod. Pokud máte nějaké připomínky k chodu obce, přijďte nám
své názory sdělit, abychom věděli,
jakým směrem chcete, aby se
obec rozvíjela. Doufám, že i v tomto roce se
budeme setkávat na společných akcích a
těším se na spolupráci s Vámi.
Eva Tripská, starostka

Ze zasedání zastupitelstva obce
Dne 19. 12. 2018 se konalo 2. zasedání
zastupitelstva obce, na kterém byly projednány a schváleny záležitosti obce:
• zřídilo komisi školskou, kulturní a sociální
na období od 1.1.2019 do 30.9.2022
• schválilo rozpočet obce na rok 2019 dle
tabulkové části materiálu „Návrh rozpočtu“,
členění rozpočtu podle paragrafu jako závazného ukazatele, příjmy ve výši 13 547 000,Kč, výdaje ve výši 13 035 000,- kč a financování ve výdajích ve výši 512 000,- Kč.
• schválilo střednědobý výhled rozpočtu
obce na roky 2020 – 2021
• schválilo pronájem části pozemku 539/3 o
výměře 800 m2
• schválilo poskytnutí finančních darů z
rozpočtu obce
- 3 000,- Kč pro Záchrannou stanici
Bartošovice - darovací smlouvou

- 10 000,- Kč pro Mobilní hospic Strom
života - darovací smlouvou
• schválilo prodej pozemku 325/122, orná
půda, o výměře 1000 m2 v k.ú. Albrechtičky
formou licitace, vyvolávací cena 650,- Kč/m2,
pozemek je určen k výstavbě rodinného
domu
• schvalilo ponechání nevyčerpaného
finančního příspěvku na dorovnání mezd ve
výši 201 000,- Kč ZŠ a MŠ Albrechtičky p.o. a
převedení jeho čerpání do roku 2019
• schválilo hlavní inventarizační komisi na
volební období 2018-2022 ve složení: Lukáš
Pitucha, Ing. Martina Havlíková a Renata
Drdová
• schválilo jako zástupce zřizovatele členem
školské rady PO ZŠ a MŠ Albrechtičky pana
Mgr. Milana Myšku
pokračování na straně 2

Obec Albrechtičky, 742 55 Albrechtičky 131, Tel.: 556 428 016
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Změna ceny za svoz komunálního odpadu
Pro rok 2019 nedochází ke změně cen za svoz komunálních odpadů.
Změnit tarif svozu lze od 1.1.2019 do doby fakturace. Po obdržení složenky již nelze tarif svozu
pro daný rok změnit.
Objem nádoby

Tarif

Počet obsluh

Cena 2019

80

P101

1 x za 14 dní

1428,-

80

P111

1 x týdně

2400,-

80

P191

1 x měsíčně

828,-

120

P201

1 x za 14 dní

1728,-

120

P207

1 x za 14 dní v zimě (7 měs.)

1092,-

120

P211

1 x týdně

2904,-

120

P261

1 x týdně v zimě (7 měs.) +
1 x za 14 dní v létě (5 měs.)

2414,-

120

P271

1 x týdně v zimě (7 měs.)

1904,-

120

P291

1 x měsíčně

1068,-

120

P292

1 x měsíčně v létě (7 měs.)

777,-

Zimní svoz je od 1.10. do 30.4. Letní svoz je od 1.5. do 30.9. U tarifu P292 je letní svoz od 1.4. do
31.10. Tarif P271 se používá u objektů s vytápěním na tuhá paliva – nádoba se sjednává jako další
k celoročnímu odvozu tarifu P211 nebo P201.

Ceny vodného a stočného pro rok 2018

SmVaK Ostrava a.s. oznamuje, že na základě
usnesení představenstva byly v souladu s
platnou legislativou schváleny nové ceny
vodného a stočného s účinnosti od 1. ledna
2019 takto:
Voda pitná (vodné)
45,06Kč/m
(vč.15% DPH)
Voda odvedená (stočné) 40,02 Kč/m
(vč. 15% DPH)
Nové ceny budou uplatněny po prvním
odečtu měřidel následujícím po 1. lednu
2019.

