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V tomto čísle najdete:

Vážení a milí spoluobčané,
není to tak dlouho, kdy jsme o první adventní neděli, která je předzvěstí vánočních svátků,
opět společně rozsvítili náš vánoční strom v centru obce, ve svých domovech pozvolna
vykouzlili pohodovou vánoční atmosféru, nový rok přivítali společně s občany sousední obce
Doloplazy na vodní nádrži a už tu máme nový rok.
Dovolte mi, abych Vám poděkovala za spolupráci a pomoc v loňském roce, kterou jste svojí
účastí na událostech v naší obci a na akcích naší obec reprezentujících pomohli rozvoji naší
obce, jejíž jste občany.
Není jednoduché v této uspěchané době najít dostatek času při všech těch povinnostech
v zaměstnání, v domácnostech a v rodině. O to více si vážím Vaší pomoci a to i té zdánlivě
minimální, která je spojená se zkrášlením okolí Vašich domovů. Je mnoho možností a jsem
upřímně ráda, že téměř každý z Vás si vzal některý z druhů pomoci za sobě vlastní.
Vážení spoluobčané,
jménem zastupitelstva obce i jménem svým Vám přeji v novém roce pevné zdraví, mnoho
úspěchů, jak pracovních, tak zvláště v rodinném životě, protože tam každý z nás čerpá sílu
do další činnosti.
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Obecní úřad Želeč
Obec Želeč
Želeč č.p.62,
798 07 Brodek u Prostějova
Telefon: 582 370 254
Fax:
582 370 254
e-mail: obec@zelec.cz
IČ:

00288993

číslo účtu:

7427701 / 0100
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Čtvrtek 8:00 - 12:00 13:00 - 15:30
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Z činnosti Zastupitelstva obce Želeč v roce 2016
Rok 2016 skončil pro obec hospodařením s celkovými příjmy 13.937.012,- Kč a celkovými výdaji 9.288.584,- Kč a zůstatky finančních
prostředků k 31.12.2016 u finančních ústavů 11.655.041,93 Kč. Obec není zatížena žádnými úvěry.

Výpis toho nejdůležitějšího z činnosti zastupitelstva a rady obce, které se poprvé sešlo 2. února 2016

