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Obecního úřadu v Kozlovicích
Citát pro tyto dny:
Každý občan může přispět k rozvoji
české ekonomiky. Důvodem, který by nás
měl vést k upřednostňování českých
výrobků, je skutečnost, že budou-li mít
české firmy odbyt, budou vyrábět, nebude
se zvyšovat nezaměstnanost a deficit mezi
vývozem a dovozem zboží se sníží.

Životní prostředí zlepšujeme
pro sebe
Současné „hospodaření“ lidstva na Zemi a se
Zemí není v žádném směru setrvale udržitelné.
Pokud se tato tendence nezmění, dojde
k nevratným změnám, které budou působit jak
proti lidem, tak proti přírodě a ztíží všem a každému z nás podmínky existence.
Příroda či Země už ztratila schopnost opět
nastolit lidmi narušenou rovnováhu. Žijeme na
dluh budoucnosti. Současné dluhy vůči životnímu prostředí ve značné míře přesouváme na
budoucí generace a je otázkou, jaké budou mít
možnosti je napravit.
Zdánlivě jednoduché myšlenky — že Země je
jen jediná, společná všem, lidem i přírodě, že
celosvětové problémy jsou souhrnem problémů místních, že ať Zemi škodíme v konkrétním
místě, škodíme jí jako celku apod. — by neměly
zavazovat jen vlády, státní a místní úřady, místní samosprávy, ale hlavně každého z nás.
Za základní problémové oblasti se považuje
energie, odpady, ovzduší, půda, příroda, voda
a doprava.
V první řadě jde o to, alespoň zmírnit rychlost
změn k horšímu, „Obec“ na to všechno sama
nestačí, ta vytváří potřebné podmínky (vodovod, kanalizace, plynofikace, odpadové hospo-

Jak je to s přelomem
století a tisíciletí?
Poněvadž jsou u mnohých občanů
o těchto důležitých dějinných meznících
stále nejasné i nesprávné představy, uvádíme zde správné informace:
rok 1999
je předposledním rokem 20. století (2. tisíciletí)
rok 2000
je posledním rokem 20. století (2. tisíciletí)
rok 2001
je prvním rokem 21. století (3. tisíciletí)
čili
20. století nebo 2. tisíciletí končí 31. prosince roku 2000,
21. století nebo 3. tisíciletí začíná 1. ledna
roku 2001.
Jan Boháč
dářství) a je na občanech, aby tyto nemalé
finanční investice plně využívali ke zlepšení
prostředí, ve kterém žijeme.
Jaká je obec nezáleží jen na obecním zastupitelstvu, radě a starostovi, ale na všech lidech,
kteří v ní žijí.

Jiří Peloušek

Zápis ze zasedání
Obecního zastupitelstva v Kozlovicích
konaného dne 10. 3. 1999

Přítomno 15 členů OZ.
1. Zasedání OZ zahájil a řídil zástupce starosty ing. Jaroslav Tabach. Uvítal všechny přítomné, právního zástupce obce JUDr. Vymětalíka,
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Kozlovice

p. ing. Jiřího Tkáče, který byl pověřen radou
podáním zprávy o obchodně závazkových vztazích obce, a zástupce ČSAD F-M p. ing. Bielého.
V úvodu jednání zástupce starosty obce
informoval členy OZ o rezignaci p. Josefa Zemana (ODS) a p. ing. Jiřího Tkáče (KDU-ČSL) na
mandát člena OZ. Za člena OZ na uvolněné
mandáty obecní rada prohlásila (podle zákona
č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev
v obcích — § 56) p. ing. Stanislava Zemana
(ODS) a p. Václava Kociána (KDU-ČSL). Oba
noví členové OZ složili slib člena OZ do rukou
předsedajícího.
2. V úvodu projednávání jednotlivých bodů
programu vysvětlil p. Jan Tabach přítomným
občanům pojem „veřejné zasedání“. Podle § 41
zákona o obcích právo předkládat návrhy k projednání na zasedání OZ mají jeho členové
a obecní rada. Výjimkou je pouze projednávání
rozpočtu a vyúčtování hospodaření za uplynulý
kalendářní rok (§ 20 zákona o obcích). Návrh
rozpočtu a vyúčtování hospodaření musí být
vhodným způsobem zveřejněny nejméně 15
dnů před projednáním v OZ, aby se k němu
mohli občané obce vyjádřit. Připomínky k návrhu rozpočtu a k vyúčtování hospodaření za
uplynulý rok mohou občané uplatnit buď písemně ve stanovené lhůtě, nebo ústně na zasedání zastupitelstva.
3. Volba starosty obce
Členové OZ se usnesli na tajné volbě starosty
obce.
Pan Petr Tichavský navrhl na funkci starosty
p. ing. Vlastimila Fojtíka.
Pan Mgr. Štěpán Pustka navrhl na funkci starosty p. Václava Kociána.
Pořadí kandidátů bylo určeno losem:
kandidát č. 1 — ing. Vlastimil Fojtík, kandidát
č. 2 — p. Václav Kocián.
S výsledkem tajné volby seznámila přítomné
p. Božena Kubečková:
p. ing. Vlastimil Fojtík (KSČM) obdržel 2
hlasy, p. Václav Kocián (KDU-ČSL) obdržel 12
hlasů a byl zvolen starostou obce.
1 hlasovací lístek byl neplatný.
4. Volba člena obecní rady
Pan Jiří Peloušek navrhl za člena obecní rady
p. Jana Tabacha, žádný jiný návrh nebyl podán.
S výsledkem tajné volby seznámila p. Božena

Kubečková: p. Jan Tabach (ODS) obdržel 14
hlasů a tím byl zvolen za člena obecní rady, 1
hlasovací lístek byl neplatný.
5. Požadavky ČSAD F–M
Na zasedání OZ dne 19. 1. 1999 nebyl schválen požadavek ČSAD F-M na poskytnutí dotace
na pokrytí ztrát při zajišťování autobusové
dopravy na rok 1999 o sobotách, nedělích
a svátcích. Na dnešní zasedání OZ se dostavil
obchodní náměstek osobní dopravy ČSAD FM p. ing. Bielý, aby objasnil požadavky ČSAD.
Pan ing. Bielý informoval, že celková předpokládaná ztráta v roce 1999 na lince Kozlovice —
Frýdek–Místek činí 800 tis. Kč. Město Frýdek–Místek by se na pokrytí této ztráty mělo
podílet 10 %, obec Palkovice 45 %, obec Kozlovice 45 %.
Obcí Kozlovice projíždí hodně autobusů různých dopravců , nestojí na všech zastávkách,
spoje jsou rychlejší, občané je hodně využívají.
V případě, že obec neposkytne dotaci, dojde
k rušení spojů — bude zaveden jeden autobusový turnus.
Dotazy a připomínky:
p. Pe l o u š e k
— některé autobusové linky zajíždějí do
Metylovic ke kostelu, proč se na celkové ztrátě
nepodílí rovněž obec Metylovice?
— obec Palkovice poskytne ČSAD F–M dotaci?
M g r. Š t ě p á n P u s t k a
— proč jsou náklady na 1 km v linkové dopravě vyšší (25 Kč/km) než v zájezdové dopravě
(17,50 Kč/km)?
— v případě, že ČSAD vykazuje ztráty, proč
poskytuje zaměstnancům výhody — volné jízdenky?
— bylo by možno zjistit, o kolik by se ČSAD
zvýšila tržba v případě neposkytování volných
jízdenek?
Dotazy zodpověděl p. ing. Bielý:
— obec Metylovice se nepodílí na pokrytí celkové ztráty, v této částce nejsou zahrnuty ujeté
km do Metylovic, pro obec Metylovice byla
vypočtena zvlášť ztráta ve výši 113 000 Kč
— obec Palkovice bude v této záležitosti jednat na zasedání OZ dne 15. 3. 1999
— rozdílné náklady na 1 km u linkové a zájezdové dopravy jsou způsobeny rozdílem ve spotřebě pohonných hmot (linková doprava 33

