
ážení spoluobčané,

končí další rok, který byl pro naši obec velmi
těžký. Již sestavování rozpočtu na začátku roku
signalizovalo nadcházející problémy, neboť bylo
zřejmé, že příjmy nemohou pokrýt běžné výdaje
a splátky dluhu. Tyto problémy se podařilo
v pololetí vyřešit nečekaně výhodným prodejem

akcií Severomoravské energetiky a.s.
Nedostatek financí opět nedovolil zahájit některé uvažované

stavební akce. Byla provedena pouze rekonstrukce rozvodů vody
v hasičské zbrojnici a drobné stavební úpravy v suterénu
hřbitovního objektu. Byla také dokončena plynofikace Rovně,
kterou ovšem z větší části financovala z prostředků Státního
fondu životního prostředí obec Krásná a podíl naší obce
uhradili svými příspěvky občané Rovně.

Rok 2001 by měl přinést naší obci díky novému rozdělení daní
vyšší daňové příjmy, které by měly téměř pokrýt veškeré výdaje
včetně splátek dluhu. Budou-li tyto příjmy skutečně
takové, jak předpokládáme, mohla by být obec v roce 2004
již zcela bez dluhů. Zatím tedy musíme stále šetřit a snažit
se omezit výdaje obce na minimum.

Vážení spoluobčané, děkuji vám i zastupitelstvu obce za
trpělivost a dobrou spolupráci a přeji všem příjemné prožití vá-
nočních svátků, pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce.

Jindřich Vymětalík

5. prosince 2000 číslo 9 / 2000

PRAÎMOVSKÉ
OZVùNY

ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO

VáÏení spoluobãané,
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POPLATKY ZA ODPADY
Po přechodném období, kdy byly

poplatky za odpady kombinovány
s prodejem žetonů na popelnice, se
zastupitelstvo obce usneslo zrušit
žetonový systém a přejít pouze na
systém paušálních poplatků stano-
vených pro každou trvale bydlící
osobu.

Od 1. ledna 2001 tedy končí plat-
nost žetonů a popeláři v den svozu
vysypou odpad z každé popelnice,
která bude připravena u cesty před
domem. Žetony, které nebudou do
konce roku použity, bude možno vrá-
tit na Obecním úřadě Pražmo za cenu
20 Kč za kus do konce ledna 2001.

Výše poplatku byla schválena
v nové obecně závazné vyhlášce
o místních poplatcích č. 3/2000. Po-
platek je stanoven za sběr, třídění,
využívání a zneškodňování komu-
nálního odpadu a jeho poplatníkem
je majitel rodinného domku, chaty
nebo bytového domu, který zaplatí
poplatek za všechny osoby. Poplatek
je splatný ve dvou splátkách a činí
u rodinných domků 250 Kč ročně za
osobu, u bytových domů 40 Kč za

osobu, u chat a chalup je poplatek
stanoven na celou nemovitost ve
výši 300 Kč. U rodinných domků
v odlehlých a v zimě těžko přístup-
ných částech obce, kde nelze v zimě
zajistit pravidelný odvoz odpadu, je
stanoven poplatek ve výši 200 Kč za
osobu. Za domky v těžko přístup-
ných oblastech jsou považovány
domky s popisnými čísly 7, 9, 18, 19,
21, 22, 23, 24, 27, 54, 66, 79, 80, 83,
84, 101, 131 a 182. Žádné jiné zvý-
hodnění či poskytování slev zastupi-
telstvo neschválilo.

Závěrem ještě připomínáme záko-
nem stanovenou povinnost separo-
vaného sběru odpadu. Obec Pražmo
uzavřela v tomto roce smlouvu se
společností EKO — KOM, která je
pověřena výběrem poplatků za likvi-
daci obalů od jejich výrobců a ná-
sledné rozdělení obcím podle množ-
ství vytříděného odpadu. Tato částka
sice není nijak významná, závisí však
na množství odpadu, který občané
separují a dávají do určených kon-
tejnerů. Čím více tedy odvezeme
z obce plastů a skla, tím více pro-
středků obec získá na separovaný
sběr, což může v konečné fázi vést ke
snížení poplatku za odpady.

ZASTUPITELSTVO OBCE PRAŽMO ZVE OBČANY NA

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
v pátek 8. prosince 2000 v 18 hodin v sále hotelu Travný.

Program: 1. Jednací řád zastupitelstva obce
2. Úprava rozpočtu na rok 2000
3. Rozpočtové provizorium
4. Různé
5. Občerstvení
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Poplatky ze vstupného

Nová vyhláška o místních poplat-
cích přináší kromě nových poplatků
za odpady také dvě změny v poplat-
ku ze vstupného. Ruší se paušální
polatek pro hotel Travný a sazby po-
platku jsou stanoveny procentem
z vybraného vstupného. Poplatek ze
vstupného činí ve většině případů
10 %, pouze u diskoték, prodejních
akcí a pořadů erotického charakteru
činí 20 %.