Obec Albrechtičky oznamuje, že
na základě přepočtu finanční
analýzy pro získání dotace na
stavbu Kanalizace a ČOV Albrechtičky je cena
stočného pro rok 2019:
Voda odvedená (stočné) 44,32 Kč/m3
(vč. 15% DPH)
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Re exní pásky
Dne 20. února 2016 vešla v platnost novela
zákona 361/2000 Sb., o silničním provozu.
Chodci mají povinnost nosit reflexní prvek,
pokud se za snížené viditelnosti pohybují
mimo obec po krajnici nebo okraji vozovky v
místě, které není osvětleno veřejným osvětlením.
Připomínáme občanům, že mají možnost si
na obecním úřadě zakoupit reflexní pásky 1
kus za 15,- Kč.

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
Ve čtvrtek 31. ledna skončí lhůta pro podání
přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2019
a také možnost přihlásit se k placení této
daně na rok 2019 prostřednictvím soustředěné inkasní platby obyvatelstva (SIPO).
Povinnost podat přiznání se týká především
nových vlastníků pozemků, zdanitelných
staveb, bytových a nebytových jednotek
(včetně majitelů bytových jednotek převedených v roce 2018 z družstevního do osobního
vlastnictví). Do daňového přiznání se uvádí
všechny zdanitelné stavby (budovy nebo
vybrané inženýrské stavby), bytové a nebytové jednotky, které se nachází na území
Moravskoslezského kraje. Rozhodný je stav
vlastnictví k nemovité věci k 1. 1. 2019.
Pozornost těmto řádkům by měli věnovat
také vlastníci nemovitostí, kteří v roce 2018
všechny nemovitosti nebo část svých nemovitostí umístěných v Moravskoslezském kraji
prodali, darovali nebo je jiným způsobem
převedli na nové vlastníky. Také bývalým
vlastníkům nemovitých věcí totiž zákon
ukládá povinnost komunikovat s finančním
úřadem, a to buď formou podání daňového
přiznání (pokud jsou ke dni 1. 1. 2019 vlastníky nemovitých věcí v obvodu územní působnosti Finančního úřadu pro Moravskoslezský
kraj) nebo formou písemného oznámení, že v

roce 2018 přestali být vlastníky nemovitých
věcí a nadále již k 1. 1. 2019 nejsou vlastníky
žádné nemovité věci ani poplatníky daně za
nemovité věci v obvodu územní působnosti
FÚ pro Moravskoslezský kraj.
Důvodem pro podání daňového přiznání je i
provedená digitalizace katastrálních území,
která proběhla v roce 2018. Tímto úkonem ve
většině případů dochází ke změně poplatníka u parcel pronajatých zemědělským subjektům, dále ke změně číslování parcel a ke
změně výměry parcel.
Pokud vlastník nemovité věci, která se nachází v Moravskoslezském kraji, podával přiznání
k dani z nemovitých věcí Finančnímu úřadu
pro Moravskoslezský kraj v uplynulých
letech a nezměnily se skutečnosti rozhodné
pro výpočet daně, daňové přiznání znovu
nepodává. Skutečnost, že došlo ke změně
stanovené ceny půdy nebo výši místního
koeficientu není sama o sobě důvodem pro
podání daňového přiznání.
Vlastník nemovité věci umístěné na území
Moravskoslezského kraje, který tuto nemovitou věc zahrnul do přiznání k dani z nemovitých věcí podaného v uplynulých letech, má
povinnost podat daňové přiznání zejména,
pokud realizoval přístavbu, nástavbu nebo
naopak část stavby zlikvidoval, dále pak v
pokračování na straně 2
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případech, kdy došlo ke změně výměry jeho
pozemků nebo ke změně druhu pozemku,
zvýšení počtu nadzemních podlaží apod.
V případě nejasností či pochybností ohledně
správné výše daně z nemovitých věcí doporučuje finanční úřad seznámit se podrobněji
se všemi informacemi a novinkami na internetových stránkách www.financnisprava.cz.
Finanční úřad doporučuje využít k vyplnění i
k podání daňového přiznání elektronickou
aplikaci na adrese www.daneelektronicky.cz
, kde lze tiskopis Přiznání k dani z nemovitých
věcí na rok 2019 vyplnit automatizovaně s
nápovědami, kontrolami, automatickými
součty a také jej lze vytisknout.
Má-li občan (nebo jiný daňový subjekt či jeho
zástupce) zpřístupněnou datovou schránku
nebo má-li zákonnou povinnost mít účetní
závěrku ověřenou auditorem, je povinen
daňové přiznání podat datovou zprávou ve
formátu a struktuře zveřejněné správcem
daně, tj. prostřednictvím aplikace
Elektronická podání na www.daneelektronicky.cz. Dílčí přiznání k dani z nemovitých
věcí se však podává pouze v listinné podobě.
Pro občany, kteří nemají zpřístupněnou
datovou schránku a dávají přednost ručnímu
vyplnění přiznání, jsou na všech územních
p r a c o v i š t í c h Fi n a n č n í h o ú ř a d u p r o
Moravskoslezský kraj připraveny tiskopisy
daňového přiznání a Pokyny k vyplnění
přiznání k dani z nemovitých věcí. Všechny
tiskopisy a informace však lze rychle získat
také bez osobní návštěvy úřadů na internetových stránkách www.financnisprava.cz.
Daň z nemovitých věcí na rok 2019 je splatná
do 31. května. I letos občané v průběhu
května obdrží do svých poštovních schránek
tzv. „daňovou složenku“ s údaji potřebnými
pro zaplacení daně z nemovitých věcí.
Složenku do schránky neobdrží občané, kteří
se již v minulosti přihlásili k placení daně z