Kozlovice
l/100 km, zájezdová doprava 22 l/100 km), rozdílem v opotřebovanosti vozidla apod.
— nejedná se o zcela volné jízdenky —
zaměstnanci a rodinní příslušníci musí uhradit
známku, výhody poskytují i jiní zaměstnavatelé
— ČSAD poskytne veškeré údaje požadované
obcí
Zástupce starosty požádal zástupce ČSAD
F–M, aby předložili do 20. 3. 1999 přehled
spojů, které navrhují ke zrušení.
Zástupce starosty požádal OZ, aby zmocnilo
obecní radu projednáním záležitosti poskytování dotací ČSAD F–M.
Tento požadavek schválilo 11 členů OZ, 4 členové byli proti.
6. Rozpočtové změny za rok 1998
V roce 1998 bylo nutné některé položky
a paragrafy upravit vlastním rozpočtovým opatřením, protože zde došlo k vyššímu nebo nižšímu čerpání finančních prostředků, než se předpokládalo při schválení rozpočtu.
Všichni přítomní členové OZ souhlasili
s navrhovanou změnou rozpočtu vlastním rozpočtovým opatřením.
7. Obchodně závazkové vztahy obce
Obecní rada pověřila p. ing. Jiřího Tkáče, aby
podal informaci v oblasti obchodně závazkových vztahů obce:
Obec v současné době zastupuje v obchodně
závazkových vztazích advokát JUDr. Bedřich
Vymětalík. Na obec docházejí výzvy k úhradě
částek od Hutního projektu F–M — 6 489 896,10
Kč, Home Finance, s. r. o., Kroftova 1, Praha 5 —
16 853 888 Kč, FIRST CONSULTING, ing. Jaroslav Rodzenák — 3 616 667 Kč.
Na výzvy zaslal právní zástupce JUDr. Vymětalík odpovědi.
Obec podala prostřednictvím právního
zástupce JUDr. Vymětalíka dne 22. 2. 1999 podnět k trestnímu stíhání na Okresní státní zastupitelství ve F-M k prošetření obchodně závazkových vztahů obce.
Mgr. Štěpán Pustka přečetl text jednotlivých
odpovědí a text podnětu k trestnímu stíhání
firmy TOPGAS — Karel Skulina.
JUDr. Vymětalík nakonec zdůraznil, že obci
prozatím žádná škoda nevznikla.
Nově zvolený starosta obce p. Václav Kocián
poděkoval členům OZ za důvěru a požádal
o pomoc a spolupráci při řešení složitých úkolů
obce.
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Zápis ze zasedání
Obecního zastupitelstva v Kozlovicích
konaného dne 31. 3. 1999

Přítomno: 14 členů OZ
Omluven: 1 člen OZ (p. Vyvial — nemoc).
1. Rozpočet obce na rok 1999
Rozpočet obce na rok 1999 byl navržen jako
vyrovnaný ve výši 19 114 000 Kč.
Předložený návrh byl 14 hlasy schválen.
2. Rozbor hospodaření obce za rok 1998
K předloženému rozboru hospodaření obce
za rok 1998 neměli členové OZ žádné připomínky a byl 14 hlasy schválen.
3. Dotace ČSAD
ČSAD Frýdek–Místek
Na jednání OZ dne 19. 1. 1999 nebyla schválena žádost ČSAD F–M o poskytnutí dotace ve
výši 195 000 Kč na rok 1999 na pokrytí ztrát při
zajišťování autobusové dopravy o sobotách,
nedělích a svátcích. OZ dne 10. 3. 1999 udělilo
mandát k projednání této záležitosti s ČSAD
F–M obecní radě.
Obecní rada dne 16. 3. 1999 za účasti zástupce ČSAD F–M a OÚ Palkovice projednala úpravy autobusových spojů a bylo dohodnuto, že
ČSAD F–M předloží nový návrh smlouvy. Tento
návrh byl ze strany ČSAD F–M předložen, ČSAD
požaduje poskytnutí finanční zálohy na pokrytí
ztrát při zajišťování dopravní obslužnosti ve
výši 160 000 Kč ve čtyřech splátkách.
Pan starosta vyzval členy OZ k pečlivé rozvaze při rozhodování. Pokud by nedošlo k dohodě
mezi obcí a ČSAD F–M, může ČSAD přistoupit
k rušení některých spojů.
Dotazy a připomínky:
ing. Zeman
— co je myšleno pojmem „finanční záloha“?
Navrhuje tento obrat vypustit, závazek stanovit
maximální částkou.
Zodpověděl p. starosta:
V čl. II. smlouvy — Závazky dopravce je
mimo jiné uvedeno, že dopravce se zavazuje
předkládat OÚ údaje o počtu ujetých km,
nákladech, tržbách a ztrátě na linkách za období leden—červen 1999, červenec—prosinec
1999. Pokud by se prokázalo, že ztráta na lince
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je vyšší nebo nižší, může dojít k úpravě dohodnuté zálohy.
p. Pu s t k a Št ě p á n
Při jednání s ČSAD bylo dohodnuto, že autobusovou dopravu na lince 860 301 F–M — Palkovice—Kozlovice bude zajišťovat pouze jeden
autobusový turnus (čtyři spoje z Kozlovic do
F–M, čtyři spoje zpět).
Obec požaduje jeden spoj zavést až k nemocnici ve F-M a zpět od nemocnice. Dle sdělení
ČSAD je tento požadavek reálný.
Navrhuje schválit dotaci ČSAD F–M do výše
max. 100 000 Kč (ve smlouvě bude uvedeno
jako záloha), podle výsledku hospodaření je
možno během roku výši dotace upravit dodatkem ke smlouvě.
Pan starosta předložil členům OZ ke schválení následující návrh:
ČSAD F–M připraví nový návrh smlouvy.
V článku III. závazky obce bude stanoveno, že
obec poskytne finanční zálohu ve výši 100 000
Kč ve čtyřech splátkách po 25 000 Kč.
10 členů OZ tento návrh schválilo, 3 členové
byli proti, 1 se zdržel hlasování.
ČSAD Ostrava
ČSAD Ostrava předložila OÚ Kozlovice rozbor hospodaření, dle kterého ztráta pro obec
Kozlovice za rok 1998 činila 401 789 Kč. Předpokládaná ztráta na rok 1999 činí 356 740 Kč.
ČSAD požaduje po obci dotaci ve výši 182 000
Kč.
Dotazy, návrhy, připomínky:
p. Peloušek navrhuje poskytnout dotaci ve
výši 100 000 Kč.
p. Tichavský — v rozpočtu je v § 2221 Provoz
veřejné silniční dopravy stanovena částka 360
000 Kč. Dotace na pokrytí ztrát pro ČSAD se
poskytuje z této částky?
Dotaz p. Tichavského zodpověděl p. starosta
— dotace na pokrytí ztrát při zajišťování pravidelné osobní přepravy se poskytuje z této částky — § 2221.
Členům OZ byl předložen ke schválení tento
návrh:
Obec Kozlovice poskytne ČSAD Ostrava dotaci na pokrytí ztrát při zajišťování dopravní
obslužnosti o sobotách a nedělích ve výši 100
000 Kč ve čtyřech splátkách po 25 000 Kč.
10 členů OZ souhlasilo s tímto návrhem, 3
členové byli proti, 1 člen OZ se zdržel hlasování.