Hlavním důvodem svolání zasedání zastupitelstva obce bylo zakoupení nemovitosti č.p.167 od vlastníka nemovitosti pana Františka
Kučery prostřednictvím realitní kanceláře. Důvodem schválení zakoupení této nemovitosti byl veřejný zájem obce o zachování vlivu na
využití budovy v katastru obce. Budova byla zakoupena za částku 360.000,- Kč.
Na tomto zasedání zastupitelstvo schválilo zakoupení další nemovitosti č.p.104 od vlastníka nemovitosti pana Drahoslava Menšíka
prostřednictvím realitní kanceláře za částku 86.300,- Kč. Tuto nemovitost plánuje zastupitelstvo zdemolovat, částečně komunikaci
v ulici rozšířit pro parkování, aby nám auta neparkovala na chodnících a zbytek plochy zkulturnit jako odpočinkovou zónu. Tato lokalita se
nachází v asanačním pásu dle územního plánu, tudíž zde není možná žádná další výstavba a dle našeho názoru je to dobře.
S realizací nového územního plánu schvalovalo zastupitelstvo obce smlouvu o dílo s Ing. arch. Vladimírem Dujkou ze Zlína, který byl
vybrán v poptávkovém řízení. Náklady na pořízení územního plánu dle smlouvy činí 375.100,- Kč. Stávající územní plán obce byl pořízený
před rokem 2007, tudíž musí být nejpozději do konce roku 2020 zpracovaný územní plán nový dle platné legislativy a zhotovení
územního plánu je časově náročné. Veřejná prezentace územního plánu Želeč proběhla v kulturním domě dne 18.7.2016 za přítomnosti
prezentujícího Ing. arch. Vladimíra Dujky a místních občanů, kteří byli obesláni pozvánkou a projevili zájem svou účastí. Připomínky,
vyjádření, stanoviska a podněty mohli všichni uplatnit v zákonné lhůtě. Nejvíce připomínek a nesouhlasů bylo ze strany sousedních obcí
a místních občanů k záměru výstavby kompostárny firmou Manetech, a.s. v bývalém areálu družstva. V listopadu zastupitelstvo
schvalovalo Zadání územního plánu Želeč doplněné o požadavky orgánů, připomínky a podněty s návrhem na jejich řešení v Návrhu
územního plánu Želeč. V současné době zpracovatel zpracovává dokumentaci územního plánu pro společné jednání.
Zastupitelstvo schvalovalo zakoupení nemovitosti č.p.83 od vlastníků pana Jiřího Hradila a paní Mileny Vlčkové také prostřednictvím
realitní kanceláře za částku 300.000,- Kč.
Zastupitelstvo schvalovalo smlouvu o dílo s firmou Dobeš-stavby s.r.o. Drysice na opravu lemu požární nádrže ve sportovním areálu.
Společně se schvalováním rozpočtu obce na rok 2016 se zastupitelstvo rozhodlo provést větší opravu požární nádrže, takže společně
s opravou lemu se schválila oprava zábradlí, madel a žebříků a nakonec i dna požární nádrže. Poptávkami firem na jednotlivé opravy byla
pověřena rada obce, která poté z obdržených nabídek prováděla výběry těch nejvýhodnějších, a následně byly s vítěznými firmami
uzavírány smlouvy o dílo. Na opravu požární nádrže vynaložila obec něco málo přes jeden milión korun.
Zastupitelstvo dále schvalovalo kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemovité věci se zřízením předkupního práva jako práva věcného
na prodej posledních dvou stavebních parcel na Podsedku, takže v současné době je všech 17 parcel prodaných.
Zastupitelstvo schvalovalo technicko-ekonomickou studii likvidace odpadních vod v obci Želeč. Povolení k vypouštění předčištěných
vod do stávající jednotné kanalizace v obci končí v roce 2020 a jednou z podmínek vydání tohoto povolení bylo, že obec bude výhledově
řešit likvidaci odpadních vod. V současné době se zpracovává tato studie, která představuje přípravu tří variant likvidace odpadních vod
v návaznosti na pravidla dotačního titulu z Operačního programu životního prostředí, ve kterém se obec bude ucházet o dotaci. Obec
dlouhodobě spolupracuje také s Výzkumným ústavem vodohospodářským, který na vodním toku a vodní nádrži provádí výzkum,
ze kterého pak výstupy jsou velkým přínosem pro toto odvětví.
Zastupitelstvo v souvislosti s vykoupenými nemovitostmi schvalovalo průběžně záměry prodeje těchto nemovitostí a to č.p. 223, 167
a 83. Nemovitost č.p.70, kterou obec vykoupila z výše jmenovaných důvodů jako první, byla zrekonstruována a nabídnuta k pronájmu dle
zákona o obcích. Pronájem v současné době byl již ukončen a bude zveřejněn nový pronájem této nemovitosti, stejně tak bude zveřejněn
i záměr prodeje nemovitosti č.p. 107, která byla vykoupena ke konci roku za 200.000,- Kč.
Rodinný dům čp. 83 byl v souladu se zveřejněnými záměry prodeje nemovitostí v majetku obce, na základě doručených nabídek ke koupi
a schválení kupní smlouvy, již prodán soukromé osobě.
Zastupitelstvo dále schvalovalo zpracování průkazů energetické náročnosti obecních budov, povinnost obce vyplývající ze zákona
o hospodaření energií. Schválena byla příkazní smlouva na zpracovávání monitorovacích zpráv v rámci udržitelnosti projektu revitalizace
veřejného prostranství před kulturním domem po dobu pěti let.
Zastupitelstvo na základě skutečně vynaložených nákladů za rok 2015 a s ohledem na náklady, které obec za likvidaci odpadu ročně
vynakládá připravilo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku č.2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od 1.1.2017, jejíž celé znění je součástí tohoto čísla
zpravodaje.
Na posledním prosincovém zasedání v roce 2016, zastupitelstvo schvalovalo rozpočet obce na rok 2017 s celkovými příjmy
7.631.500,- Kč a s celkovými výdaji 7.631.500,- Kč. Byla schválena smlouva o dílo na zpracování posouzení vlivů koncepce na životní
prostředí tzv. S.E.A. , kterou musí obec zpracovat v souvislosti se zpracováním územního plánu obce Želeč, jako jeden z požadavků
odboru životního prostředí Krajského úřadu v Olomouci. Náklady na zpracování této koncepce budou činit 230.989,- Kč. Toliko z činnosti
zastupitelstva obce v roce 2016. A jaké má zastupitelstvo plány v roce letošním?
Dále pokračujeme ve zpracování Územního plánu Želeč a studie likvidace odpadních vod v obci.
Do konce měsíce ledna obec bude podávat žádost o dotaci z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje na opravu druhé části
chodníku ke hřbitovu. Na tuto akci žádáme už počtvrté a doufáme, že po třech neúspěšných pokusech dotaci nakonec získáme.
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Obec má v plánu v letošním roce zrealizovat projekt Park u kostela sv.Bartoloměje, který by měl vyřešit prostranství vedle fary.
Tyto úpravy povedou ke zvýšení rekreační funkce území, nabídnou více možností využití lokality, od pořádání kulturních a společenských
událostí přes volnočasové aktivity dětí místní mateřské školy až po individuální činnosti obyvatel obce. Zároveň lokalita bude sloužit
jako naučné prostředí seznamující návštěvníka či turistu s architekturou hanáckého venkovského dvora, zahrady a sadu. Druhou
významnou funkcí bude propojení centra návsi s Hájkem za školou.
O finanční prostředky na tuto akci se obec v minulosti ucházela, ale bohužel velikost obce a počet uživatelů nesplňuje podmínky
žádného z dotačních titulů, proto se zastupitelstvo při schvalování rozpočtu rozhodlo zrealizovat tento projekt z vlastních finančních
prostředků.
Ze stejného důvodu – nemožnost získat dotace – bude z vlastních zdrojů provedena oprava části místní komunikace před sportovním
areálem. Oprava celé komunikace v ulici by byla finančně velmi náročná, proto nebude zatím realizována.
Současně s touto opravou bude provedena oprava povrchu části komunikace směrem ke hřbitovu, od doloplazské silnice po konec
rodinné zástavby.
Dále se plánuje rekonstrukce sociálního zařízení a oprava střechy nad ředitelnou v budově Mateřské školy Želeč.
V letošním roce také plánujeme opravu fasády budovy hasičské zbrojnice a z úsporných důvodů výměnu topného systému v budově
obecního úřadu, kterou se budeme snažit financovat za pomoci dotace.