Úplné znění vyhlášky č. 3/2000
o místních poplatcích je vyvěšeno
na úřední desce.

Vyhláška o zabezpečení
veřejného pořádku
v obci

Nový zákon o obcích zmocňuje za-
stupitelstvo obce k vydání obecně zá-
vazné vyhlášky, která by řešila záleži-
tosti zajištění veřejného pořádku. Tato
vyhláška nabývá účinnosti 1. 1. 2001.

V první části vyhlášky se zakazuje
vypouštění a volné pobíhání psů, do-
mácích zvířat a drůbeže na veřejných
prostranstvích ve všech částech Obce
Pražmo. Psi musí být voděni na vodít-
ku, opatřeni náhubkem, drůbež
a ostatní domácí zvířata musí být
řádně uzavřena ve dvorech a zahra-
dách, ve výbězích a ohradách, a zajiš-
těna proti úniku a volnému pobíhání
po veřejném prostranství. V případě
znečištění veřejného prostranství zví-
řetem, je majitel povinen po svém zví-
řeti ihned uklidit. Zákaz volného pobí-
hání zvířat dosud řešila vyhláška
č. 1/1992, která se tímto ruší.

Druhá část vyhlášky zakazuje užívá-
ní omamných látek a alkoholu na mís-
tech, kde by tyto činnosti mohly naru-
šit veřejný pořádek v obci nebo být

v rozporu s dobrými mravy. Vykonává-
ní těchto činností je zakázáno na vy-
dlážděné ploše u pomníku obětí válek,
v parku na bývalém hřbitově, na hřbi-
tově na Zlani, v areálu mateřské školy
a na autobusových zastávkách.

Třetí část upravuje pořádání a prů-
běh kulturních akcí. Pořadatel plesu,
taneční zábavy, diskotéky nebo jiné
veřejnosti přístupné kulturní akce je
povinen pořádání této akce ohlásit
obecnímu úřadu nejméně 5 dnů před
jejím pořádáním. Datum pořádání,
dobu začátku a dobu ukončení uvede
v tiskopise „Oznámení o uspořádání
kulturní akce“. Obecní úřad vydá po-
řadateli do dvou dnů své stanovisko
k době ukončení akce. Stanovisko OÚ
může být zamítavé zejména v případě,
že doba ukončení akce přesahuje 22.
hodinu a v minulosti opakovaně došlo
při uspořádání obdobné kulturní akce
k nadměrnému zatěžování okolí hlu-
kem v době nočního klidu nebo proje-
vům vandalismu. Pořadatelská služba
musí nosit viditelné označení s nápi-
sem „POŘADATEL“ Pořadatel kulturní
akce je povinen zajistit úklid přileh-
lých veřejných prostranství do deváté
hodiny následujícího dne.

Porušení povinností uložených
touto vyhláškou lze postihovat podle
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích
nebo podle zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích. Jindřich Vymětalík

Omlouváme se za tiskovou
chybu, která se vloudila do minulé-
ho čísla Pražmovských ozvěn
v oznámení o oslavách Dne veterá-
nů válek. Položení věnce k pomní-
ku obětí válek proběhlo o týden
dříve, než bylo uvedeno.
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Vyhlášení cen vodného
a stočného pro rok 2001
Severomoravské vodovody a kanali-

zace Ostrava, a. s. rozhodly s platností
od 1. ledna 2001 stanovit cenu vodného

ve výši 14,99 Kč + 5 % DPH,
t. j. 15,74 Kč za m3 pitné vody.

Logopedická poradna
Ředitelství Mateřské školy ve Vyš-

ních Lhotách sděluje, že v budově MŠ
bude od měsíce listopadu v provozu
logopedická poradna. Jednotlivé ko-
rekce vad výslovnosti povede ředitelka
mateřské školy Mgr. Čerňáková Alena.
Bližší informace na tel. čís. 69 28 33.

Dotace na kulturu
Vláda svým usnesením číslo

260/2000 uložila Radě vlády pro ne-
státní neziskové organizace, aby vyda-
la „Informaci o poskytování státních
dotací nestátním neziskovým organi-
zacím v roce 2001 ústředními orgány
státní správy“. Text této informace je
možno nalézt na internetové adrese
www.vláda.cz (Informace úřadu vlády
— Rada vlády pro nestátní neziskové
organizace). Doporučujeme, opatřit si
tuto informaci.