Kozlovice
4. Projednání auditu
Přezkum hospodaření obce za rok 1998 provedli pracovníci finančního referátu Okresního
úřadu ve F–M ve dnech 8. — 9. 3. 1999. Pan starosta seznámil členy OZ se zjištěnými nedostatky. Pan starosta projednal výsledek kontroly
s účetní OÚ, která podala vysvětlení k jednotlivým nedostatkům, její vysvětlení bylo přijato.
Výsledky auditu projednala rada na svém jednání dne 29. 3. 1999 a doporučuje OZ, aby
k zjištěným nedostatkům vydalo tato nápravná
opatření:
a) Obec dokončí převedení 2. stavby kanalizace Sm VaK,
b) Obec musí provádět výběrová řízení na
všechny zakázky pro obec nad 100 000 Kč
(zákon č. 199/94 Sb.),
c) Obecní rada zadá všem komisím obecní
rady úkoly pro každý rok s tím, že činnost komisí bude v radě 1 x ročně vyhodnocována,
d) O výši odměn členům rady a předsedům
komisí bude rozhodovat vždy OZ (zákon č.
367/90 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků),
e) Výsledky auditu bude každoročně projednávat OZ (zákon č. 367/90 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků)
Členové OZ vznesli tyto dotazy a připomínky:
— budou se muset nevyčerpané účelové
dotace ze státního rozpočtu vracet?
— proč nebyly účelové dotace vyčerpány do
konce roku 1998?
— stavebním firmám by obec neměla poskytovat finanční prostředky předem (jako záloha),
je nebezpečí, že obec o ně přijde
— fin. prostředky, které byly poskytnuty jako
záloha firmě Stavodom, byly vráceny zpět na
účet obce?
— je nutno dodržovat podmínky pro poskytování státních dotací
— proč firma Stavodom nedokončila práce
na stavbě sociálních bytů, bude obec uplatňovat příslušné sankce?
— proč obec nezadala stavební práce na
stavbě sociálních bytů jiné firmě?
Dotazy zodpověděl p. starosta:
Účelová dotace na opravu podlahy ve školní
kuchyni a na opravu Vlčkovy stodoly byla obci
poukázána 4. 12. 1998. Musela být vyčerpána
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do konce roku 1998. Provoz ve školní kuchyni
nejde během roku přerušit (zajišťují se obědy
pro žáky ZŠ, pro důchodce). Práce je nutno provádět v průběhu hlavních letních prázdnin.
Práce na opravě Vlčkovy stodoly nebyly provedeny z důvodu nepříznivého počasí.
Účelová dotace na dokončení sociálních bytů
byla obci poskytnuta v srpnu 1998. Firma Stavodom však nedokončila stavební práce
z důvodu odstraňování povodňových škod
v roce 1997 (v původní smlouvě o dílo byl termín dokončení do 12. 12. 1998, dodatkem č. 1
byl tento termín prodloužen do 19. 3. 1999).
Aby obec nemusela vracet státní dotaci,
firma Stavodom vystavila zálohovou fakturu.
Finanční prostředky byly firmou Stavodom převedeny zpět na účet obce.
Výběrovým řízením na stavbu sociálních
bytů byla vybrána firma Stavodom, obec měla
s ní dobré zkušenosti při stavbě vodovodu Kozlovice — napojení na OOV.
5. Stanovení odměn členům rady a předsedům
komisí
Podle zákona o obcích schvaluje odměny
neuvolněným funkcionářům OZ.
Pan starosta předložil návrh odměn neuvolněným funkcionářům:
— členové rady — 700 Kč měsíčně do konce
roku 1999
— předsedové komisí — 500 Kč měsíčně do
konce roku 1999.
Pan starosta požádal OZ o dodatečné schválení odměny členům rady za měsíc únor 1999
ve výši 700 Kč.
Všichni přítomní členové OZ schválili předložený návrh odměn pro neuvolněné funkcináře
do konce roku 1999 a dodatečně schválili
odměny členům obecní rady.
6. Obecní zastupitelstvo schválilo 14 hlasy
žádost p. Vladimíra Ulčáka, bytem Kozlovice
551 o změnu územního plánu. Jmenovaný
požaduje zahrnout parc. č. 518/9 k. ú. Kozlovice
do zóny bydlení, případně řemeslné výroby pro
účely výstavby dílny.
7. Obecní zastupitelstvo schválilo 14 hlasy
žádost manželů Škodíkových Josefa a Marie,
bytem Kozlovice 127 o zařazení pozemku PK
parc. č. 2409/3 k. ú. Kozlovice do zóny bydlení
pro účely výstavby rodinných domků.
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8. Obecní zastupitelstvo schválilo 14 hlasy
žádost p. Josefa Štefka, bytem Kozlovice 177
o zařazení pozemků na k. ú. Měrkovice PK parc.
č. 3875/1, 3877/2, 3877/7, 3878 a 3875/2 do zóny
bydlení pro účely výstavby rodinných domků.
9. Obecní zastupitelstvo rozhodlo uvědomit
všechny žadatele o změnu územního plánu
o finanční spoluúčasti na provedení této změny.
10. Obecní zastupitelstvo projednalo žádost
Římskokatolické farnosti v Kozlovicích
o finanční příspěvek na přepojení zabezpečení
kostela sv. Michaela a Barbory v Kozlovicích
z policejního pultu GESPA na pult FAUTOR II.
Přepojení musí proběhnout z nařízení prezidenta Policie ČR do konce března 1999. Celková
částka za přepojení činí 52 878 Kč.
OZ schválilo 14 hlasy finanční příspěvek ve
výši 15 000 Kč.
11. Bývalý starosta obce p. Josef Zeman se
vzdal funkce člena Okresního shromáždění ve
F-M.
Rada navrhla, aby členem Okresního shromáždění ve F-M byl zvolen starosta obce p. Václav Kocián.
Návrh obecní rady byl 13 hlasy schválen.
12. Dne 18. 3. 1999 proběhla kolaudace stavby Plynofikace obce — 1. etapa. Pan starosta
seznámil s kolaudačním protokolem — nebyly
zjištěny závady.
13. Dne 18. 3. 1999 proběhla rovněž kolaudace stavby — Přístavba, nástavba a stavební
úpravy domu č. p. 350. V kolaudačním protokolu jsou uvedeny zjištěné závady a nedodělky, se
kterými byli členové OZ seznámeni.
14. Obecní rada rozhodla o zrušení veřejné
telefonní stanice v Měrkovicích v rodinném
domku č. p. 723 — p. Hořava. V současné době,
kdy jsou na území obce Kozlovice a místní části
Měrkovice rozmístěny veřejné telefonní automaty a kdy je zřízeno dostatek bytových telefonních stanic, považuje obecní rada tuto veřejnou telefonní stanici za zbytečnou.
15. Pan Libor Král seznámil členy OZ s dopisem Sboru dobrovolných hasičů v Kozlovicích,
ve kterém je vysvětlena činnost sboru a zároveň
vznesen požadavek, aby velitel jednotky Sboru
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dobrovolných hasičů mohl o činnosti a potřebách informovat radu obce. Dopis předal p. starostovi.
Pan Král pozval členy OZ k prohlídce hasičské zbrojnice.
16. Pan Pavel Zeman vznesl dotaz, jak bude
v roce 1999 pokračovat výstavba plynofikace
obce. Dále požaduje upřesnění plánu práce na
rok 1999 (dle usnesení OZ ze dne 19. 1. 1999).
Zodpověděl p. starosta:
V roce 1999 bude dokončena stavba 3. etapy
plynofikace.
Pokud se zlepší finanční situace obce, bude
pokračovat výstavba 4. etapy (projektová dokumentace je připravena), v rozpočtu byla výstavba plynofikace zahrnuta.
Upřesněný plán práce na rok 1999:
1. Dokončení 3. etapy plynofikace, T —
09/1999
2. Oprava komunikace od č. p. 179 k vodojemu, Z — 08/1999 500 000 Kč
3. Drobné opravy komunikací — dle potřeby
během roku 100 000 Kč
4. Oprava Vlčkovy stodoly 130 000 Kč, T —
12/1999
5. Oprava podlahy ve školní kuchyni 165 000
Kč, T — 08/1999
6. Dokončení sociálních bytů včetně terénních úprav 900 000 Kč, T — 08/1999
7. Vodní hospodářství 490 000 Kč, T —
12/1999
— oprava oplocení vodojemů
— signalizace stavu vody
— vyčištění vodojemů
— vyčištění čističky vody
— výměna ocelového potrubí
— instalace vodoměrů do domácností
— likvidace nepoužitelných pramenů
— údržba vodovodní sítě.
17. Pan Peloušek — obec vytváří podmínky
pro zlepšení životního prostředí (kanalizace,
plynofikace), obec nemá nástroj k tomu, aby
občané měli povinnost se napojit. V současné
době hodně domácností používá k vytápění
tuhá paliva i v místech, kde je vybudována plynofikace.
Při poskytování dotací je podmínkou dosažení stanoveného ekologického efektu.
Ing. Fojtík — proč nejsou plynofikovány

budovy, které jsou hlavními zdroji znečištění
(ZŠ, MŠ, OÚ, nákupní středisko)
— OÚ by se měl zabývat zjištěnými nedostatky při auditu — mělo by být projednáno se zodpovědnými pracovníky a učiněna taková opatření, aby k podobným nedostatkům nedocházelo. Navrhuje znovu podat zprávu na příštím
zasedání OZ.
Náklady na plynofikaci kotelen veřejných
budov jsou velmi vysoké (např. rozpočet na plynofikaci kotelny ZŠ činí 1,5 mil Kč). Pokud by
obec zajišťovala plynofikaci kotelen ZŠ, MŠ,
OÚ, neměla by finanční prostředky na budování hlavního řádu.
Plynofikace kotelen veřejných budov bude
prováděna postupně dle finančních možností.
18. Pan Jan Prašivka — při napojování rodinných domků na kanalizaci v části Záhumní a na
Švrčkově zahradě bylo využito původní kanalizace (betonové roury). Proč se platí stočné,
když zde nebyl budován nový kanalizační řád?
Ing. Tabach k této připomínce sdělil, že
v těchto částech obce byla využita stávající
kanalizace z betonových rour. Jedná se o jednotnou kanalizaci s odvodem na ČOV, pouze při
silných deštích je odtok přepadem do vodního
toku.
Platby jsou záležitostí Sm VaK.

Nové obecní byty
Kolaudačním rozhodnutím Městského úřadu
ve Frýdku-Místku, které nabylo právní moci
dne 28. 4. 1999, bylo povoleno užívání deseti
bytových jednotek se zázemím v domě č. p. 350
v Kozlovicích (stará školka). Nejedná se o zařízení typu domu sociálního zařízení. Obec Kozlovice nebude pro občany zajišťovat pečovatelskou službu.
Právní vztahy o nájmu bytu jsou upraveny ve
čtvrtém oddílu Občanského zákoníku. Rada na
svém zasedání dne 12. 5. 1999 schválila podmínky pro přidělení sociálního bytu.
Žadatel musí řádně platit nájemné, které je
od 1. 7. 1999 stanoveno ve výši 27 Kč za 1 m2.
Podle velikosti jednotlivých bytů činí měsíční
nájemné od 567 Kč do 918 Kč. Základní měsíční
nájemné se navyšuje o částku za vybavení bytu
ve výši 309 Kč měsíčně o zálohu za služby
(teplo, vodné, stočné, odvoz komunálního
odpadu, osvětlení společných prostor) ve výši
580 Kč měsíčně. Jednotlivé byty jsou vybaveny
kuchyňskou linkou, elektrickým sporákem, spí-
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žovou skříní. V předsíni jsou zabudovány vestavěné skříně (šatní).
Další bytové doplňky si nájemce musí zajistit
sám.
V sklepním prostoru si mohou zájemci uložit
kola apod. V domě není společná prádelna ani
pračka.
Úklid společných nebytových prostor si
nájemci budou provádět sami (střídat se).
Žadatelé o byt předloží potvrzení lékaře, že
jsou sami schopni se o sebe postarat.
Náklady na rekonstrukci domu č. p. 350 činily 3 752 000 Kč bez dlažeb a následných terénních úprav. Z toho důvodu rada podmínila přidělení bytu poskytnutím daru obci Kozlovice ve
výši 15 000 Kč.
Vkusné bytové zařízení čeká od 1. července
na své první obyvatele. Žádosti obci Kozlovice
můžete podávat do 15. června 1999.

obecní úřad

Víte, že ...
❖ někteří občané dluží „obci“ (nám všem) na
poplatcích (za psa, vodu, pronájem, telefon,
daň z nemovitosti apod.) 500 000 Kč, slovy: půl
milionu korun. Po málo úspěšném upomínkování se rada rozhodla na návrh finanční komise
zvolit ráznější postup. Poctivě platící občany
budou jistě zajímat jména neplatících spoluobčanů. Byl by to seznam na několik stran Zpravodaje.