Nakládání s odpady
Významnou změnu jste mohli zaregistrovat v oblasti třídění a svozu odpadů. Na základě dotazů a vstupů od občanů zřídila obec
u autobusové zastávky na Zábrani další místo pro sběrné nádoby na tříděný odpad. Podle občasného pozorování bylo nové sběrné místo
občany kladně přijato a je plně využíváno. V letošním roce plánujeme rozšířit počet sběrných míst o další dvě, v lokalitách Hliník
a Zápleta. Na tomto místě je také dobré zmínit, že díky objemu odvezeného tříděného odpadu bylo do obecní pokladny formou bonusů
vráceno v roce 2015 33.669,- Kč a v roce 2016 za období prvních tří čtvrtletí už 30.728,50 Kč. Pevně věříme, že s rozšířením sběrných míst
bude i nadále stoupat procento třídění odpadů v Želči. Možná jste v průběhu léta zaznamenali dočasný problém s odvozem kovového
odpadu ze sběrné nádoby u obchodu. Na vině byla nízká cena výkupu železa a s tím spojený pokles zájmu o svoz ze strany partnerské
firmy. Tento dočasný stav se podařilo vyřešit a v současné době už by frekvence svozu měla opět odpovídat našim potřebám.
Rádi bychom se s Vámi také podělili o informaci o odvozu velkoobjemového odpadu. Každý rok obec pravidelně zajišťuje pro občany svoz
tohoto typu odpadu, který lze bezplatně odložit do přistaveného kontejneru na obecním dvoře. Mimo tyto svozy mají občané Želče
možnost odvážet tento typ odpadu také do sběrného dvoru v Ivanovicích na Hané. Zde bychom však na Vás rádi apelovali, abyste tuto
možnost využívali jen ve výjimečných případech. I když je odevzdání odpadu pro občany zdarma, veškeré náklady spojené s likvidací jsou
následně vyúčtovány obci a placeny z našeho rozpočtu. Bohužel není výjimkou, že naši občané do sběrného dvoru odváží sklo a plasty,
které mohou být odevzdány do sběrných nádob na tříděný odpad v obci (polystyren, kartonové krabice apod.). V případě potřeby
likvidace většího množství tohoto odpadu je možné domluvit se na obecním úřadě na uskladnění tohoto odpadu na obecním dvoře.
Odtud pak bude odvezen firmou při pravidelném svozu a započítán do celkového množství tříděného odpadu, na jehož základě jsou
zpětně obci propláceny výše zmíněné bonusy. Stejně tak elektrozařízení je možné umisťovat přednostně na obecním dvoře, kde je
pravidelně odváženo firmou ElektroWin k ekologické likvidaci.

