Bítovčický čtvrtletník
VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD BÍTOVČICE

ČÍSLO 16

www.bitovcice.cz

O B E C N Í
Kontakt :

rok 2010

Ú Ř A D :
+420 567 219 435

Termín veřejného zasedání zastupitelstva bude vyvěšen na úřední
desce a vyhlášen rozhlasem. Srdečně zveme všechny občany.
Emailová adresa
Elektronická podatelna

obec.bitovcice@volny.cz
epodatelna@bitovcice.cz

Úřední hodiny

Pondělí

08:00 - 12:00
15:00 - 17:00

Středa

08:00 - 12:00
15:00 - 17:00

IČO

00839582

Bankovní spojení:

16423-681/0100 (CZ30 0100 0164 2300 0000 0681)
Informace

obecního

úřadu:

Místní poplatky – výtah:
Psi 120 Kč / za prvního psa, splatnost : 30.6.2011
Nájemné z obecních pozemků - splatnost dne : 31.3.2011
Vypouštění odpadních a splaškových vod - splatnost dne : 30.6.2011
Výše 138 Kč /osoba a rok
Komunální odpad - Výše 350 Kč/osoba a rok - splatnost dne: 30.6.2011

Občané
Stavy obyvatel zajistila p. S.Sobotková.
Počáteční stav k:
25.10.10
Konečný stav k:
20.12.2010
Narození:
1
Rozloučení:
1

427
427
Přistěhováno:
Odstěhováno:

2
2

Rozloučili jsme se s panem Jiřím Hradem, listopad 2010
Hodně síly k překonání toho jediného, co v životě nemůžeme změnit.
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Narozené děti 10-12/ 2010

Ondřej Nejedlý, říjen 2010

JUBILANTI
Pan
Pan
Pan
Pan
Pan
Paní
Pan
Paní
Paní
Pan

František Doležal
Jaroslav Švaříček
Stanislav Krčál
Jiří Benda
Miroslav Švaříček
Anna Bartušková
Jaroslav Částka
Anna Hintnausová
Milada Vokurková
Stanislav Böhm

2011
leden
duben
duben
duben
září
září
září
říjen
říjen
listopad

75
75
80
80
85
75
75
80
75
80

V klidu prožijte další léta, ať Váš život stále vzkvétá, provází Vás samá radost, naděje
a žádná starost. Ať překonáte těžké chvíle s pevnou vůlí, v plné síle. Ať úsměvu jasná
záře nevymizí z Vaší tváře.
Srdečně blahopřejeme !

T. Eliášová, redakční rada

Kalendář akcí
BB – každé úterý a čtvrtek , KD – od 16 hod. do 18 hod.
SDH - děti a mládež, každou středu v KD od 17 hod.
Akce v kulturním domě
Silvestr
31. prosince
Ples „hasiči“
28. ledna
Ples „fotbalisti“
19. února
Ples „ženy“
11. března
Maškarní rej
únor/březen
2
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k tanci a poslechu hraje skupina ECHO
(pátek), hudba Karel a my
(sobota), hudba Kozénkaband
(pátek), hudba Presto
termín bude upřesněn
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Úřední deska

Na úřední desce byly za poslední období zveřejněny následující informace :
Titul

Od

Do

OZV č.2/2010 o místním poplatku ze psů

30.9.2010

20.10.2010

OZV č.2/2010 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství

30.9.2010

20.10.2010

OZV č.4/2010 o místním poplatku ze vstupného

30.9.2010

20.10.2010

OZV č.5/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity

30.9.2010

20.10.2010

OZV č.1/2010 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, ....komunálních odpadů

30.9.2010

20.10.2010

Závěr zjišťovacího řízení koncepce: "Aktualizace Programu
rozvoje kraje Vysočina"