❖ obecní rada uvažuje o zřízení obecní policie. Již delší dobu sleduje počínání skupiny
mladistvých, kteří ničí soukromý i obecní majetek. Je až s podivem, kolik tito 13—17letí „pánové“ mají peněz na motorky, auta, benzín a alkohol. Takto vybaveni a posilněni se předvádějí
stejně „starým“ obdivovatelkám a silácky ničí
dopravní značky, zařízení na koupališti, zapalují plakátovací plochy, po silnici a potoku rozhazují lavečky apod. Dá se předpokládat, že jim
také nevyhovovalo dopravní značení zakazující
vjezd do „Kovářového lesa“, kde se jezdí vydovádět, a proto ho vytrhali a naházeli do potoka.
Zarážející je, že se jim není schopen nikdo
postavit do cesty, a i mladí a silní otcové raději
se svými malými dětmi uskakují před řítícími se
a řvoucími „pionýry“ do okolního křoví.
Možná by se rodiče měli více zajímat o činnost svých odrostlých dětí, protože pro ně určitě nebude moc příjemné, až si jejich jména přečtou všichni čtenáři Zpravodaje a do řešení
vzniklé situace se zapojí Policie ČR.
❖ po neustále se opakujícím bezohledném
přístupu některých občanů ke svému okolí
(vandalsky zničené stromy u zdravotního střediska, znečišťování potoků odpadky, zakládání
skládek odpadu po lesích, zamořování okolí
pálením nebezpečného odpadu apod.) obecní
rada připravuje zřízení komise životního prostředí a veřejného pořádku. Jistě se najde v Kozlovicích dost zájemců o její činnost.
Jiří Peloušek

Vyhláška č. 3/98
Obecně závazná vyhláška obce Kozlovice ze dne 3. 11. 1998 o nakládání s komunálním odpadem, stavebním a demoličním odpadem v obci Kozlovice
Obecní zastupitelstvo v Kozlovicích schválilo na svém zasedání dne 3. 11. 1998 podle příslušných
ustanovení zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech a v souladu s ustanovením § 16 a § 36 odst. 1 písm.
f) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
ČLÁNEK 1
včetně jeho zneškodnění) vznikajících na
území obce Kozlovice, vymezuje místa určená
Účel vyhlášky
k odkládání odpadů a upravuje systém nakládání se stavebním a demoličním odpadem.
Vyhláška stanoví systém nakládání s komunálním odpadem, t. j. skladování, sběr, třídění,
ČLÁNEK 2
využívání a zneškodňování komunálních odpadů (oddělený, t. j. separovaný sběr využitelných
Rozsah platnosti vyhlášky
složek komunálního odpadu včetně jeho využiVyhláška se vztahuje na všechny fyzické
tí či zneškodnění, sběr nebezpečných složek
osoby na území obce, při jejichž činnosti vzniká
komunálního odpadu, jeho využití či zneškododpad, s výjimkou právnických a fyzických
nění, sběr zbytkového komunálního odpadu
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osob oprávněných k podnikání, při jejichž podnikatelské činnosti vzniká odpad, a právnické
osoby nebo podnikatele, kteří se na základě
smlouvy s obcí připojí k systému stanovenému
touto vyhláškou. Ustanovení článku 9 této
vyhlášky se vztahuje i na právnické a fyzické
osoby oprávněné k podnikání.
ČLÁNEK 3
Základní pojmy

➀ Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických
osob, pro kterou nejsou právními předpisy stanovena zvláštní pravidla nebo omezení,
s výjimkou odpadů vznikajících u právnických
osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.
Klasifikace komunálního odpadu je stanovena přílohou č. 1, která je součástí vyhlášky č.
3/98 a je v souladu se zvláštním právním předpisem. 1)
➁ Oprávněná osoba je pro účely této vyhlášky právnická nebo fyzická osoba oprávněná
k podnikání, která je oprávněná k nakládání
s komunálními odpady podle zákona č. 125/97
Sb. nebo podle zvláštních předpisů. 2)
Původce odpadu je vždy oprávněnou osobou, pokud jde o dopravu odpadů.
➂ Sběrné místo je místo, kam jsou sběrné
nádoby umísťovány za účelem vyprázdnění
v den svozu a které musí být přístupné pracovníkům provádějícím svoz odpadů.
➃ Odvozní místo je místo, na které oprávněná osoba po dohodě s obcí přistavuje speciální
kontejnery či jiné nádoby k ukládání jednotlivých složek komunálního odpadu.

b) dokladem o předání odpadu na řízenou
skládku nebo oprávněné osobě

➂ Systém shromažďování výše uvedených
složek komunálního odpadu bude prováděn
takto:
a) Papírový odpad, sklo, kovové obaly a plasty se ukládají do určených speciálních kontejnerů umístěných na odvozních místech
b) Nebezpečný odpad z domácností předává
fyzická osoba zdarma na odvozních místech.
Odvozní místa se v obci zřizují:
— restaurace „Ve dvoře“
— zastávka „U váhy“
— zastávka „U kříže“
— zastávka „U garáží“.
c) Objemný odpad se sbírá bezplatně aspoň
jedenkrát ročně.
d) Odpadový zdravotnický materiál a prošlé
léky se odkládají do speciálních nádob, které
jsou umístěny u ordinací praktických lékařů.
e) Odpad z údržby zeleně v zahradách ukládat na kompost, v krajním případě spálit za
dodržení bezpečnostních předpisů a předpisů
o ochraně přírody za podmínky, že kouř nebude obtěžovat okolní obyvatele.
f) Odpad z údržby veřejných prostranství
a komunikací se ukládá na okrajích těchto
nemovitostí, odvoz provede obec.
g) Ostatní odpad na skládku ostatního odpadu obce Kozlovice.
Jednotlivé složky ostatního odpadu jsou
vyjmenovány v příloze č. 2, která je součástí
vyhlášky č. 3/98 a je v souladu se zvláštním
právním předpisem. 1)
ČLÁNEK 5

ČLÁNEK 4
Nakládání s komunálním odpadem

Sběrné nádoby

odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a zneškodnění dle níže uvedeného
systému, pokud neprokáží, že tento odpad využily samy nebo zneškodnily v souladu se zákonem č. 125/97 Sb.

➀ Sběrné nádoby (popelnice) slouží k ukládání ostatních částí komunálního odpadu po
vytřídění složek uvedených v článku 4, odst. 3,
písm. a), b), c), d) této vyhlášky. Ukládání musí
být prováděno tak, aby sběrné nádoby bylo
možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci
nevypadával.

➁ Fyzické osoby zneškodnění odpadu prokáží takto:
a) dokladem o zaplacení úhrady za likvidaci
komunálního odpadu

➁ Pro svoz komunálních odpadů prováděných oprávněnou osobou lze používat pouze
typizované sběrné nádoby. Pokud by technický
stav nádob ohrožoval bezpečnost práce osob

➀ Fyzické osoby jsou povinny komunální

Kozlovice
s nimi manipulujícími, má právo oprávněná
osoba je odmítnout vyvézt. Zároveň o tom vyrozumí vlastníka nádoby, který je povinen zjednat
nápravu.

➂ Do sběrných nádob je zakázáno dávat
odpad, který má nebo může mít nebezpečné
vlastnosti uvedené v příloze č. 1 této vyhlášky.
➃ Do nádob, případně kontejnerů určených

pro vybrané druhy odpadů, je zakázáno ukládat
jiné druhy odpadů, než pro které jsou určeny.