Sběrný dvůr Ivanovice na Hané

Husova 27, tel. 739 969 545
Provozní doba: pondělí a středa 13:00 – 18:00, sobota 8:00 – 12:00 hod.
Občané zde mohou po předložení občanského průkazu zdarma odevzdat:
• biologicky rozložitelný odpad (odpady ze zahrad, odpady ze zeleně atd.)
• elektrozařízení (televize, rádia, DVD přehrávače, počítače, tiskárny, pračky, ledničky, mrazničky, mikrovlnné trouby, fritézy,
zářivky, výbojky, úsporky, monočlánky atd.)
• nebezpečné odpady (plechovky od barev, barvy, lepidla, rozpouštědla, motorové a fritovací oleje, olejové filtry, mastné hadry,
pesticidy, léky, fotochemikálie)
• ostatní odpady (koberce, matrace, nábytek, železo, sběrový papír, hliníkové plechovky, PET láhve, polystyren, folie, sklo, textil
apod.)
Za úplatu je možné na sběrných dvorech odevzdat: pneumatiky, stavební a demoliční odpady (cihly, keramika, izolační a stavební
materiály s obsahem azbestu, sanitární zařízení, dveře, zárubně, okna, bytová jádra apod.).
Sběrné dvory mohou rovněž využívat podnikatelé. Zdarma zde mohou odložit vysloužilá elektrozařízení, ostatní odpad za úplatu.
Nemalý podíl na odpadovém hospodářství v obci má i bioodpad. V loňském roce obec využila možnost dotace na pořízení kompostérů,
které dala zájemcům do pronájmu na 5 let. Po uplynutí této doby se kompostéry stanou majetkem občanů. Touto formou chceme
podpořit kompostování zeleného odpadu a snížit objem bioodpadu shromažďovaného v hnědých sběrných nádobách. Svoz tohoto
bioodpadu je samozřejmě také zpoplatněn a podílí se na nákladech na likvidaci odpadů.
Projekt se bude opakovat i v letošním roce a za pomoci DSO Hanácký venkov podala obec žádost na pořízení dalších kompostérů pro
domácnosti. Z tohoto projektu budou pořízeny také sběrné nádoby na tříděný odpad pro nová sběrná hnízda zmiňovaná výše.
V souvislosti s platným Zákonem o odpadech (zákon číslo 185/2001 Sb.) stát reguluje postupné zvyšování platby za tunu komunálního
odpadu uloženého na skládku. S ohledem na tuto regulaci skládkovného byla obec nucena zohlednit tyto zvýšené náklady a přijmout
3

Obecně závaznou vyhlášku č.2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů, kterou se upravuje od 1.ledna 2017 poplatek za svoz a likvidaci odpadů ve výši 500,- Kč
na obyvatele na rok, místo dosavadních 400,- Kč.
V minulých 6 letech se poplatek neměnil a celkové náklady za svoz a likvidaci komunálního odpadu z obce byly hrazeny z poplatků
od občanů, částečně z bonusů za třídění odpadu a zbývající část obec dotovala z vlastních prostředků.
Náklady na svoz a likvidaci komunálního odpadu neustále narůstají a proto zastupitelstvo přistoupilo ke schválení zvýšení poplatku.
Přehled výpočtu poplatku znázorňuje následující tabulka:

Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2016
Obec Želeč
Zastupitelstvo obce Želeč
Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2016,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce Želeč se na svém zasedání dne 24.11.2016 usnesením č.166 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) Obec Želeč touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek”).
(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad.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. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona
upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých
není hlášena k 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.
(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může
poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit
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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 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit
tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.
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(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 označena 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.
(4) 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.
(5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském
4
hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.5

Čl. 4
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí 500 Kč a je tvořena: a) z částky 84,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky 416,- 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.
(2) Skutečné náklady za rok 2015 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 242.778,- Kč a byly rozúčtovány takto:
Náklady 242.778,- Kč děleno 584 (539 počet osob s pobytem na území obce + 45 počet staveb určených k individuální rekreaci,
bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena
k pobytu žádná fyzická osoba) = 416,- Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši
416,- Kč.
(3) V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu
nebo změny umístění podle článku 6 odst. 1 v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu
kalendářních měsíců pobytu vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního
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měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.

Čl. 5
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 30.6. a do 31.12. příslušného kalendářního roku.
(2) 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. 6
Osvobození
(1) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro
výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu
nebo smlouvy,
b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce
s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
c) jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy
o poskytnutí sociální služby, nebo
d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném
bydlení.
(2) Od poplatku se osvobozují:

a) poplatníci, kteří jsou v příslušném kalendářním roce hlášeni k trvalému pobytu v místě sídla ohlašovny, tj. Želeč 62, 798 07
a jejich skutečný pobyt není znám,
b) poplatníci, kteří se v místě svého pobytu v příslušném kalendářním roce nezdržují z důvodu výkonu vazby a výkonu trestu
odnětí svobody.