nemovitých věcí prostřednictvím SIPO nebo
se k placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO přihlásí do konce ledna tohoto
roku.
Více informací k dani z nemovitých věcí a k
placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO najdete na www.financnisprava.cz/sipo.
Informace pro placení daně e-mailem
Od loňského roku mají občané, kteří se dosud
nepřihlásili k placení daně z nemovitých věcí
prostřednictvím SIPO, další možnost, jak
získat informace nutné k placení daně z
nemovitých věcí, a to zasláním e-mailem.
Na základě žádosti, která byla v minulosti
podána občanem, který je poplatníkem daně
z nemovitých věcí nebo na základě žádosti,
která bude občanem podána finančnímu
úřadu nejpozději do 15. března tohoto roku,
bude občanovi doručen místo složenky email s informacemi potřebnými pro placení
daně z nemovitých věcí.
Informace doručené e-mailem obsahují také
QR kód, pomocí kterého lze daň z nemovitých věcí ihned zaplatit přes internetové
bankovnictví nebo pomocí mobilních platebních aplikací. Tímto způsobem placení se
na minimum snižuje riziko vzniku chyby v
psaní při ručním zadávání platebního příkazu, a tím se snižuje riziko nesprávně provedené platby.
Pokud občan požádá o tuto službu, nebude
mu již do poštovní schránky doručována
daňová složenka. Více informací k aktivování
služby včetně tiskopisu žádosti je zveřejněno
na internetových stránkách www.financnisprava.cz.
Ing. Petra Homolová, tisková mluvčí
finančního úřadu
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Místní akční plán rozvoje vzdělávání - MAP II.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání
pokračuje návazným projektem - MAP II.
Město Bílovec získalo dotaci na projekt MAP II
ORP Bílovec, který navazuje na projekt MAP I,
ukončený v závěru roku 2017. Cílem projektu
je podpora společného plánování a sdílení
aktivit v území, které vedou ke zvýšení kvality
vzdělávání v MŠ a ZŠ, podpora dětí a žáků
ohrožených školním neúspěchem, vzájemné
informování a spolupráce vzdělávacích
institucí v území. Bylo vydáno rozhodnutí o
poskytnutí dotace ve výši 9 225 940 Kč. Do
společného projektu bude zapojeno celkem
18 škol v ORP. Od března 2018 až do konce
roku 2021 budou realizační tým a pracovní
skupiny včele s řídícím výborem plánovat a
realizovat aktivity pro děti a žáky, pedagogy,
zřizovatele škol, rodiče a veřejnost. Počet
pracovních skupin je šest a jsou zaměřeny na
práci v oblastech matematické gramotnosti,
čtenářské gramotnosti, rovných příležitostí,
předškolního vzdělávání a malotřídních škol
a polytechnického vzdělávání a envirometální výchovy.
V září se uskutečnilo jednání realizačního
týmu s vedením škol a v říjnu bylo projednáno obsazení pracovních skupin učiteli škol,
odborníky na vzdělávání a rodiči. Dne 19. 11.
2018 zasedal Řídící výbor projektu a schválil
zásadní dokumenty, které jsou potřebné pro
úspěšnou realizaci.
Mezi plánované aktivity patří projektové dny
ve Velkém světě techniky, besedy se spisovateli, organizace výtvarného plenéru, besedy
pro rodiče a mnohé další. V měsíci dubnu se
uskutečnil seminář lektorky Lenky Bínové pro
učitelky mateřských škol s názvem„Agresivita