➄ Vlastník sběrných nádob je povinen tyto
umísťovat na místa vyhrazená vlastníkem nebo
nájemcem či správcem nemovitosti. Při určení
tohoto místa je vlastník nebo nájemce, popřípadě správce nemovitosti povinen dbát na to,
aby sběrné nádoby byly dobře přístupné pro
naplňování a bylo možno je z tohoto místa přesunout na sběrné místo.
ČLÁNEK 6
Odvoz komunálního odpadu
Odvoz komunálního odpadu zajišťuje oprávněná osoba ve lhůtách dohodnutých mezi
oprávněnou osobou a obcí. O svozových dnech
budou občané informováni letáky na úředních
deskách, oznámením v obecním zpravodaji,
kdy budou jednotlivé složky komunálního
odpadu sváženy. Podmínky odvozu budou stanoveny ve smlouvě.
ČLÁNEK 7
Povinnosti vlastníků domů
Vlastník je povinen
a) udržovat čistotu a pořádek v okolí sběrných nádob
b) zajistit přistavení naplněných nádob na
sběrné místo nejdříve večer před dnem svozu
c) v den svozu po vyprázdnění sběrné nádoby zajistit přemístění ze sběrného místa.
ČLÁNEK 8
Úhrada za svoz, třídění a zneškodňování
komunálního odpadu
Fyzické osoby (s výjimkou fyzických osob
oprávněných k podnikání), které mají trvalé
nebo přechodné bydliště na území obce a které
produkují komunální odpad, případně stavební
demoliční odpad na území obce, např. chataři
a chalupáři, jsou povinny platit úhradu za svoz,
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třídění a zneškodňování komunálního odpadu
ve výši, kterou stanoví Obecní rada v Kozlovicích ceníkem.
ČLÁNEK 9
Stavební odpad a nakládání s ním

➀ Stavebním odpadem se rozumí cihly,
betony, omítky, malty, kámen, železobetony,
keramické odpady, vybourané vozovky, sádrokartony a výkopové zeminy včetně jejich směsí.
➁ Právnické a fyzické osoby jsou povinny
stavební odpad shromažďovat odděleně od
komunálního odpadu a předat k likvidaci
oprávněné osobě nebo přímo na skládku obce
Kozlovice, pokud zčásti nebo zcela tento odpad
dále nevyužijí.
ČLÁNEK 10
Za porušení této vyhlášky je obec oprávněna
ukládat pokuty v souladu s platnými právními
předpisy.3)
ČLÁNEK 11
Závěrečná ustanovení

➀ Zrušuje se obecně závazná Vyhláška obce
Kozlovice č. 1 o odvozu a uskladňování domovního odpadu v územním obvodu Kozlovic včetně Měrkovic ze dne 12. 9. 1991 a obecně závazná Vyhláška obce Kozlovice č. 5, kterou se mění
a doplňuje Vyhláška č. 1 ze dne 6. 1. 1994.
➁ Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 27.
11. 1998.
Zástupce starosty obce

Starosta obce

1) Vyhláška Ministerstva životního prostředí č.
337/97 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů
a stanoví další seznamy odpadů (Katalog odpadů)
2) Např. zákon č. 455/91 Sb. o živnostenském
podnikání (Živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 513/91 Sb.,
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3) — Zákon ČNR č. 367/90 Sb., o obcích v platném znění
— Zákon č. 200/90 Sb., o přestupcích v platném znění
— Zákon č. 125/97 Sb., o odpadech
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PŘÍLOHA

Kód druhu
odpadu

Č.

1

Název druhu odpadu

Kód odpadu

20 00 00 Odpady komunální a jim podobné
odpady ze živností, z úřadů a z průmyslu, včetně odděleně sbíraných složek těchto odpadů
20 01 00
20 01 01
20 01 02
20 01 03
20 01 04
20 01 05

Odpad získaný odděleným sběrem
papír a/nebo lepenka
O
sklo
O
drobné plastové předměty
O
ostatní plasty
O
drobné kovové předměty (např. plechovky)
O
20 01 06 ostatní kov
O
20 01 07 dřevo
O
20 01 08 organický, kompostovatelný kuchyňský odpad (včetně olejů na smažení
a kuchyňského odpadu z jídelen
a restaurací)
O
20 01 09 olej a/nebo tuk
N
20 01 10 oděv
O
20 01 11 textilní materiál
O
20 01 12 barva, lepidlo, pryskyřice
N
20 01 13 rozpouštědlo
N
20 01 14 kyselina
N
20 01 15 hydroxid
N
20 01 16 detergenty, odmašťovací přípravky N
20 01 17 fotochemikálie
N
20 01 18 léky
N
20 01 19 pesticidy
N
20 01 20 galvanický článek elektrický suchý
a/nebo mokrý
N
20 01 21 zářivka a/nebo ostatní odpad s obsa
hem rtuti
N
20 01 22 nádobka od spreje
O
20 01 23 zařízení s obsahem chlorfluoruhlovodíků
N
20 01 24 elektrotechnický odpad (např. vyřazené desky s tištěnými spoji)
O
20 01 99 odpad druhově blíže neurčený nebo
výše neuvedený.
20 02 00 Odpady z údržby zeleně v zahradách
a parcích (včetně hřbitovů)
20 02 01 kompostovatelný odpad
O
20 02 02 zemina a/nebo kameny
O
20 02 03 ostatní nekompostovatelný odpad O
20 03 00 Ostatní odpad z obcí
20 03 01 směsný komunální odpad

O

20 03 02 odpad z tržišť
O
20 03 03 uliční smetky
O
20 03 04 kal ze septiků a/nebo žump, odpad
z chemických toalet
O
20 03 05 autovrak
O
20 03 06 odpad druhově blíže neurčený nebo
výše neuvedený
U kategorie odpadu písmeno „N“ značí nebezpečný odpad, písmeno „O“ ostatní odpad.
PŘÍLOHA
15101
17101
31306
31405
21408
31409
31410
31411
31413
31415
31421
31427
31448
31449
57119
58102
91501
91701

Č.
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Sláma obilná
Kůra
Popel ze dřeva
Odpad skelných vláken
Odpadní sklo neznečištěné škodlivinami
Stavební suť a ostatní stavební odpad
Materiál z demolic vozovky
Výkopová zemina
Hlušina a kamenivo
Odpadní formovací hlína
Uhelný prach
Úlomky betonu neznečištěné škodlivinami
Odpad z výroby stavebních hmot
Odpad z modernizací a rekonstrukcí
objektů
Odpad fólií a plastů
Odpad polyesterových vláken
Uliční smetky
Odpad ze zeleně

Jakým způsobem můžeme postihnout občana, který se nezapojil do systému sběru stanoveného obecní vyhláškou s tím, že neprodukuje žádný odpad?
Odpovídá: JUDr. ing. Luboš Škoda, vedoucí
oddělení zabezpečení odpadového hospodářství, Ministerstvo životního prostředí ČR
Podle § 9 odst. 1 zákona č. 125/1997 Sb.,
o odpadech obec může ve své samostatné
působnosti stanovit obecně závaznou vyhláškou systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů vznikajících na
jejím území. Občané jsou povinni se tohoto
systému zúčastnit. Výjimkou z této povinnosti
je případ, kdy občan sám všechny jím vyprodukované odpady využije nebo zneškodní, ale
vždy pouze v souladu s uvedeným zákonem
o odpadech nebo s jinými právními předpisy,
především na úseku ochrany životního prostře-

Kozlovice
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dí. Možnost využití této výjimky je v zákoně
o odpadech v § 9 odst. 2 limitována povinností
občana prokázat, jak s těmito vyprodukovanými odpady naložil. Způsob tohoto prokazování
stanoví obec ve výše uvedené vyhlášce. Není
tudíž libovolný a nezávisí pouze na formálním
sdělení občana obci, ale musí být skutečně prokázán. Za neplnění povinností vyplývajících
z obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanoví systém nakládání s komunálními odpady
v obci, jsou přímo v zákoně o odpadech v § 39
odst. 5 stanoveny sankce. Obce při ukládání
pokut občanům podle tohoto ustanovení
postupují podle zákona ČNR č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Dodržujeme vyhlášku obce?
Citujeme z Vyhlášky o zákazu volného pobíhání psů, drůbeže a ostatního domácího zvířectva v obci Kozlovice, která nabyla účinnosti dne
1. 11. 1987:
I.
Zakazuje se vypouštění a volné pobíhání
psů, drůbeže a ostatního domácího zvířectva
na veřejném prostranství v obci. Veřejným
prostranstvím se rozumí: silnice a místní
komunikace 1. a 2. třídy a zelené ozdobné
plochy.
II.
Jinak musí být psi voděni na vodítku, drůbež
a ostatní zvířectvo uzavřeno ve dvorech nebo
ohradách.
(Konec citace.)
Pracovníci Obecního úřadu Kozlovice se
skoro denně setkávají s ústními stížnostmi
občanů na volné pobíhání psů a drůbeže.
Upozorňujeme občany, že neobstojí tvrzení
o neškodnosti psa. Dospělý a zvláště dítě se bojí
volně pobíhajícího psa. Ustanovení vyhlášky
jsou jednoznačná, byla schválena a jsou platná.