Čl. 7
Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo
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hromadným předpisným seznamem.
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(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je
příslušenstvím poplatku.8

Čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku
(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
9
jako poplatník.
(2) V případě podle odstavce 1 vyměří obecní úřad poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.10
11

(3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Čl. 9
Přechodné a zrušovací ustanovení
(1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 21.6.2016.
(2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnost této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2017.
_
___________________________________________________________________________________________
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
3 § 10b odst. 2 zákona o místních poplatcích
4 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
5 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
6 § 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích
7 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
8 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
9 § 12 odst. 1 zákona o místních poplatcích
10 § 12 odst. 2 zákona o místních poplatcích
11 § 12 odst. 3 zákona o místních poplatcích

Ing. Bronislava Augustinová
starostka
Tomáš Marák
místostarosta

Kompostárna v areálu zemědělského družstva – Manetech
V letošním roce se událo mnohé ohledně záměru firmy Manetech na vybudování kompostárny v areálu bývalého zemědělského
družstva. Postoj obce a zastupitelstva se nezměnil a stále odmítáme souhlasit s realizací tohoto projektu. Stejně postupuje i zapsaný
spolek Za čistou a zdravou Želeč, který byl zřízen kvůli silnějšímu vlivu při hájení zájmu obce v této věci. Součástí podkladů se stal
i nesouhlasný postoj občanů Želče k tomuto záměru vyjádřený podpisy pod peticí proti této stavbě. Svůj odmítavý postoj vyjádřily i další
obce sousedící s katastrem naší obce vč. města Ivanovice na Hané.
Přes veškerou vynaloženou snahu a využití zákonných prostředků ze strany obce se jednání o projektu posunulo do fáze projednávání
územního řízení, které bylo prozatím přerušeno k doplnění nezbytných náležitostí. Proti tomuto přerušení se firma Manetech a.s.
odvolala, obec zpětně v krátkém termínu reagovala na odvolání a nyní bude odvolání posuzovat nadřazený orgán, kterým je Krajský úřad
Olomouc.
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Informace pro občany
Obecní knihovna má otevřeno každý čtvrtek od 16:30 do 19:30 hod. Knižní fond doplňuje v průběhu celého roku o nové knihy a časopisy.
Aktuality z dění v obci můžete mít na svém emailu. Přihlaste s k odběru novinek na stránce www.zelec.cz a veškerá oznámení a důležité
informace zveřejňované na webových stránkách obdržíte přímo do své schránky.

Pozvánky

Ž e l e č Vá s s r d e č n ě z v e n a
c
e
b
O

VII. obecní ples

Obec Želeč

konaný v Kulturním domě v Želči
dne 28.1.2017 ve 20.00 hodin
K tanci a poslechu hraje skupina MARBO
Vstupné 70,-Kč
Taneční vystoupení
Bohaté občerstvení

Srdečně zvou pořadatelé

Hasičský ples
SDH Želeč Vás srdečně zve na Hasičský ples, který se koná v kulturním domě v sobotu 25. února 2017 od 20.00 hod.
K tanci a poslechu hraje skupina Novios. Občerstvení zajištěno.

Travesti show Divoké kočky
20.května 2017 od 20.00 hod v KD Želeč

Tříkrálová sbírka
Ve dnech 7. a 8. ledna 2017 proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou Prostějov.
V Tříkrálové sbírce 2017 se v naší obci Želeč letos vybralo celkem 9.413,- Kč.
Výtěžek letošní sbírky bude rozdělen podle záměru Charity Prostějov na prostředky na
započetí projektu rekonstrukce budovy Marta na Martinákově ulici, na přímou sociální pomoc
lidem v nouzi a na nákup automobilu pro zdravotní službu.
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Společenská kronika
Statistika z evidence obyvatel:
K 31.12.2016 měla obec celkem 541 obyvatel. Během roku se k trvalému pobytu přihlásilo 16 osob, odhlásilo 14. Narodilo se 5 dětí
a zemřelo 6 občanů.
Průměrný věk obyvatel je 42,46 let a lehce převažují muži (51 %) nad ženami (49 %). Děti tvoří 17 % občanů.

Životní jubilea oslaví v letošním roce naši spoluobčané:
Stöhr Karel
Přibyl Luděk
Opluštilová Hana
Gartner Bohumil
Štefanová Jolana
Štěrba Pavel
Musilová Libuše
Nováková Olga
Horáček Zdeněk
Kortišová Emília
Kusalová Mária
Klučková Marie
Fučík Jiří
Pokorná Věra
Kopečná Vlasta
Vlčková Františka
Trnavská Anna
Přidal Jan
Vinkler Jan
Horáčková Blažena
Remešová Eugenie
Neherová Věra

Adámková Ludmila
Pekaříková Eva
Zbořil František
Babincová Marie
Možná Marie
Lakomá Ludmila

70 let
75 let
70 let
75 let
85 let
60 let
80 let
80 let
85 let
90 let
80 let
75 let
75 let
60 let
60 let
70 let
85 let
60 let
80 let
80 let
60 let
60 let

70 let
60 let
70 let
96 let
90 let
85 let

Domovy důchodců
Papoušková Jarmila
Hanák Zdeněk
Polách Vladimír
Hradilová Olga
Kvapilová Emilie
Ševčíková Libuše