Pro žadatele o dotaci je důležité sle-
dovat, kdy jednotlivé odbory Minister-

stva kultury ČR vypíší granty na jedno-
tlivé projekty. Tyto informace lze získat
na internetové adrese www.mkcr.cz
(adresa Ministerstva kultury ČR) nebo
v časopisu Místní kultura. Upozorňu-
jeme, že MKČR okresnímu úřadu in-
formace o vypsání jednotlivých grantů
nemusí zasílat, proto nelze spoléhat
na v minulosti obvyklý informační
proces, kdy OkÚ jednotlivé organizace
informoval o grantech a poskytoval
jim formuláře žádostí.

V současné době jsou vyhlášeny
granty odboru umění a odboru hro-
madných sdělovacích prostředků.

Antonín Liberda

Výsledky voleb do
krajských zastupitelstev
v naší obci

Dne 12. listopadu 2000 proběhly
v celé republice volby do krajských za-
tupitelstev. Předkládáme Vám výsled-
ky za Obec Pražmo.

Z celkového počtu 759 voličů se dosta-
vilo k volbám 253 občanů, t. j. 33,33%.
Celkem bylo odevzdáno 251 platných
hlasů (dva neplatné).

Největší počet hlasů získaly tyto
strany:
12 — Čtyřkoalice  - - - - - - - - 97 hlasů

3 — ODS  - - - - - - - - - - - - - 50 hlasů
33 — KSČM  - - - - - - - - - - - - 44 hlasy
39 — ČSSD  - - - - - - - - - - - - 35 hlasů
následující pořadí:

4 — Nezávislí - - - - - - - - - - - 9 hlasů
24 — Republikáni MS  - - - - - 6 hlasů

6 — Sdruž. nezávislých kan. 4 hlasy
2 — Moravskoslezská koalice 2 hlasy

19 — Humanistická aliance  - 2 hlasy
7 — Koal. neparlam. stran  - - 1 hlas

38 — Pravý blok – KAN  - - - - - 1 hlas

Zápis R
do 1. tříd Základní školy Raškovice

proběhne 7. a 8.února 2001
od 13 do 16 hodin v budově školy.

Zápis do 1. tříd Základní školy
v Morávce proběhne 5. února od 16 h
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Právní záležitosti s občany a podnikateli projedná a vyřídí
každou středu mezi 15 až 17 h. na OÚ Raškovice 

JUDr. Marcela Žoričová
formou poradenství, spisování listin, žalob, smluv včetně
kupních, rovněž převody nemovitostí, zřizování věcných

břemen apod.

Kontakt kdykoliv na:  tel. č.: 069/681 07 41 nebo 081 40 05,
mobil 0603 33 72 19

Srdečně Vás zveme na podvečerní
představení našeho kina a před-
kládáme Vám následující přehled
filmů:

P R O S I N E C  2 0 0 0

Hrajeme nejen každou sobotu
v 17.30 nebo 17.45 dle programu.

2.12.  TOY STORY 2:
PŘÍBĚH HRAČEK

animovaná rodinná komedie USA.

7.12.  NEZBEDNÍCI
pohádkové pásmo pro školky
i veřejnost — dopoledne

9.12.   VŠE O MÉ MATCE
tragikomedie Španělska a Francie.

16. 12.  RABÍN, KNĚZ A KRÁSNÁ
BLONDÝNA

bláznivá romantická komedie
USA.

22. 12.  MISSION: 
IMPOSSIBLE – 2

akční thriller USA, SRN. V hlavní
roli Tom Cruise.

26. 12.  PATRIOT
historický velkofilm USA
s Melem Gibsonem.

29. 12.  AGENT V SUKNI
převleková komedie USA.

L E D E N 2 0 0 1

Hrajeme o sobotách a změnou
je jen středa 31. ledna

6. 1.  TORNÁDO BADY
film pro děti

13. 1.  HIMALÁJ – KARAVANA
cestopisný dobrodružný film

20. 1.  60 SEKUND
akční thriller

27. 1.  EYES WIDE SHUT
(ŠIROCE ZAVŘENÉ OČI)

psychologicko–erotický
velkofilm

31. 1.  FLINSTOUNOVI II.
komedie v českém znění

Vstupné: 30, 32, 34 Kč + 1 Kč
přípl. na fond Kinematografie.K
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PORADENSTVÍ — PROJEKCE — MONTÁŽ — OŽIVENÍ

ZAŘÍZENÍ — ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS — HOT LINES SERVIS
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NON STOP SERVIS
PULT CENTRALIZOVANÉ
OCHRANY – EPS, EZS
MONTÁŽ POPLAŠNÝCH
ZAŘÍZENÍ,
PRŮMYSLOVÁ
TELEVIZE
TELEKOMUNIKACE,
KABELÁŽE,
PROJEKTY – REVIZE
STRÁŽNÍ SLUŽBA
ÚKLIDOVÉ PRÁCE

Tel. / fax: 069 612 65 80
ECHO ALARM s. r. o.,
Stodolní 7, 702 00 Ostrava 1
E–mail:
echoalarm@echoalarm.cz,
www.echoalarm.cz