obecní úřad

Oprava mostu u pily
Úplná uzavírka z důvodu opravy mostu ev. č.
4848 u pily v obci Kozlovice v termínu od 28. 6.
1999 do 30. 9. 1999 nepřetržitě.
Silniční provoz bude pro dopravní obsluhu
veden po souběžné místní komunikaci v úseku
od mostu u „Peterka“ po vyústění místní komunikace na hlavní silnici u benzínové stanice
s řízením dopravy světelnou signalizací.
Žádáme důrazně občany, kteří bydlí v uvede-

ném úseku, aby neparkovali auta a neskladovali materiál na komunikaci a dbali zvýšené opatrnosti.
Pro tranzitní dopravu 10 km (vedena po silnici III/48416 do Metylovic a dále po III/48410
přes Lhotku do Kozlovic. Doprava ze směru
Rychaltice—Frenštát p. R. bude odkloněna přes
Hukvaldy po II/486 Rychaltice—Vlčovice.
Po dobu opravy bude zastávka „U pily“ přemístěna za most směrem na Myslík.
Zastávka „Ve dvoře“ pro Měrkovice bude přemístěna za křižovatku směr Měrkovice, pro
Ostravu rovněž za křižovatku směr Hukvaldy.
Zastávka „Peterek“ bude zrušena.
V souvislosti s objížďkou nebude ČSAD Frýdek–Místek a. s. provádět na autobusové lince
860 301 Frýdek–Místek—Palkovice—Myslík—
Kozlovice žádná omezení počtu spojů ani jejich
krácení.
Dojde k posunu zastávky Kozlovice — pila do
prostoru, který určí Policie ČR, a k malým časovým posunům některých spojů. Spoje z Kozlovic budou o 5 minut uspíšeny. Spoje od FrýdkuMístku dojedou na konečnou zastávku o 5
minut později tak, aby na křižovatce na Hukvaldy navázaly na platný jízdní řád linky 860 301
(kromě spojů, které uspíšit nelze).
Doporučujeme cestujícím, aby v průběhu
měsíce června sledovali informace o změnách
v autobusech ČSAD Frýdek-Místek a. s. na
autobusovém stanovišti ve Frýdku-Místku,
popřípadě na Obecním úřadě Kozlovice.
Místní komunikace jsou veřejně přístupné
pozemní komunikace, které slouží převážně
místní dopravě na území obce.
Uživatel (řidič) se musí přizpůsobit stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto
komunikací. Obecní komunikace v současné
době jsou na mnoha místech překopány a v případě stání motorového vozidla či jiného vozidla na místních komunikacích si řidič připadá
při jízdě mnohdy jako kaskadér. Obec Kozlovice
jako silniční správní úřad je oprávněn rozhodnout o označení místní komunikace nebo průjezdního úseku silnice nebo jejich částí, na kterých je z důvodu veřejného zájmu dočasně
zakázáno stání silničních vozidel, příslušnou
dopravní značkou podle zákona č. 12/1997 Sb.
o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.
Obec nechce sáhnout k takovému kroku
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a obrací se na řidiče, aby rozumně přistupovali
k stání motorových vozidel na místních komunikacích jen po nezbytně nutnou dobu. Stání
motorových vozidel dělá problémy při svozu
komunálního odpadu nebo při zimní údržbě
komunikací. Pamatujme na to, že na místních
komunikacích si hrají i naše děti a přizpůsobme
tomu rychlost jízdy.

obecní úřad

Ochrana životního prostředí
(dopis Českého rybářského svazu)
V jarních měsících
tohoto roku jsme prováděli v katastru Vaší
obce odlov násady pstruha obecného v Ondřejnici a jejích přítocích. Známe dokonale
celý tok Ondřejnice
a jejích přítoků od pramenů až k soutoku
s Odrou, a to především z „druhé strany“,
která bývá zrakům
běžného pozorovatele
ukryta.
Na základě našich
poznatků můžeme
konstatovat, že v katastru Vaší obce je
vůbec nejhorší stav,
co se týče ochrany čistoty vod a životního
prostředí z celé délky
toku. Koryto Ondřejnice slouží pro část
občanů jako skládka
různých druhů odpadů a v mnoha místech
připomíná skládku
skutečnou. Stromy
a keře za Vaší obcí
jsou „ozdobené“ igelitovými sáčky a taškami. Stav koryta (silná
eutrofizace) dokladuje i to, že značnou
zátěží vodního toku je
i znečištění odpadovými vodami.
Přiložená fotodo-

kumentace dokumentuje celkový stav, který
nepovažujeme za hodný civilizované společnosti konce druhého tisíciletí. Ochrana životního prostředí, významných krajinných
prvků (kterým je ze zákona každý vodní tok),
je nedílnou součástí úkolů státní správy
a povinností každého občana. Jsme názoru, že
změna přístupu k těmto otázkám je na jedné
straně věcí osvěty a na straně druhé využití
všech pravomocí, které obecní zastupitelstva
ze zákona mají.

Český rybářský svaz, místní organizace
Stará Ves nad Ondřejnicí

Kozlovice
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Poradna pro vlastníky lesa č.6
Hospodaření v lesích z ekonomického
hlediska
Měřítkem úspěšnosti hospodaření ve Vašem
lese je kromě jiného také finanční výnos.
V tomto článku bych Vám chtěl nastínit některé
momenty, které se týkají pohybu peněz při zpracování a prodeji dřeva. Ještě stále dochází k případům, kdy se některé nesolidní lesnické firmy
obohacují způsobem, který nemá s podnikáním
nic společného. Dnes se tomuto „podnikání“
říká lidově rabování. Často tyto firmy zneužívají
nízké míry orientace vlastníka lesa v oblasti cen
dřeva a služeb spojených s jeho vytěžením. Myslím si, že každý by si měl před těžbou uvědomit
tu věc, že les roste po několik generací a zasluhuje Vaši rozvahu. Následující řádky bych chtěl
pojmout také jako upozornění před nekalými
praktikami některých lesnických firem. A nyní
již k samotné slíbené problematice.
Pomineme-li prodej vánočních stromků, začínají být lesy ziskové ve stáří cca 50 let. V tomto
období se v lesích provádějí probírky. Častou
chybou vlastníka je, že tuto dřevní hmotu pořeže na palivo, přičemž smrková hmota se prodává za minimálně dvojnásobek ceny paliva.
V probírkách ve věku porostu cca 60—70 let
dochází k vytěžení i kulatiny, jejíž cena je zhruba dvojnásobkem ceny již zmíněné vlákniny.
U smrkových porostů dochází po překročení 80
let věku již k těžbám mýtním, které zasluhují
zvýšenou pozornost ze strany vlastníka.
Ideálním řešením je, když si vlastník dřevo
sám vytěží, přiblíží a pořeže na řezivo, čímž
dosáhne maximálního zpeněžení beze ztrát. Se
ztrátou vlastník musí kalkulovat ve chvíli, kdy
do tohoto procesu vstupuje cizí subjekt. Ceny
za služby jsou dosti pohyblivé. Například za
těžbu a přiblížení se pohybují v relacích 200 až
300 Kč/1 m3. Mohou být i vyšší v závislosti na
podmínkách. Průměrná cena kulatiny v průběhu roku dosti kolísá — pohybuje se kolem 1700
Kč/1 m3.
Důležitým momentem před samotnou těžbou je výběr subjektu, který provádí práci,
a subjektu, který kupuje kulatinu nebo řezivo.
Kamenem úrazu je velmi často nezákonně
a spekulativně sepsaná smlouva. Lesnické
firmy nejčastěji sepisují s vlastníky lesa tzv.
kupní smlouvu o prodeji dřeva nastojato. Důvěryhodná firma předloží vlastníkovi lesa návrh
kupní smlouvy s upřesněním maximální výše

Kozlovice
těžby stanovené s ohledem na těžební předpis
platné lesní hospodářské osnovy pro lesní
majetek konkrétního vlastníka. Dále by ve
smlouvě měla být uvedena lokalita, termín
a způsob provedení těžebního zásahu a taky
ceny vykupovaných sortimentů. Ještě před uzavřením kupní smlouvy je vlastník lesa povinen
ověřit si u svého odborného lesního hospodáře
těžební možnosti pro svůj lesní majetek. Při
výběru firmy platí dvojnásobně to klasické
pořekadlo — dvakrát měř, jednou řež.
Při finančních kalkulacích je nutno počítat
taky s příspěvky státu na hospodaření v lese
(dotace), které jsou nemalé (viz Poradna ze
srpna 1998).
Všechny myšlenky a rady v tomto článku
mají charakter doporučení.

Ing. Tomáš Svoboda, odborný lesní hospodář
Kontakt:
adresa — ul. Podříčí 48, Frenštát p. Radh.
telefon — 0656/83 10 88 (ráno do 7,30 hod.,
večer po 20. hod.), mobil — 0603/867 494
úřední hodiny:
OÚ Kunčice p. O. — pondělí — 15,00—17,00
hod. (tel. 0656/850026)
OÚ Palkovice — středa — 15,00—17,00 hod.
(tel. 0658/656124)

Výročí
V období od 1. února do konce května 1999
oslavili tito naši spoluobčané svá životní jubilea.
70 let
p. Olga Blahutová, Kozlovice č. 574
p. Jiřina Boráková, Kozlovice č. 484
p. Františka Holubová, Kozlovice č. 489
p. Jiřina Kociánová, Kozlovice č. 288
p. Miloslav Koza, Kozlovice č. 132
p. Anna Krpcová, Kozlovice č. 499
p. Libuše Miková, Kozlovice č. 435
p. Jarmila Šoltýsová, Kozlovice č. 590
p. Marie Závodná, Kozlovice č. 728
75 let
p. Alžběta Gongolová, Kozlovice č. 332
p. Anděla Krkošková, Kozlovice č. 54
p. Jaroslav Krpec, Kozlovice č. 159
p. Jan Mrkva, Kozlovice č. 275
p. Helena Skotáková, Kozlovice č. 763
p. Marie Strnadlová, Kozlovice č. 460
p. Jan Valenta, Kozlovice č. 209
p. Jiřina Závodná, Kozlovice č. 317

