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Vážení spoluobčané,
na prosincovém jednání zastupitelstva obce byly přijaty 2 nové návrhy obecně závazných
vyhlášek (OZV). Jde o OZV č.1/2011, která stanovuje systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Horní Pěna a její místní části Malíkov nad Nežárkou a o OZV č.2/2011
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů. K vydání této posledně jmenované vyhlášky nás vedly
každoročně se zvyšující náklady na likvidaci komunálního odpadu ze strany společnosti AVE CZ
a nyní navíc od 1.1.2012 i vládou uzákoněné zvýšení spodní sazby DPH z 10% na 14%.
V následujících řádcích si dovolím Vám osvětlit mechanismus výpočtu poplatku:
Výše poplatku pro nový kalendářní rok se stanovuje na základě celkových skutečných nákladů
na likvidaci komunálních odpadů z roku předchozího. Aby nová vyhláška však mohla nabýt
účinnosti dnem 1.1.2012, je nezbytné ji vypracovat v dostatečném předstihu ještě před
koncem roku 2011.
Tedy konkrétně při stanovení poplatku pro rok 2012, musíme vycházet z nákladů roku 2010
(rok 2011 v tu dobu není ještě účetně uzavřen).
Skutečné náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily v roce 2010
437.689,-Kč. Tyto náklady jsou dále rozúčtovány takto:
437.689,-Kč : 668 poplatníků (556 osob s trvalým pobytem na území obce + 112 staveb
určených nebo sloužících k individuální rekreaci) = 655,22 Kč/poplatníka/rok.
Jak jistě všichni víte, platný zákon dosud stanovuje maximální výši poplatku 500,-Kč za
poplatníka a rok. Této výše v současnosti využívá již naprostá většina obcí a měst v ČR a
netrpělivě čekají na novelu zákona, která dá obcím a městům možnost poplatek zvýšit až na
1000,-Kč za poplatníka a rok. Mohu vás ujistit, že cestou takto razantního zdražení v žádném
případě jít nechceme, nicméně dosud platných 395,-Kč za trvale žijícího obyvatele a rok již
nelze dále udržet ( tato výše poplatku byla schválena pro rok 2009 a až do dnešních dnů
zůstala beze změny – tedy celé 3 roky ! ).
Na základě výše uvedených skutečností rozhodlo zastupitelstvo obce o zvýšení poplatku pro
rok 2012 na 450,-Kč za trvale žijícího obyvatele a rok a 500,-Kč za rekreační objekt.
Z uvedených údajů je patrné, že i přes toto opatření bude ročně stále obec doplácet do výše
skutečných nákladů cca 205,-Kč za každého trvale žijícího občana a cca 155,-Kč za rekreační

objekt, což v celkovém součtu činí zaokrouhleně 131000,-Kč. Tato částka se však každým
rokem navyšuje mimo jiné i díky neustálému zdražování pohonných hmot.
Začátkem prosince letošního roku byly vyhlášeny výsledky soutěže obcí Jihočeského kraje ve
třídění odpadů za rok 2011 (do tohoto období jsou zahrnuty průběžné výsledky za 4.čtvrtletí
2010 a 1.až 3.čtvrtletí 2011 (podrobné výsledky jsou zveřejněny na