1.10.2010

15.11.2010

pozvánka na ZK č.6/2010

27.10.2010

10.11.2010

pozvánka na ZK č.6/2010

27.10.2010

10.11.2010

pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva obce

1.11.2010

9.11.2010

veřejná vyhláška

29.11.2010

pozvánka na ZO č.10/2010

29.11.2010

pozvánka na ZK č.7/2010

6.12.2010

Rozpočet obce na rok 2011

13.12.2010

Rozpočtový výhled na rok 2012

13.12.2010

Rozpočtový výhled na rok 2013

13.12.2010

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
U S N E S E N Í č. 9 / 2010
z ustavující zasedání Zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 8.11.2010
Zastupitelstvo obce:
BERE NA VĚDOMÍ:
1. Vyúčtování MŠ za 1.- 3. čtvrtletí 2010
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Návrh do plánu investic – SVAK Jihlavsko
4. Smlouvu o veřejných službách mezi ICOM transport a.s. a Obcí Bítovčice
S CH V A L U J E :
1. Program ustavujícího zasedání a zápis č. 8/2010
2. Jednací řád zastupitelstva obce
3. Odměny neuvolněným zastupitelům obce k 8.11.2010
4. Zástupce pro SVAK, SVOL, SOV, mikroregion Loucko, svazek obcí „Cyklostezka Jihlava –
Třebíč – Raabs“ paní Evu Bendovou
5. Převod vodárenské nádrže Bítovčice a úpravny vody Bítovčice do majetku obce
6. Rozpočtové opatření č.5
Z V O L I L O:
1. neuvolněnou starostku paní Evu Bendovou
2. neuvolněného místostarostu pana Petra Buše
3. předsedu finančního výboru pana Josefa Kremláčka
4. předsedu kontrolního výboru pana Jiřího Hrona
5. členy finančního výboru paní Tamaru Eliášovou a Ing. Jaromíra Šarouna
6. členy kontrolního výboru pana Martina Dvořáčka a pana Vlastimila Majtána
Usnesení bylo schváleno jednomyslně.
Bítovčický zpravodaj
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A ještě neco málo k volbám
Již řadu let jsem v naší obci zapisovatelkou okrskové volební komise. Komise má 6 členů,
kteří jsou jmenováni starostou obce.
Stálou oporou komise v naší obci je paní Olga Kružíková, pan Josef Trnka a paní Irena
Vymazalová. Ostatní členové komise jsou jmenováni podle svých časových možností.
Práce v komisi je prací zodpovědnou, která vyžaduje spolehlivost a přesnost při sčítání
hlasů našich voličů. Toto proběhlo v naší obci vždy příkladně, bez jakýchkoli komplikací.
Myslím si tedy, že stojí zato připomenout i tuto obětavou práci a naši volební komisi
poděkovat.
Krásné vánoce všem přeje Stanislava Sobotková

Víte, že…………..
► Nabízíme DVD ze setkání bítovčických rodáků z roku 2010.
DVD obsahuje : Obhlídku sálu, projevy, vystoupení mateřské školky, všechny vystoupení
taneční formace Tornádo-lů, představení SDH a taky trochu tanec rodáků, celkový čas
1hod 23minut.
Cena za jeden kus včetně originál obalu je 50 Kč,-.
Zájemci o toto jedinečné DVD se mohou nahlásit na adrese :
bitovcice.czechpoint@volny.cz
DVD budou k dispozici na OU v úřední hodiny (PO+ST) odpoledne, cca po 16 hodině,
případně volejte 604 356 819, p. Petr Buš.