dětí předškolního a mladšího školního věku“.
Pro rodiče s dětmi se uskutečnil také
workshop „Jarní bubnování“. Možnosti
vyzkoušet si drumbeny využilo pět mateřských škol. V měsíci říjnu proběhla první z
cyklu besed pro žáky prvního stupně základních škol se spisovatelkou Lucií Seifertovou.
Děti si vyzkoušely vyrobit prostorový obrázek
ke 100. výročí vzniku Československa a seznámily se s osobnostmi našich dějin.
Dne 22. 11. 2018 proběhla pod názvem Od
písmene ke knížce beseda pro žáky škol a
jejich učitele. Děti zažily výpravu za poznáním, jak kdysi vznikaly první záznamy, čím a
na co lidé psali, seznámily se s úžasným vynálezem k nihtiskem. Paní PhDr. Lenk a
Juráčková, muzejní pedagožka, ukázala
dětem knihy, které jsou staré více než 100 let.
A aby nezůstalo jen při teorii, děti si vyzkoušely, jak se psalo husím brkem a vyrobily si ex
libris.
Slovo ex libris pochází z latiny a znamená "z
knih". Původně bylo nazýváno i knižní značka.
Jedná se o malý ozdobný lístek, který většinou obsahuje název exlibris nebo ex libris.
Dále jméno, erb, či monogram objednavatele, výtvarný motiv nebo jiné vyjádření vztahu
majitele ke knize. Ex libris se vlepuje do knih,
aby zde připomínalo jejich majitele.
Veškeré aktivity projektu MAP II budou pro
zúčastněné zdarma a informace o nich najdete především na webových stránkách projektu MAP II www.mapbilovec.cz a na facebooku.
Ing. Radomíra Michálková, koordinátor
projektu
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Informace ze základní a mateřské školy - prosinec 2018
Měsíc prosinec byl pro MŠ velice zajímavý a
pestrý. V neděli 2.12.2018 se děti, rodiče a
kolektiv MŠ sešli u vánočního tvoření v
základní škole, kde se zdobily perníčky, vyráběly se zvonečky z květináčků a sněhuláčci z
kolíčků na prádlo. Všichni se velmi dobře
bavili a odpoledne uteklo jako voda.
Hned v pondělí děti prožily čertí den, kdy již

ráno přišly převlečeny za čerty a čertice.
Zpívali jsme čertí písničky, říkali básničky a
nacvičovali tím i na Mikuláše, který nás navštívil pár dní poté. Přišel Mikuláš, anděl a čert.
Naštěstí všechny děti skončily u anděla, i když
čert si chtěl některé odnést. Nakonec se tak
nestalo. Seznámili jsme se s vánočními zvyky

jako – čarování s hrníčky, krájení jablíčka,
pouštění lodiček, házení pantoflem a vázání
řetězů.
Ve středu 19.12.2018 proběhla vánoční
besídka v MŠ, na které jsme se všichni sešli v
hojném počtu a užili si předvánoční atmosféru. Ve školce máme nazdobený vánoční
stromeček, pod kterým děti našly spoustu
dárečků. Poděkovali jsme Ježíškovi a popřáli
si krásné prožití vánočních svátků a šťastný
Nový rok .

Takto úžasné byly děti při vystoupení na
Vánoční besídce 19.12.2018 ….. co dodat?

Na co se mohou těšit naše děti ze ZŠ a MŠ v lednu 2019?
• Mejdan s ekoplastelínou 17.1. 2019
Základní a Mateřská škola a DK Budulínci zvou všechny děti na
PLASTELÍNOVÝ MEJDAN S EKOLÍNOU.
Od 15:00 hod – starší děti, od 16:00 hod- předškolní děti
Kde: Základní škola
S sebou si, prosím, přineste uzavíratelnou krabičku, ve které si
plastelínu odnesete.
Cena materiálu: 20 Kč/ tvořící osoba.
• Usměvavé lyžování 21.1. – 25. 1. 2019
Účastníme se zábavného, 5-ti denního kurzu v lyžařském středisku Palkovice. Děti budou
lyžovat ve skupinkách s instruktory, zakončen je tradičně lyžařskými závody. Součástí je ocenění dětí a samozřejmě medaile pro všechny lyžaře!
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Logopedický kroužek
V MŠ v Albrechtičkách bude v roce 2019
probíhat logopedický kroužek. V logopedickém kroužku se budeme zaměřovat na
dechová, fonační, artikulační cvičení, rozvoj
všech jaz ykových rovin (fonetiko -

fonologická, lexikálně-sémantická, morfologicko-syntaktická, pragmatická rovina) a
prevenci narušené komunikační schopnosti.
Tento kroužek povede Mgr. et. Bc. Jana
Onheiserová.