www.jihoceske-trideni.cz).
S potěšením vám mohu sdělit, že se naše obec v této soutěži, v kategorii obcí od 500 do 1999
obyvatel, umístila na 4.místě z celkového počtu 132 obcí. V naší kategorii nás
z jindřichohradeckých obcí nepředstihla žádná obec (1.místo Lhenice, 2.místo Opařany,
3.místo Zlatá Koruna).
Tento dosud nejlepší výsledek naší obce v třídění odpadů je především úspěchem vás všech,
kdo zodpovědně odpad třídíte, za což vám tímto velice děkuji. Současně si dovoluji vyzvat vás
všechny, kteří ještě s tříděním váháte –„Třiďte odpad, má to smysl !“. Pomůžete tím nejen
ekologii, ale také výrazně obecní pokladně, protože každá tuna odpadu odvezená na skládku
Fedrpuš se „krvavě“ platí. Bude-li třídění odpadu v naší obci i nadále na tak dobré úrovni jako
dosud, pevně věřím, že budeme schopni poplatek ve stejné výši udržet opět i v následujících
několika letech.
Ing. Karel Dušek, starosta obce
Harmonogram svotu odpadů v roce 2012:
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Vážení spoluobčané,
z důvodu stále častějších návštěv různých podomních prodejců elektrické energie, plynu nebo
telekomunikačních služeb v našich obcích, považujeme za nutné podat vám několik základních
informací a rad, které by vám v dané situaci mohly pomoci.
Podomní prodej je prodej zboží či služeb provozovaný bez pevného stanoviště, obchůzkou od
dveří ke dveřím, dům od domu nebo na veřejných prostranstvích.
Charakteristickým rysem podomního prodeje je, že jednání o smlouvě zpravidla vyvolává
prodávající a ne spotřebitel, který tak na ně v tu chvíli není připraven. Spotřebitel nemá při
podomním obchodu možnost okamžitého srovnání nabízených podmínek s jinými nabídkami a
psychologicky je v pozici, v níž často zcela iracionálně podléhá nátlaku obchodníka.
Podomní prodej je tak jednou z nejagresivnějších forem prodeje, při níž je spotřebitel
atakován prodejcem a těžko může před podomním obchodem z vlastního domu „uniknout“.
Naštěstí současná legislativa chrání spotřebitele velmi kvalitně. Jedná se zejména o Směrnici
Rady Evropských Společenství (85/577/EHS) ze dne 20.prosince 1985 o ochraně
spotřebitele v případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory a Směrnici Rady Evropských
Společenství (93/13/EHS) ze dne 5.dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách ve

spotřebitelských smlouvách. Obě tyto Směrnice byly zapracovány do zák.č. 367/2000 Sb.
novelizujícího zák.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. Ve zmíněném zákonu č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění tuto problematiku řeší § 57, odst.1, 2 a 3:
§ 57
Byla-li spotřebitelská smlouva uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele
nebo nemá-li dodavatel žádné stálé místo k podnikání, může spotřebitel od smlouvy
písemně odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření; nedošlo-li dosud ke splnění dodávky
zboží či služeb dodavatelem, může od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů a bez
jakékoliv sankce do 1 měsíce. To neplatí ohledně smluv, u nichž si spotřebitel výslovně
sjednal návštěvu dodavatele za účelem objednávky. Dodavatel je zároveň povinen
vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.
Dodavatel musí spotřebitele písemně upozornit na právo odstoupit od smlouvy nejpozději
při uzavření smlouvy; písemné upozornění musí obsahovat i označení osoby, u níž je
třeba toto právo uplatnit, včetně bydliště či sídla takové osoby.
Při porušení povinnosti stanovené v předchozím odstavci má spotřebitel právo odstoupit od
smlouvy do 1 roku od jejího uzavření.
Vzor písemného odstoupení od smlouvy:
Odstoupení od smlouvy o ………………………………………..
Uzavřené mezi ………………………….a ………………………………………………..
Dne ………… jsem s Vámi uzavřel(a) smlouvu o ………………………………………. .
V souladu s ustanovením § 57 občanského zákoníku tímto od této smlouvy odstupuji.
Zároveň tímto odvolávám plnou moc, kterou jsem Vám udělil(a) ke všem úkonům směřujícím k
…………… .
V ……………………. dne …………..
podpis zákazníka
Odstoupení od smlouvy zašlete doporučeně, abyste měli doklad o jeho odeslání.
V každém případě se vyvarujte jakéhokoliv zbrklého jednání. Nenechte se donutit
k okamžitému podepsání jakéhokoliv dokumentu. Máte-li opravdu zájem o změnu, vždy si
nejdříve vyžádejte návrh smlouvy, podrobnou nabídku a další písemné informace. Vyžádejte si
dostatečný čas (klidně i několik dnů) k pečlivému prostudování a porovnání s jinými nabídkami.
Je-li obchodník opravdu solidní, pak vám bez problémů vyhoví. Teprve pak učiňte své
rozhodnutí. V opačném případě takový podomní obchodník nestojí za to, abyste mu dále
věnovali svůj čas. Vždy mějte na paměti, že každý podomní prodejce vám neporadí tu pro vás
nejlepší variantu, ale tu, která je nejvýhodnější pro něj. Nemáte-li o žádnou změnu zájem,
nepouštějte vůbec nikoho takového přes práh svého domu či bytu.
V případě jakýchkoliv dotazů k výše uvedenému se neváhejte obrátit na Obecní úřad, rádi Vám
pomůžeme.
Ing. Karel Dušek, starosta obce
Jaroslav Kubát, místostarosta obce
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Možnost úhrady poplatků prostřednictvím běžného účtu
Obecní úřad dává pro rok 2012 občanům možnost uhradit místní poplatky bezhotovostně na