83 let
89 let
90 let
87 let
95 let
89 let

Srdečně blahopřejeme

Kluziště
Letos se po několika letech podařilo vytvořit ledovou plochu na malém hřišti v Zápletě. Díky velké ochotě a usilovné péči několika
místních tatínků a dědečků se podařilo vytěžit z mrazivých dní alespoň radost z pohybu v podobě bruslení. Děkujeme jim za to. Pokud se
budou teploty několik dní pohybovat pod bodem mrazu, můžete s dětmi využít této možnosti pro bezpečnější bruslení než na rybnících,
které můžou být nevyzpytatelné a nebezpečné.
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Novoroční pochod 1. 1. 2017
Novoroční pochod k vodní nádrži v Želči se stal již tradicí. Vzájemné setkání sousedních obcí Želeč a Doloplazy se na vodní nádrži
uskutečnilo letos již pošesté a opět bylo veselo. Sešlo se celkem 61 účastníků, z toho 38 želečáků. K dobré náladě přispěl i pohled
po krajině, kterou zima nádherně vykreslila do bílé barvy. Den se opravdu vydařil a proto si přejme „Jak na nový rok, tak po celý rok”.

Myslivecký spolek Želeč
V těchto dnech jsme ukončili myslivecký rok 2016, který jsem tak trošku s melancholií v srdci zhodnotil v článku pro regionální zpravodaj
v loňském roce. Řada věcí by se dala okopírovat, neboť situace v naší společnosti vzhledem k myslivosti se nezlepšila.
Pokusím se podívat na zvěř ze širšího pohledu dnes rozšířeného výrazu Welfare, což je věda, která se zabývá zachováním základních
podmínek života a zdraví zvěře a zvířat, jejich ochranou před negativními činiteli, kteří mohou ohrožovat jejich zdraví, způsobovat jim
bolest, utrpení a psychickou újmu. Welfare je stavem naplnění materiálních a nemateriálních podmínek, které jsou předpokladem zdraví
organismu, kdy je zvěř chována v souladu s jeho životním prostředím.
Jedním z prvních bodů je dostatečné množství potravy a vody tak, aby bylo zaručeno zdraví a tělesná zdatnost zvěře. Tento bod se zdá
být z pohledu nezasvěceného člověka naprosto zanedbatelný. Opak je pravdou. Je dostatek krmení pro zvěř po celý rok? Je dostatek
vody po celý rok? Je vůbec honitba ještě úživná pro běžné druhy v našich podmínkách žijící zvěře? A najednou musí být i laikovi odpovědi
srozumitelnější. Období sucha, krutá zima, monokultury kukuřice a řepky, které nám v mnoha případech pokrývají velké plochy. Bohužel
v těchto lánech neroste žádná bylina, rozmanitost pěstovaných kultur v honitbě je minimální. Díky postřikům nám mizí tyto byliny, které
jsou tak důležité pro zdraví organismu zvěře.
My myslivci máme dokonce určeno zákonem jak a kolik přikrmovat. Ale přikrmovat neznamená krmit, tak jako hospodářská zvířata, kde
jsou krmné dávky přesně vypočítány a určeny. Rozmanitost počasí a skladba plodin klade různé podmínky pro přikrmování a navíc je
důležité kdy a čím přikrmovat. I dobře zpracovaný plán přikrmování nemůže nahradit přirozenou potravu, kterou si zvěř získá z přírody.
Zvěř dobře ví, která bylina jí pomůže posílit obranyschopnost organismu, popřípadě přeléčí počínající onemocnění.
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Druhým bodem je odpovídající životní prostředí včetně úkrytů a pohodlného místa k odpočinku. A hned se vynoří z mysli: vždyť lány
poskytují dostatečný prostor!? Ale monokultura ještě žádné zvěři neprospěla, navíc je hladová a vytváří úkryt naopak pro zvěř u nás
v honitbě nežádoucí, a to zvěř černou. Dále prostor pro množení a úkryt zvěře škodící myslivosti, lišky, kuny, jezevce, nově také mývala
severního a psíka mývalovitého. K tomu přidejte všudypřítomné pernaté dravce, kteří ve velkých počtech číhají na svou kořist
a zjišťujeme, že volně žijící populace zajíců a bažantí zvěře mají opravdu velmi těžké podmínky k přežití.
My v Želči můžeme hovořit, jak jsem se zmínil v loňském článku, o dobrém rozložení biokoridorů, které poskytují přirozený kryt a bohatší
potravní nabídku pro zvěř. Rozptýlená zeleň rovněž není zanedbatelnou součástí naší honitby. Má to však i jednu stinnou stránku, mezi
myslivci tuto situaci označujeme jako ekologické lapáky. Je jasné, že do biokoridorů se stahuje zvěř, rovněž se tam stahují i predátoři.
Doba, kdy bylo velké množství králíků, myslím tím divokých, a tito byli jakýmsi ochráncem drobné zvěře, je bohužel pryč. Mor a další
nemoci nám králíka v honitbě naprosto zničil.