Kozlovice
80 let
p. Julie Němcová, Kozlovice č. 449
p. Marie Škovranová, Kozlovice č. 758
81 let
p. Josef Boháč, Kozlovice č. 13
p. Anežka Nezhodová, Kozlovice č. 408
85 let
p. Františka Opělová, Kozlovice č. 247
p. Marie Vyvialová, Kozlovice č. 266
85 let
p. Vilém Fojtík, Kozlovice č. 745
p. Emilie Chovancová, Kozlovice č. 409
p. Ignác Krpec, Kozlovice č. 727
86 let
p. Vincenc Ermis, Kozlovice č. 462
87 let
p. Bedřiška Gerlová, Kozlovice č. 420
p. Alois Holub, Kozlovice č. 729
88 let
p. Bohumil Makový, Kozlovice č. 83
92 let
p. Alois Tobola, Kozlovice č. 331
93 let
p. Josef Rožnovský, Kozlovice č. 362
96 let
p. Julie Harabišová, Kozlovice č. 187

Narození
Naše obec se rozrostla o tyto nové
občánky:
Martin Chýlek, Kozlovice 557
rodiče Václav a Květa, roz. Tkáčová
Daniel Zahradníček, Kozlovice 112
rodiče Michal a Zdeňka, roz. Ulčáková
Petra Pustková, Kozlovice 563
rodiče Kamil a Gabriela, roz. Chýlková
Jaroslav Borák, Kozlovice 398
rodiče Jaroslav a Monika, roz Czyžová
Lumír Blažej, Kozlovice 559
rodiče Lumír a Karla, roz. Havlová
Adam Moščák, Kozlovice 18, rodiče
Aleš a Magdalena, roz. Macháčková
Vendula Krpcová, Kozlovice 478
rodiče Dalibor a Magda, roz. Míčková
Richard Žáček, Kozlovice 61
rodiče Josef a Dana, roz. Dudziková
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Vojtěch Dudek, Kozlovice 34
rodiče Jiří a Marie, roz. Pustková
Patrik Mališ, Kozlovice 810, rodiče
Dalibor a Kateřina, roz. Bělunková
Šťastným rodičům blahopřejeme.

Úmrtí
V posledním období nás navždy opustili tito
naši spoluobčané:
P. J AROSLAV Š KOVRAN , Kozlovice č. 758
P. R I C H A R D Z D R Á H A L A , Kozlovice č. 512
P. A N N A S L Í P K O VÁ , Kozlovice č. 4
P. V A L E N T I N K O C I Á N , Kozlovice č. 391

Všem pozůstalým příbuzným vyslovujeme
tichou účast.

Občanská komise

Zprávy ze školy
Stejně jako každý rok, i letos si museli žáci
devátých ročníků vybrat střední školu, ve které
se budou připravovat na své budoucí povolání.
V tomto školním roce to bylo 49 žáků. Skoro
všichni (88 %) úspěšně zvládli 1. kolo přijímacího řízení a byli přijati na školu, kterou si přáli,
zbylých šest žáků bylo přijato na školu, kterou
uvedli na přihlášce na 2. místě. Celkem bylo přijato 65 % žáků ke studiu na čtyřletých středních
školách, jejichž studium je ukončeno maturitní
zkouškou, ostatní se přihlásili na tříleté učební
obory.
Kromě těchto nejstarších žáků opouští naši
školu také dva žáci 5. třídy, kteří byli přijati na
osmileté Gymnázium ve Frenštátě p. R., a jedna
žákyně 7. třídy, která si vybrala šestileté Slovanské gymnázium v Olomouci.
Všem přejeme mnoho studijních úspěchů.
V posledním čtvrtletí školního roku probíhá
také celá řada různých soutěží mezi žáky
základních škol celého okresu. Pravidelně se
zapojuje i naše škola. Jak jsme dopadli?
Mezi nejúspěšnější žáky 9. třídy patří M.
Nováková, která obsadila 5. místo v olympiádě
z českého jazyka a byla úspěšnou řešitelkou
fyzikální olympiády, T. Šmírová — 4. místo
v olympiádě z německého jazyka, P. Jalůvková
a V. Šindelář, kteří byli úspěšnými řešiteli chemické a fyzikální olympiády, T. Juřica a P. Kusý,
rovněž úspěšní řešitelé fyzikální olympiády.
V poslední jmenované soutěži se velmi pěkně
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umístili ve své kategorii žáci 8. třídy. L. Kulhánek obsadil 2. místo a M. Wirthová 7. místo
v okrese, P. Habrnalová a V. Jarotek byli úspěšnými řešiteli. Mezi žáky 7. tříd dosáhl nejlepších
umístění R. Harabiš — 5. místo v matematické
olympiádě a 6. místo v soutěži mladých fyziků
„Archimediádě“, v této soutěži byli také úspěšnými řešiteli J. Škodík, D. Tejček, E. Friedrischková a O. Závodný. Pěkným úspěchem je i 7.
místo v matematické olympiádě žáků 6. tříd —
M. Juchelková. Velmi dobrých výsledků dosáhli
naši žáci i v soutěži slohových prací na téma
„Mladý požárník“, kde získaly naše žákyně R.
Kupcová a H. Bednářová první dvě místa
v obvodním kole. Nakonec nesmíme zapomenout i na naše mladé fotbalisty, kteří získali
celou řadu diplomů v sálové kopané.
Všem žákům ještě jednou blahopřejeme
a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Zároveň děkujeme i všem učitelům, kteří svou
prací přispěli k dosažení těchto výsledků.

Mgr. Jaroslava Minksová, výchový poradce
Žáci naší školy se pod vedením paní učitelky
vyučující jazyk německý mají možnost v měsíci
září zúčastnit týdenního výukového kurzu
v severní části Rakouska — obci Franzen. Kurz
povedou kvalifikovaní rakouští učitelé základní
školy v dopoledních hodinách.
Odpolední hodiny budou věnovány vycházkám, výletům do okolí nebo malování pod
vedením rakouské výtvarnice. Učebnu je
možno využívat ke společenským hrám. Za školou je k dispozici hřiště, vhodné i pro míčové
hry. Rakouská obec nám zapůjčí jízdní kola
k vyjížďkám do malebného okolí, které často
bývá využíváno také k ozdravným pobytům. Je
možno využít také náslechové hodiny v místní
obecné škole, kde se děti mohou vzájemně
seznámit.
Špačková Jana
Poděkování.
Děkujeme firmě Závodný ELEKTRO, Lhotka
162 za zajištění a financování ubytování a polopenze na náš třídenní školní výlet na jižní
Moravu (Pálava, Moravský kras, Lednice, Mikulčice).

Žáci 8. A a 8. B a jejich třídní učitelky
Stravenky na měsíc září 1999 se budou prodávat poslední týden v srpnu od 23. 8. do 31. 8.
1999 u vedoucí školní jídelny od 8 do 12 hodin.

Rozvozový plán
lahví propan–butanu
Rozvoz platí od 1. 6. 1999 do 31. 1. 2000
Rozvoz se uskuteční ve dnech:
10. 6., 24. 6., 8. 7., 22. 7., 5. 8., 19. 8., 2. 9., 16.
9., 30. 9., 14. 10., 25. 10. – pondělí, 11. 11., 25.
11., 9. 12., 23. 12. 1999, 6. 1., 20. 1. 2000
Měrkovice — obchod 12,15—12,20 hodin
— točna 12,25—12,30 hodin
Kozlovice — p. Gach 12,55—13,25 hodin
— zastávka ČSAD 13,30—13,35 h.