CZECH POINT
Obecní úřad Bítovčice poskytuje službu Czech POINT. Díky Czech POINTU máte možnost
získat na našem úřadu, v době úředních hodin, ověřené výpisy z Katastru nemovitostí,
Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku a Rejstříku trestů.
►
Dnem 14. září 2010 nabyla účinnosti novela vyhlášky č. 30/2001 Sb.,
Obsahem novely vyhlášky je zejména tzv. cyklistický balíček, kterým se zavádějí
některé nové dopravní značky (vodorovné i svislé), jež souvisejí s cyklistickým provozem
– více na http://www.novapravidla.cz/1064_Novela-vyhlasky-c-30-2001-Sb-cyklistickybalicek
►
Nejen novou autolékárničku, ale i reflexní vestu budou muset mít od nového
roku všichni řidiči v autě. O změně obsahu autolékárniček byla většina řidičů médii i námi
informována. O nově povinné reflexní vestě však ví zatím málokdo. Doposud byla reflexní
vesta povinnou výbavou pouze u služebních vozidel. Nyní se ale vyhláška týká všech
automobilů. Povinnost, mít v autě tento bezpečnostní oděv, totiž souvisí se změnou
silničního zákona. Ten řidičům nařizuje, aby se na silnici pohybovali jen s reflexní vestou.
4
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►
Povinné kontroly komínů pro každého - Každý komín, který je připojený k
funkčnímu kotli na vytápění, musí od ledna 2011 alespoň jednou za rok zkontrolovat
kominík. Říká to nový předpis o požární bezpečnosti. Týká se to rodinných a bytových
domů, ale také chat a chalup. Zatímco doteď kominík při čištění vystavil jen stvrzenku,
nově musí vyplnit zprávu o kontrole. Slouží k tomu formulář, který je přílohou nového
předpisu. Kvůli vyplňování dokumentu se čištění prodraží o cca 300 Kč. Tomu kdo
dokument nebude mít a vyhoří kvůli špatnému komínu, hrozí pokuta až 25 tisíc korun.
Navíc se může stát, že pojišťovna odmítne zaplatit část škody. Nový předpis však
znamená také úlevu. Kdo vytápí dřevem nebo uhlím, doteď si musel na čištění šestkrát
ročně zvát kominíka. Teď bude nově komín čistit sám, a to jen třikrát za rok. Zda to dělá
dobře, potvrdí roční kontrola.
T.Eliášová, redakční rada
BB - Bítovčičtí Benjamínci
V listopadu a prosinci jsme uskutečnili:
Maškarní rej se sladkou odměnou, výrobu vánočních pedigových rybiček, malování
kamínků, výrobu čertovských, mikulášských a andělských masek, druhé narozeniny BB –
mikulášská v maskách a nadílka (stavebnice a míče), výroba ozdob a zdobení stromečku,
vánoční vystřihovánky a vánoční svícen
BB končí cvičením s paní Laďkou, v úterý 21.12.10.
Opět začínáme ve čtvrtek 6. ledna 2011.
Tipy na vánoční svícny, které jsme na BB vyráběli:
„Jablíčkový“
1. cca 3 krásná červená jablíčka vydlabeme a vložíme čajovou svíčku, aby z jablíčka
vyčníval pouze plamínek, lze takto připravit svícny i z jiného druhu ovoce – citron,
pomeranč – vydlabané ovoce je dostatečně stabilní a navíc provoní celou místnost
2. Sladký ježek - jablíčko (krásné, velké, červené)- malou úzkou svíčku (například
dortovou) - delší párátka či špejle – nůž (- prkýnko a talířek na ovoce)- sladkosti –
sušené ovoce či gumové bonbóny
„Skleněný rychlo svícen “ 1. Co budeme potřebovat: Zavařovací nebo jiné skleničky
různých tvarů, Lepidlo Herkules, Štětec, Trochu suchého písku, Svíčky, Kamínky
Na skleničku si lepidlem namalujeme libovolný jednoduchý motiv. Dříve než nám lepidlo
zaschne, obalíme skleničku v písku. Ten se nám na lepidlo krásně přichytí a zároveň
zůstane jen tam, kde jsme vedli tah štětcem. Necháme zaschnout. Do skleničky můžeme
přidat pár oblázků, vložíme svíčku a svícen je hotov. A pozor, takový rychlosvícen má
ještě jednu výhodu – když se nám omrzí nebo se rozhodneme skleničku použít pro jiný
účel, stačí ji důkladně vydrhnout vodou a sklenice je připravena k dalšímu využití.
( T.Eliášová, redakční rada)
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Š k r t y o d 1. ledna 2011