Dalším bodem je stres zvěře. Zvěř je pytláctvím, turistikou, ba i běžnými vycházkami se psy do přírody stresována a neustále
pronásledována. Musí měnit úkryt a trvalé stávaniště. Toto se samozřejmě podepisuje na jeho zdraví a reprodukčních schopnostech.
Bohužel v dnešní době není možné chránit zvěř od psychického strádání.
Musíme si tedy odpovědět na otázky. Škodí zvěř zemědělcům nebo zemědělci a v neposlední řadě všichni my, škodíme zvěři? Jsme
ochotni se v přírodě chovat tiše, ukázněně? Vždyť to vyžaduje zákon! Dbá někdo těchto paragrafů? Hlučící lidé, řvoucí motorky,
čtyřkolky, volně pobíhající psi a v neposlední řadě romantické vyjížďky na koních. Jsme ochotni se v tomto všichni změnit? Nemalujme si
to vše na růžovo, odpověď je jasná, přeci mé osobní pohodlí, moje koníčky, se nebudou řídit potřebami volně žijící zvěře. Tak trošku
dalším z řady paradoxů je, že řada občanů, je současně majitelem pozemků v honitbě a tím ze zákona je držitelem honitby. My členové
mysliveckého spolku jsme jen uživatelé. Při této myšlence by péče o honitbu měla vycházet z jiné strany, než je tomu ve skutečnosti.
Pokud do výčtu negativ přidáme ostatní nežádoucí vlivy v krajině, jako je např. motorismus, nepomůže zvěři nic, žádné pachové
ohradníky jí nezabrání vejít na vozovku. Zde bychom mohli poukázat na škody, které jsou způsobeny na zvěři! Požadujme po řidiči
uhrazení škody, že nám usmrtil zvěř? Požadujme ji po zemědělcích, že ničí zvěř zemědělskou technikou, postřiky, opatřením proti myším
a podobně? A již vidím, jak se někdo z okruhu těchto namátkou jmenovaných směje, nebo rozčiluje. Znovu tedy i já vrátím pochod
myšlenek nazpět a budu žádat jednu jedinou věc, snažme se všichni přispět malou troškou do mlýna, do naší malé honitby, aby se nám
všem dobře žilo v naší krajině. Budeme si všichni pamatovat slůvko welfare v několika bodech a budeme se tímto řídit.
Několik slov k lovu v našem mysliveckém spolku. Lov je nedílnou součástí mysliveckého života. Nejúspěšnější byl odlov kachen na našem
rybníce. Bažanti se nám v letošním roce moc nepovedli, měli jsme přichystaná kuřata k odchovu a ty nám člověk, který se o odchov staral,
naprosto zdevastoval. Tam se tedy úspěšný lov nevydařil, neboť divoká populace bažanta je na ústupu. Zajíce již řadu let nelovíme, pouze
pro zpestření tomboly, či případné povinnosti. Letos bylo uloveno celkem pět zajíců. Dále lovíme srnčí zvěř, rovněž ve velice omezeném
počtu, vzhledem k výše popsané problematice ubývá i srnčí zvěře.
Věřím, že alespoň vydařená kulturní akce - pytlácká noc - je vizitkou naší poctivé práce.
Tímto děkuji za součinnost všem těm, kteří nám pomáhají při akcích, přijdou na hon jako honci a projevují nám svou přízeň.
Jiří Procházka st.
.
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Zahrádkářský spolek Želeč
Milí občané,
dovolte mi malé ohlédnutí se za uplynulým rokem 2016. Mnozí jste jistě zaregistrovali změnu názvu naší organizace na „Zahrádkářský
spolek Želeč”. Přestože náš spolek nemá mnoho členů a věkový průměr je vysoký, stále máme dost aktivit a činností. Velké oblibě se těší
každoroční návštěvy jarní Flory Olomouc, na kterou zveme i místní občany.
Ne každý rok je hojný a štědrý na úrodu, která by nás potěšila
a odměnila naši píli a snahu. Letos byla velká neúroda jádrovin
a peckovin, naopak zeleniny a brambor bylo hojně. Také proto jsme
letos nepořádali tradiční podzimní výstavu.
Pro naše členy a občany milovníky taneční a dechové hudby jsme
uspořádali večer se skupinou Kozlaňáci. Za vydatné pomoci hasičů a
nás zahrádkářských členů se akce těšila velké oblibě. Občané mohli
shlédnout výpěstky ovoce a zeleniny, ochutnat domácí vdolečky,
zatančit a zazpívat si. I přes malou účast jsme byli spokojeni.
Chtěla bych sáhnout do svědomí našich pasivních členů: přiložte
ruku k dílu a bude se nám dařit lépe.
Za spolek
D. Hlaváčková - předsedkyně

