Lhotecko – horácký
zpravodaj
vydává Obecní úřad Lhotka u Litultovic

1/2020

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Únor:
Ladislav Hipsch 7. 2.
Josef Hruška
7. 2.

70 let
60 let

Milí jubilanti,
přejeme Vám k narozeninám mnoho zdraví,
štěstí, rodinnou pohodu a veselou mysl.

POZVÁNKY

Sbor dobrovolných hasičů Lhotka u Litultovic
Vás srdečně zve na HASIČSKÝ PLES
v sobotu 15. února 2020 v Kulturním domě ve Lhotce u Litultovic.

PŘEHLED AKCÍ
Kalendářní přehled kultuních akcí
25. 1. 2020, 19:30 hod.

Hasičský ples – SDH Životské Hory

15. 2. 2020, 19:30 hod.

Hasičský ples – SDH Lhotka u Litultovic

22. 2. 2020, 14:30 hod.

Dětský maškarní karneval

9. 4. 2020, 18:00 hod.

Zelený čtvrtek v garážích

12. 4. 2020, 10:00 hod.

Velikonoční pochod

2. 5. 2020
květen 2020

Jednodenní zájezd:
Dlouhé Stráně a papírna ve Velkých Losinách
Den matek

květen 2020

Soutěž lhoteckých a horáckých hasičů
o pohár starosty

30. 5. 2020, 15:00 hod.

Den dětí, smažení vajec

červen, červenec, srpen

Letní kino

27. – 28. 6. 2020

Vítání prázdnin se stanováním

3. - 5. 7. 2020

Sraz Lhot a Lehot

25. 7. 2020

Benátská noc u garáží

17. 10. 2020, 14:30 hod.

Drakiáda

listopad 2020

Bowling

29. 11. 2020, 17:00 hod.

Zahájení adventu s rozsvěcením vánočního
stromu a vánoční tvořivá dílna nejen pro děti

5. 12. 2020

Mikuláš

prosinec 2020

Zájezd na adventní trhy do Wroclawi

OBECNÍ ÚŘAD OZNAMUJE
OBEC Lhotka u Litultovic
Zastupitelstvo obce Lhotka u Litultovic
Obecně závazná vyhláška obce Lhotka u Litultovic č. 2/2019 o místním poplatku ze psů
Zastupitelstvo obce Lhotka u Litultovic se na svém zasedání dne 12.12.2019, usnesením
č. 6/2019 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst.
2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Obec Lhotka u Litultovic touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).
(2) Správcem poplatku je obecní úřad Lhotka u Litultovic.
Čl. 2
Poplatník a předmět poplatku
(1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená
nebo má sídlo na území České republiky (dále jen „poplatník“).
(2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
(1)

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode
dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Ve lhůtě
15 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu,
darování nebo prodej).

(2)

Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

(3)

V ohlášení poplatník uvede
a)

jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo
pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická
osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b)

čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto
služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět
poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,

c)

další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména stáří a počet držených psů, včetně
skutečností zakládajících vznik nároku na osvobození od poplatku.

(4)

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do
15 dnů ode dne, kdy nastala.

(5)

Povinnost ohlásit údaj podle odst. 3 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce
poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen
automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.
Čl. 4
Sazba poplatku
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za jednoho psa
...................................................................50,- Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ........................100,- Kč.

Čl. 5
Splatnost poplatku
(1)

Poplatek je splatný nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.

(2)

Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný
nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost
vznikla.
Čl. 6

(1)

(2)
(3)

Osvobození
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je
považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby,
osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených
k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví
povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.
Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 1 tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do
15 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození.
V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách
stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.
Čl. 7
Navýšení poplatku

(1)

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce
poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.

(2)

Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na
trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.
Čl. 8

Odpovědnost za zaplacení poplatku
(1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý
a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti
a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto
poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník
má stejné procesní postavení jako poplatník.
(2) V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo
opatrovníkovi poplatníka.
(3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost
společně a nerozdílně.
Čl. 9
Přechodné a zrušovací ustanovení
(1)

Poplatkové povinnosti za předchozí kalendářní roky se řídí dosavadními právními předpisy.

(2)

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2010 Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích,
ze dne 16.12.2010.
Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2020
Jiří Opatřil
místostarosta

Jan Houdek
starosta

Upozornění:
Žádáme občany, aby sledovali vývěsní skříňky a webové stránky obce,
kde bude zveřejněn termín a místo veřejného zasedání obce.
Budou projednávány mimo jiné tyto důležité body jednání:
• návratné finanční výpomoci pro občany – kotlíkové dotace
• územní plán obce.

STATISTIKA OBYVATEL V ROCE 2019
Kategorie

Počet

Dospělí

174

Dospělí – muži

89

Dospělí – ženy

85

Děti do 18 let

35

Celkem obyvatel

209

Průměrný věk obyvatel

39,6 let

Nejstarší občan

Věra Müllerová

Nejmladší občan

Martin Viater

SLUŽBY OBČANŮM
Odvoz odpadu
LEDEN

ÚNOR

BŘEZEN

14. ledna

11. února

10. března

28. ledna

25. února

24. března

ZE ŽIVOTA OBCE
Rozsvěcení vánočního stromu
V neděli 1. prosince 2019 jsme se setkali na „Rozsvěcení vánočního
stromu“ před Kulturním domem ve Lhotce u Litultovic. Po
nazdobení vánočního stromku a terasy jsme vše společně rozsvítili.
Poté jsme se přesunuli do malého sálu, na přátelské posezení
u malého občerstvení a vánočního punče. Děti si při vánočním
tvoření nazdobily perníčky, skládaly a slepovaly perníkovou
chaloupku a nakonec vyráběly vlněné andílky.

Zájezd na vánoční trhy do Olomouce
V době třetí adventní neděle si Lhoťáci a Horáci udělali výlet za vánočními trhy. V odpoledních
hodinách jsme vyjeli autobusem směrem na Olomouc. Místní trhy byly nádherné a hlavně
voňavé. Mísily se zde vůně nejrůznějších punčů (punč finský, norimberský, Angeličin, ale
samozřejmě i olomoucký), různých dobrot (jako např. oříšky, trdelníky, frgály, sýry, langoše
a mnoho jiné). Ne, nejeli jsme se jen najíst a napít, ale nasát tu
pravou vánoční atmosféru.
Byly tam i stánky s ručně malovanými baňkami, vonnými
svíčkami, výrobky ze dřeva a mnoho jiných. Někteří z nás se byli
povozit i na kolotoči s vyhlídkou na celou Olomouc. Zájezd byl
super a příští rok jedeme zase. V plánu jsou vánoční trhy v polské
Wroclawi.