Snížit rostoucí zadlužení státu - to je hlavní cíl úsporných opatření, které v pátek 12.
listopadu schválili i senátoři. K platnosti škrtů navržených vládou ODS, TOP 09 a VV
tak zbývá už jen podpis prezidenta republiky a zveřejnění ve Sbírce zákonů.
Zdroj: Aktuálně.cz, 12. 11.2010
T.Eliášová, redakční rada
Výtah: Stavební spoření - Státní příspěvek za rok 2010, připisovaný v roce 2011,
klesne na polovinu - ze současných 3000 korun (nebo 4500 u starších smluv) na
maximálně 1500 nebo 2250 korun ročně. Stane se tak formou jednorázové srážkové
daně ve výši 50 procent, kterou budou muset odvádět stavební spořitelny. Od dalšího
roku pak dojde přímo ke snížení státního příspěvku v zákoně, a to na maximálně 2000
korun ročně pro všechny smlouvy (tedy i uzavřené do roku 2003 s dosavadním
maximem 4500 Kč).Skončí také daňové osvobození úroků. Už od roku 2011 se na ně
bude vztahovat 15% daň z příjmu (stejně jako na úroky z ostatních vkladů v bankách)..
Skončí porodné v současné plošné podobě. Od roku 2011 na něj bude mít nárok jen
rodina, jejíž příjem je menší než 2,4 násobek životního minima (hranice je tedy stejná
jako u přídavku na dítě). I tyto sociálně slabší rodiny dostanou porodné nově jen na
první dítě, nikoliv na další v pořadí. Dosud měla na porodné v jednorázové výši 13 tisíc
korun nárok každá rodina bez ohledu na její finanční situaci a počet dětí. Běžní rodiče
(matka a otec žijící ve společné domácnosti bez dalších osob kromě narozeného dítěte)
tedy dostanou porodné pouze tehdy, jestliže jejich měsíční čistý příjem nepřesáhne
zhruba 17 tisíc korun měsíčně. U matky-samoživitelky se hranice snižuje na zhruba 10,7
tisíce měsíčně. Do limitu čistých příjmů se přitom počítají nejen výdělky ze zaměstnání
nebo podnikání, ale také sociální dávky, podpora v nezaměstnanosti či výživné..
Rodičovský příspěvek výrazně klesne ve čtyřleté variantě (o pětinu až šestinu oproti
dřívějšku). Dvou- a tříletá varianta se nemění. Lhůta pro volbu tříleté varianty se zkrátí z
dosavadního 21. měsíce věku dítěte na 9. měsíc.Při čtyřleté variantě mají rodiče nově
dostávat měsíční dávku 7600 korun pouze do 9. měsíce věku dítěte. Od 10. měsíce
dostanou jen 3800 korun. Dosud berou 7600 korun až do 21. měsíce věku dítěte, nižší
částku 3800 korun pak až od 22. měsíce.Rodiče se čtyřletou variantou rodičovského
příspěvku si celkově pohorší až o 45 600 korun za každé dítě.Na volbu tříleté varianty
dostanou rodiče mnohem méně času. Zatímco dosud je možné provést volbu až do 21.
měsíce věku dítěte, nově to má být jen do konce 9. měsíce. Kdo si ji včas nezvolí,
automaticky „spadne“ do čtyřleté varianty.
Podpora v nezaměstnanosti - Samotná výše podpory a délka čerpání se v základní
variantě nezmění. Rozšíří se však okruh případů, kdy uchazeč o práci získá menší nebo
dokonce nulovou podporu.Od ledna nedostane podporu v nezaměstnanosti ten, kdo při
odchodu z předchozí práce dostal od zaměstnavatele odstupné. Podpora se mu nezruší
úplně, ale na odpovídající počet měsíců odloží. Kdo sám podá výpověď nebo odejde
dohodou, dostane nižší podporu. Ve standardní výši mu podpora zůstane jen tehdy,
jestliže šlo o "vážné důvody". Lidé si už nebudou moci k podpoře v nezaměstnanosti
přivydělat polovinu minimální mzdy jako dosud, tedy 4000 korun. Od ledna má platit:
Jestliže si přivydělávají, na podporu ztratí nárok. Naopak si polepší uchazeč o práci,
který se rozhodne podnikat. Od státu dostane speciální příspěvek, a to jednorázově na
dobu až pěti měsíců. Půjde o zhruba 6000 korun měsíčně. Zjednodušeně řečeno tak
člověk nepřijde o část podpory v nezaměstnanosti, přestože začne podnikat.