Tělovýchovná jednota Želeč
Naše organizace má dlouhodobě stabilizovanou členskou základnu, nyní ji tvoří 48 členů. Hlavní činností je působení fotbalového oddílu
ve IV.B třídě OFS Prostějov. Pravdou je, že základna fotbalistů skutečně ze Želče je malá, proto za nás hrají hráči i z okolních obcí.
V současné době pracuje výbor TJ na doplnění mužstva a vytvoření dobrého kolektivu. To by mělo přispět k dobrým a vítězným výkonům
v soutěžních utkáních, které když hrajeme v domácím prostředí, jsou příjemným zpestřením pro občany v Želči.
Velmi důležité pro nás bylo také to, že jsme úspěšně přešli na
elektronickou formu komunikace s Okresním fotbalovým svazem
Prostějov i s organizátorem Fotbalovou asociací České republiky.
K aktivitám našich členů patřila v uplynulých letech organizace
a pořádání ukončení fotbalové sezóny s doprovodným programem,
uspořádání turnaje v kopané, kterého se zúčastnily složky z naší obce
a také tým žen.
Po valné hromadě, která se konala na konci roku 2016, se rozpačitá
situace uklidnila a vytvořil se nový výbor. Od nového roku 2017 naše
organizace bude pracovat pod novým názvem, a to Tělovýchovná
jednota Želeč z.s.
Rozsah a harmonogram akcí s naší účastí pro rok 2017 zatím
plánujeme, ale věříme, že navážeme na úspěšná předcházející léta
a i nadále budeme aktivní ve společenském dění v naší obci.
Jiří Pavlík
Předseda Tělovýchovné jednoty Želeč z.s.
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Sbor dobrovolných hasičů Želeč
Uplynulý rok 2016 znamenal pro želečské hasiče spoustu práce, ale
i zábavy. Velké množství sil potřebovali naši členové na zajištění
sportovních akcí – Okrskové soutěže, závodu ligy Velké Ceny
Prostějovska a pravidelné Noční soutěže v požárním útoku. Nutno
dodat, že díky zkušenostem a dobré přípravě proběhly všechny tři
závody bez problémů a byly dobře hodnoceny i ostatními
soutěžními týmy.
Ruce k dílu jsme přiložili i v oblasti kulturních akcí pro občany Želče.
Ať už šlo o tradiční hasičský ples, výlet do termálních lázní
v maďarském Györu, hodovou zábavu nebo oblíbený burčákový
pochod do Mutěnic.
Dobrou spolupráci v tomto směru udržujeme i s obcí a ostatními
spolky. Na konci května byli zástupci sboru i obce pozváni na
slavnostní křest a předání pamětní knihy Dobrovolní hasiči
Olomouckého kraje, která představuje jednotlivé sbory v kraji.
Každý sbor obdržel dva výtisky, z nichž jeden jsme se rozhodli
věnovat místní knihovně, kde si jej můžete prohlédnout.
Zpestřením byly v roce 2016 i hasičské zásahy: jeden ostrý výjezd
k úniku plynu a jedno plánované námětové cvičení zaměřené na
provedení dálkové dopravy vody, které se konalo na podzim
v lokalitě Podsedek.
Velkou výzvou se pro nás stalo založení družstva mladých hasičů.
S dětmi, které zahájily povinnou školní docházku, se scházíme každý týden a zaměřujeme se na přípravu fyzickou i teoretickou. Věříme,
že díky jejich snaze a píli budeme již v letošním roce míchat pořadím v juniorských závodech. Držte nám palce!
Radomír Pazdera - Starosta SDH Želeč
Mladý hasič je velmi naučný kroužek.
Letos se do něj přihlásilo už 20 dětí.
A věřte nebo ne, jsou to kluci i holky.
Dáváme si sraz každou středu v pět.
I když máme spoustu povinností, každý si čas rád najde.
Hasiče totiž každý z nás vidí jako hrdinu s velkou odvahou.
Abychom procvičili nejen svaly, ale i mozkové závity, plníme různé vědomostní úkoly.
Svaly jsou pro hasiče též velmi důležité. Na ty se také nesmí zapomínat.
I ty pravidelně procvičujeme v Kulturním domě v Želči.
Čeká nás ještě spousta práce, jelikož jsme teprve na začátku ve sbírání vědomostí a zkušeností.
I když to nevypadá, všichni se snažíme dát ze sebe to nejlepší.
Žádný z nás nechce zůstat pozadu a chce ukázat, že právě on je dobrý.
Existuje snad vznešenější a krásnější povolání?
Líbí se nám na hasičích prostě všechno.
Existence tohoto kroužku je toho důkazem!
Číslo na hasiče zná snad každý, ale pro ty, co by ho náhodou nevěděli si to zopakujeme.
HASIČI 150.
Adam Kolísek
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