běžný účet obce Horní Pěna.
Číslo běžného účtu obce je 0603 152 329/0800.
Do položky variabilní symbol uveďte, prosím, číslo popisné. Do položky Předmět uveďte
jméno, druh poplatku a počet osob, za které byl poplatek uhrazen.
Známka na odvoz odpadu Vám bude vydána po připsání úhrady na běžný účet obce.
Vzhledem k tomu, že všechny platby jsou dohledatelné, není třeba se obávat, že Vaše platba
bude připsána někomu jinému.
Místní poplatky můžete samozřejmě nadále hradit v hotovosti přímo do pokladny Obce Horní
Pěna.

Výše místních poplatků pro rok 2012
Druh poplatku

Poplatek za odvoz pevného domovního odpadu za 1 osobu s trvalým
bydlištěm v obci Horní Pěna
Poplatek za odvoz pevného domovního odpadu za rekreační objekt
Poplatek za odvoz odpadu pro podnikatele
Poplatek z chovu psů za jedno chované zvíře

Výše poplatku pro
rok 2012
450,00
500,00
1 600,00
200,00

Pytel na odpadky je možno také zakoupit na obecním úřadě, cena pro rok 2012 je 60,- Kč za 1
pytel, včetně DPH.
Marta Hiršová, účetní OÚ
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AGRO-B oznamuje, že prodává kukuřici na bramborárně v Horní Pěně. Cena je 450,- Kč za 1
kg. Kukuřici můžete zakoupit od pondělí do pátku od 7.00 do 15.30 hodin.
Cvičení - zumba, posilovací cviky a relaxační cvičení - probíhá každé pondělí a čtvrtek od
19.00 do 20.00 hodin v kulturním domě v Horní Pěně ve velkém sále v 1. poschodí. Přijďte si s
námi rozhýbat tělo a zrelaxovat unavené svaly!
Na chodbě před knihovnou opět přibyly nové knihy, které je možno zakoupit za 1,- Kč.
Opět nabízíme všem možnost bezplatné inzerce v občasníku. Znění inzerátu je jen třeba
poslat mailem na adresu redakce uvedenou v záhlaví nebo dodat v písemné podobě do schránky
obecní knihovny.
A ještě znovu nabízíme doručování občasníků v elektronické podobě. Stačí, když na adresu
andrejchova@seznam.cz nebo andrejchova@hornipena.cz pošlete e-mail se svým jménem.
Bude vám chodit opravdu jenom občasník nebo velmi důležitá oznámení Obce Horní Pěna.
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Vážení spoluobčané, u příležitosti blížících se vánočních svátků a konce roku 2011, vám přeji
jménem svým, i jménem všech členů zastupitelstva obce, klidné a ničím nerušené prožití Vánoc
a do nového roku 2012 hodně zdraví, štěstí a pohody.
Ing. Karel Dušek, starosta obce
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Také jménem redakce přejeme všem spoluobčanům krásné a klidné Vánoce a co nejkrásnější
příští rok 2012.
RNDr. Hana Andrejchová, zastupitelka