Zajímavosti z fotbalu
Funkcionáři FC přes zimu nezaháleli a přistoupili k rozsáhlé rekonstrukci provozní budovy.
Klub se potýkal s problémem čtvrté šatny,
která byla provizorně u vstupu do sportovního
areálu. V suterénu z části skladu a zmenšením
sociálního zařízení jsme vytvořili novou místnost pro šatnu.
U vstupu do areálu vznikla kabina rozhodčích včetně záchodu a sprchového koutu
a malinká kancelář. Původní kancelář bude
sloužit k rozšíření kuchyně.
Sociální zařízení (WC) v suterénu jsme přebudovali. Vyměnili jsme rozvody, provedli nové
omítky. O kus poctivé práce se zasloužili p. Jindřich Krpec, p. Petr Kudělka a p. Petr Koza. Materiál na rekonstrukci jsme pořídili za necelých
40 000 Kč.
Změnu doznala i koupelna a sprchy. Dosavadní omítka byla odstraněna, znovu obnovena
a zdi zdobí nové obkladačky. Rekonstrukce koupelny nás vyšla na 15 000 Kč a provedl ji p.
Kamil Pustka se svými zaměstnanci.
Výbor se rozhodl i k další náročné stavební
úpravě — plynofikaci budovy p. Jiřím Kociánem. Rozvody byly provedeny v celé budově,
napojen ohřev vody kvadrikami. Jedna místnost
je vytápěna plynem. Nemohli jsme si dovolit
úplnou plynofikaci, pouze jsme provedli to, na
co nám stačily finanční prostředky. Za základní
plynofikaci jsme zaplatili 50 000 Kč. K úplné
potřebujeme ještě dalších 40 000 Kč.
Nemilým překvapením pro výbor byl dluh, se
kterým se na nás obrátila TJ Sokol Kozlovice.
V roce 1991 si funkcionáři půjčili od TJ 18 000
Kč. I tento dluh jsme v roce 1998 uhradili.
Z výše uvedeného přehledu zjistíte, že rok
1999 bude pro FC velmi složitý a těžký. Kladný
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výsledek hospodaření ve výši 83 511,33 Kč k 31.
12. 1998 jsme investovali do údržby sokolovny.
V roce 1998 celkové příjmy činily 408 560,16
Kč, výdaje 325 048,83 Kč. Největší výdajovou
položkou je údržba budovy 83 000 Kč, doprava
necelých 50 000 Kč, výstroj 66 000 Kč, odměny
rozhodčím 40 000 Kč, poštovné 4 000 Kč, občerstvení 37 000 Kč, telefon 6 000 Kč, odměny trenérům a řidičům 28 000 Kč, cestovné 12 000 Kč.
Příjmovou část tvoří příspěvek OV ČSTV ve
výši 19 000 Kč na činnost a 53 000 Kč na údržbu,
ostatní příjmy ve výši 337 000 Kč si musí klub
získat sám. Co je tvoří: příjmy od sponzorů, za
telefon, pronájem, příspěvky za naftu, vstupné,
příjmy za přestupy (výchovné). Není to jednoduché a klub je vděčný za jakoukoliv peněžitou
či materiální pomoc.
V září roku 1991 se Tělovýchovná organizace
rozdělila na dva subjekty, a to TJ Sokol a FC.
Došlo i k rozdělení majetku, které však do 30. 4.
1999 nebylo právně provedeno.
Dnem 5. 5. 1999 obě organizace mají řádně
zapsaný majetek na Katastrálním úřadu ve
Frýdku–Místku.
FC Kozlovice nabyl do vlastnictví fotbalové
hřiště včetně provozní budovy a TJ Sokol vlastní tenisové kurty, posilovnu a doskočiště.
Sportovní areál byl rozměřen geometrickým
plánem a hranicí je oplocení tenisových kurtů
po celé délce.
O sportovních aktivitách fotbalistů Vás budeme informovat v příštím vydání Zpravodaje.

Výbor FC

Podařilo se!
Stavba skokanského můstku P 14 a objektu
šaten byla dodatečně povolena a současně
dána do užívání (zkolaudována). Jedná se
o stavby ve vlastnictví obce Kozlovice, ale jsou
na cizích pozemcích.
Obec Kozlovice uzavřela s vlastníky jednotlivých pozemků nájemní smlouvy. Snahou obce
je postupně vyřešit majetkoprávní vypořádání
pozemků (jejich výkup).
obecní úřad

Prodám:
Miniodstředivku, cirkulárku, el. vrátek,
svářečku, zahradní postřikovač,
vlnu na pletení, ledničku, vysavač,
el. sporák, zlomky mramoru, kuchyňský
přístavek (sporák), obkládačky.

Zdeněk Bárta, Kozlovice 760

Nové kadeřnictví v BEBÍKU

Kadefinictví
MICHAELA ŠTEFKOVÁ
TEL.: 0603 57 95 00
Pondělí
8—14 hodin
Úterý
8—14 hodin
Středa
12—18 hodin
Čtvrtek 12—19 hodin
Pátek, sobota — objednávky

Roční škola šití
rozšířená o výuku kreslení střihů podle míry
a jejich využití při samostatném stříhání pod
odborným vedením.
Škola je akreditovaná Ministerstvem školství ČR
na úrovni rekvalifikačního kursu. Možnost
ukončení závěrečnou zkouškou s následným
vydáním kvalifikačního
Osvědčení s celostátní platností
pro výkon činnosti
Š VA D L E N A

pro všechny věkové skupiny po ZŠ
1´ týdně 5 vyučovacích hodin odpoledne.
Zahájení: září 1999
Informace na tel.: 0655/718 00
Místo konání:
Střední odborné učiliště technické,
Frýdek-Místek, tř. Pionýrů

Č E S K Á P O J I Š Ť O V N A A .S .
Jednatelství Zdenka Němcová
Brušperk – Národní dům tel.: 0603 85 80 30
Provozní doba pojišťovací kanceláře
v Kozlovicích
každé pondělí od 12 do 16 hodin.
Pojištění osob – kapitálové životní pojištění
– důchodové pojištění
– sdružené pojištění mládeže
– zelené karty
Pojištění majetku – staveb a domácností
Životní pojištění – dobrá investice i jistota
pro budoucnost
Důvěrník: p. Plachetková Michaela,
tel.: 0602 346 322
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AGO VIDEO
VIDEOSLUŽBA:
Natáčíme svatby, bankety, narozeniny,
nemovitosti… — vše co se dá natočit.
V měsíci KVĚTNU natáčíme svatební obřady
ZDARMA
Zapůjčíme kameru na natočení svých miláčků,
dětí, rodiny, dovolené.
Přepisy videozáznamů:
VIDEO–8
S–VHS
VHS–C
VHS na kazety
VHS
Přepis 8 mm filmů a diapozitivů na VHS
Rodinné album – fotografie na VHS.
Příjem zakázek:
pondělí – pátek 16.00–19.00 hod.
Je možné dojednat schůzku
na tel.č. 0656 / 83 15 97.
Záznamník 24 hodin denně

FOTOATELIÉR

DANA
nabízí tyto služby:

okamžitou fotografii polaroid
expres

*
*
fotografování
*tabla včetně
nalíčení
svatební*
oznámení
foto *
vizitky
dreportáže
*
a další speciální
* fotoslužby,
letecké snímky, reklamní foto,
rodinné portréty

svatební fotografie

fotografie na porcelán,
foto na billboardy

ONDREJ GALLA
NÁDRAŽNÍ 747
744 01 FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

K prodeji nabízím:
fotoalba
rámečky
fotoaparáty s dárkem
keramiku
fotobaterie

FIRMA MIČKA

Široká nabídka svatebních
oznámení, přání k různým
jubilejním výročím aj.
Zhotovení kalendářů
z vlastních fotografií
i fotografií na zakázku.

Veřovice č. 561, č. tel. 0656/857023
provádí veškeré lesní práce:
prořezávky, probírky, těžba dřeva,
výkup dřeva nastojato.
Cena od 1000—1500 Kč/m3 jehličnan.

Ke každému zakoupenému
filmu album na 36 snímků
zdarma.
Fotografie na porcelán,
hrníčky, talířky aj.

FIRMA PISKOŘ
Uhelné sklady Frýdlant n. Ostravicí
oznamuje změnu telefonního čísla
nové telefonní číslo 0658 / 67 77 08

Při náhodném zajetí filmu do
fotoaparátu možno ve
fotoateliéru film vytáhnout
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S TA V E B N Í F I R M A
NABÍZÍ TYTO PRÁCE:
❉ vodoinstalace – měď a plast
❉ topenářské práce – kov, měď a plast
❉ klempířské a pokrývačské práce – montáž krytin BRAMAC, KM BETA,
❉
❉
❉
❉
❉
❉
❉
❉

BETERNIT, ŠINDEL a další, střešní okna VELUX, hydroizolace
tesařské práce
zámečnické práce – výroba garážových vrat, výloh, schodišť, zábradlí apod.
plynofikace včetně revizí
elektropráce včetně revizí
zednické práce
renovace bytových jader
malířské a natěračské práce
vedení účetnictví, mzdové agendy, jednání
na úřadech, daňová přiznání

Firma staví rodinné domky na klíč, renovuje a přestavuje objekty, půdní vestavby. Nabízíme materiál za bezkonkurenční ceny a dovoz materiálu na místo
určení. Platby po domluvě možno i na splátky.
Kontakt: MATTYS Group
tel./fax: 0658 / 40 20 60 — tel.: 0658 / 62 28 90, 62 21 25
mobil: 0602 / 57 71 65, 72 47 53

Pila AMES
v Kopřivnici (areál Tatry)
TĚŽBA / ZPRACOVÁNÍ / PRODEJ DŘEVA

NABÍZÍ:
ŘEZIVO – STAVEBNÍ: SMRK, TOPOL
TRUHLÁŘSKÉ: SMRK, BOROVICE, MODŘÍN, DUB, BUK,
JASAN, JILM, BŘÍZA, OŘECH, JAVOR, AKÁT
PALIVOVÉ DŘÍVÍ

VYKUPUJE:
PILAŘSKOU KULATINU
— JEHLIČNATOU
VŠECHNY DRUHY LISTNÁČŮ
I STROMY NA STOJATO

DÁLE PROVÁDÍME:
KÁCENÍ A POŘEZÁNÍ STROMŮ, PROŘEZÁNÍ A TVAROVÁNÍ STROMŮ, KEŘŮ,
ŽIVÝCH PLOTŮ A LIKVIDACI PAŘEZŮ.

Kontakt: Pila 0656 / 894 666
Zástupce: Ostrava 069 / 43 14 92, 0603 / 80 93 45,
Kopřivnice 0603 / 49 03 64, fax 069 / 611 14 95
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