Poděkování – Ježíškova vnoučata
Vánoce jsou svátky rodinné pohody a laskavosti. Jsem ráda, že mnozí z nás na tyto hodnoty nezapomněli a neváhali se zapojit do
výzvy pro projekt Ježíškova vnoučata, který
plní vánoční přání dědečkům a babičkám v
domovech pro seniory a podobných zařízeních. Cílem bylo oslovit především děti, aby
vlastnoručně vyrobily vánoční přáníčka,
která byla prostřednictvím Českého rozhlasu
rozeslána do domovů pro seniory. Velké díky
patří všem, kteří do této akce přispěli svými
výtvory, především žákům z místní základní
školy a také maminkám, které si našly čas a se
svými dětmi vyrobily nádherná přání. I když
jsme na celou akci měli pouze pár dní, podařilo se nám odeslat 48 přáníček, která určitě
splnila svá poslání- potěšit a zahřát osamělá
srdíčka těch, kteří tato přání dostali.

Na závěr bych ráda zmínila heslo, které
celou akci provází: Má to smysl!
Iva Tomášková

informace z kultury a sportu
Termíny plesů - 2019

26.01.2019 – Obecní ples – Obec Albrechtičky, Kulturní dům
09.02.2019 – Skautský ples pro děti + Skautský ples pro dospělé, Kult.dům
02.03.2019 – Hasičský ples – SDH Albrechtičky, Sokolovna
INFORMÁTOR - zpravodaj obce ALBRECHTIČKY - leden 2019
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informace z kultury a sportu
Pozvánka
Skauti z Albrechtiček vzpomínají na svou historii
a zvou Vás na výstavu

Skauting v Albrechtičkách
Výstava představí poválečné začátky, vzpomínky pamětníků
i kroniky a provede Vás
po cestě, kterou jsme společně urazili.
Termín: 22. 2. – 24. 2. 2019
Místo: Informační centrum - Dřevěnice

Divadlo
Oznamujeme občanům, kteří jsou přihlášeni na
muzikál "Kočky", že od 28.1. 2019 budou na obecním úřadě k vyzvednutí vstupenky.

informace z obecního úřadu

Pošta Partner na obci
Od 1.1.2019 začala v
kanceláři obecního
úřadu fungovat pošta
Partner. Snažili jsme se
uspořádat prostor y
pošty a úřadu tak, aby
vyhovoval poskytovaným službám. Obsluha pošty p. Horáčková L.
je zaměstnancem obce a bude vyřizovat i
agendy obce. Všechny platby, které se týkají
obce (stočné, poplatky za psy, nájem za hrob,
platba za odpady aj.) budete platit u ní. Po

absolvování školení bude provádět ověřování podpisu, listin a výpisy z Czech pointu,
agendu pohřebnictví, stočného, odpadů,
přihlášky a odhlášky psů aj.
Chtěla bych Vás poprosit o respektování
soukromí, a pokud někdo bude v kanceláři
obecního úřadu (pošty), aby jste vyčkali na
chodbě, než se kancelář uvolní. Taky bych
chtěla požádat, aby jste záležitosti, které se
týkají pošty vyřizovali pouze v provozních
hodinách pošty.
Eva Tripská, starostka

informace ze společenské rubriky
Rozloučili jsme se
V měsíci prosinci 2018 jsme se rozloučili:
s panem Josefem Dybalem
s paní Irenou Huvarovou
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informace ze základní a mateřské školy

Pozvánka

PLASTELÍNOVÝ
MEJDAN
S EKOLÍNOU
ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA A DK BUDULÍNCI ZVOU
VŠECHNY DĚTI NA TVOŘENÍ Z EKO PLASTELÍNY

ČTVRTEK 17. LEDNA 2019
V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Od 15:00hod- pro starší děti
Od 16:00hod- pro předškolní děti

Přineste si, prosím, uzavíratelnou krabičku, ve které si
plastelínu odnesete.
Cena materiálu: 20Kč/ tvořící osoba
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informace ze světa humoru
Humor na téma - NOVÝ ROK
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