Samotná výše peněžité pomoci v mateřství se nemění. Skončí však dosavadní
možnost, díky níž si OSVČ mohly účelově „doplatit“ nemocenské pojištění a tím získat
nejvyšší možnou výši peněžité podpory v mateřství. Podle vlády je to zvýhodňuje oproti
běžným zaměstnancům.Podle současné právní úpravy si OSVČ může každý měsíc stanovit
libovolně vyměřovací základ, aniž by byla jakkoliv omezena maximální výší. Tím může
účelově upravit (bez jakékoliv vazby na dosahované příjmy) výši svého měsíčního základu
Bítovčický zpravodaj
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před nástupem na peněžitou pomoc v mateřství, tak, aby dávka byla vypočtena v
maximální výši.
Přivýdělek k důchodu - Senioři, kteří pobírají starobní důchod a zároveň mají příjmy
ve výši přesahující trojnásobek průměrné mzdy, budou muset důchody zdaňovat.
Dohoda o provedení práce bude muset nově mít písemnou formu. Ministr Drábek ale
stáhl původní návrh na zvýšení limitu pro tyto dohody.Zpřísní také pravidla pro
povolování a odnímání povolení ke zprostředkování zaměstnání.
Vláda nakonec ustoupila ze zrušení sociálního příplatku bez náhrady. Dohodla se s
Národní radou osob se zdravotním postižením na kompromisu: Sociální příplatek bude
zatím i nadále vyplácen rodinám, kde jeden rodič pečuje o dlouhodobě nemocné dítě,
dlouhodobě zdravotně postižené dítě nebo těžce zdravotně postižené dítě. Dále má
náležet rodinám, kde alespoň jeden z rodičů pečující o dítě je sám nezaopatřeným
dítětem.
Nemocenská a firmy - vláda zachová škrty v nemocenských dávkách tak, jak je
(původně jen dočasně pro rok 2010) snížil Janotův úsporný balíček. Po dvou měsících
nemoci tedy lidé dostanou jen 60 procent vyměřovacího základu, nikoliv 72
procent.Zaměstnavatelé budou (dočasně po dobu tří let) platit zaměstnancům
nemocenskou (resp. náhradu mzdy) místo státu o týden déle než dosud. OVSČ tak
zůstanou bez nemocenské tři týdny místo dvou, i když si pojištění platí.Skončí přitom
dosavadní možnost, aby si zaměstnavatelé odečetli polovinu náhrady mzdy. Neklesne
jim ani sazba pojistného na sociální zabezpečení (o 0,9 procenta), jak plánovala
Topolánkova vláda. Zaměstnavatelé do 25 zaměstnanců si budou moci zvolit, že jim
možnost odečtu zůstane zachována, pokud zaplatí vyšší nemocenské pojištění (3,3
procenta místo 2,3).První tři dny nemoci zůstanou nadále bez jakékoliv kompenzace od
státu či zaměstnavatele (pomineme-li benefity, kdy se firma k proplácení rozhodne
dobrovolně).
Co se zatím nezmění: - neklesne daňová sleva pro rodiče- neomezí se stavební
spoření (podpora) jen na bytové účely- neprodlouží se možnost zpětného vyměření daně
ze tří na pět let- nezmění se poplatky u lékaře a v lékárnách (změna přijde nejdříve ve
2. čtvrtletí 2011)- nezvýší se DPH (změna přijde nejdříve ve 2. čtvrtletí 2011)- neskončí
se daňové zvýhodnění stravenek a dalších benefitů (zřejmě až od roku 2012)- neskončí
daňové zvýhodnění hypoték (zřejmě až od roku 2012)
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Autor: V. Láník
Zpravodaj pro občany obce Bítovčice vydává Obecní úřad Bítovčice 124, okres Jhlava, 588 22 Luka nad Jihlavou, tel. 567 219 435,
www.bitovcice.cz, e-mail obec.bitovcice@volny.cz. Na základě zákona č. 46/2000 Sb. Zapsán do evidence periodického tisku u MK ČR pod číslem
E 17272. Vychází čtyřikrát do roka. Náklad 150 ks. Neprodejný výtisk. 16. číslo vyšlo v prosinci 2010. Další uzávěrka dne 20.3.2011.
Příspěvky přijímá Obecní úřad Bítovčice, bitovcice.zpravodaj@centrum.cz nebo redakční rada.
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