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Obecní úřad informuje 
 

 Z důvodu čerpání řádné dovolené budou úřední hodiny na OÚ v době 

vánočních svátků upraveny takto: 

19. 12. 2013 7:30 – 12:00 hodin 

20. 12. 2013 7:30 – 12:00 hodin 

23. 12. 2013 - 

27. 12. 2013 - 

30. 12. 2013 - 

31. 12. 2013 - 

02. 01. 2014 - 

03. 01. 2014 - 

06. 01. 2014 7:30  - 16:00 hodin 

Poslední den pro platbu v hotovosti do pokladny OÚ je čtvrtek 19. 12. 

2013 do 12 hodin. 

 

 Sdělení rodičům nově narozených dětí  

Vzhledem k novele zákona o evidenci obyvatel ohlašovna obce nedostává 

pravidelně aktualizované změny v evidenci obyvatel. Mimo jiné tedy 

neznáme nově narozené děti naší obce. Chceme pokračovat v tradici vítání 

občánků pravidelně každý rok druhou neděli v květnu (Den matek) a 

nezapomenout na žádné naše nově narozené děti. Prosíme tedy rodiče dětí 

narozených od r. 2013, kteří mají zájem zúčastnit se vítání občánků, aby se 

dostavili na obecní úřad s rodným listem dítěte. (Netýká se těch, kteří již 

s rodným listem dítěte na obecním úřadě byli.) 

Děkujeme za pochopení.      I.Teplá 

 
 

 

Výňatek z OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY 

OBCE KROUNA Č. 1/2013 
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
 

Poplatník 

1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů platí: 

a) fyzická osoba,  

1. která má v obci trvalý pobyt, 

2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území 

České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt 

na dobu delší než 90 dnů, 
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3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České 

republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu 

delší 3 měsíců, 

4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona 

upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona 

upravujícího dočasnou ochranu cizinců, 

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální 

rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu 

žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu 

fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu 

nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny 

platit poplatek společně a nerozdílně. 

2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. 

Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit 

vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, 

jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a 

data narození osob, za které poplatek platí. 

 

Sazba poplatku 

1) Sazba poplatku činí 600,- Kč a je tvořena: 

a) z částky 27,- Kč za kalendářní rok a    

b) z částky 573,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena 

na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku 

na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a 

kalendářní rok. 

 

2) Skutečné náklady za rok 2012 na sběr a svoz netříděného komunálního 

odpadu činily: 893.490,- Kč a byly rozúčtovány takto: 

Náklady 893.490,- děleno 1557 (1337 počet osob s pobytem na území obce 

+ 220 počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, 

ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 573,85 Kč. Z této 

částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky 

ve výši 573,- Kč.  

 

Splatnost poplatku 

1) Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30. 4. příslušného 

kalendářního roku. 

2) Přesáhne-li roční poplatek odváděný společným zástupcem částku 1.500,- 

Kč, může být platba rozdělena do dvou splátek, které jsou splatné vždy 

nejpozději do 30. 4. a do 30. 9. příslušného kalendářního roku.  

3) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je 

poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, 
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ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce 

příslušného kalendářního roku.  

Osvobození a úlevy 

1) Od poplatku se osvobozují: 

a. děti v kalendářním roce svého narození, 

b. každé nezaopatřené třetí a další dítě v rodině, 

c. fyzické osoby, kterým byl trvalý pobyt úředně zrušen a změněn 

na adresu Krouna 218, 

d. fyzické osoby dle Čl. 2 odst. 2, které mají v obci pobyt a které mají 

zároveň na území obce ve vlastnictví stavbu určenou k individuální 

rekreaci, ve které není hlášena k  pobytu žádná fyzická osoba;  má-li 

vlastnické právo k této stavbě více osob, musí mít pobyt na území 

obce alespoň jedna osoba, 

e. osoby umístěné v kojeneckých ústavech, dětských domovech a 

diagnostických ústavech pro děti a mládež po dobu nejméně šest 

měsíců v kalendářním roce, 

f. osoby s celoročním pobytem mimo své bydliště, které žijí 

v domovech důchodců, v ústavech sociální péče, v psychiatrických 

léčebnách nebo v zařízeních s obdobným statutem mimo území obce 

Krouna, 

g. osoby ve výkonu trestu odnětí svobody a vazby po dobu výkonu 

trestu v kalendářním roce. 

 

2) Úleva se poskytuje studentům s  pobytem na území obce, přechodně 

ubytovaným na internátech a kolejích, příp. v soukromí, v částce 300,- Kč. 

Poplatková povinnost v tomto případě činí 300,- Kč. 

 

Navýšení poplatku 

1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, 

vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným 

předpisným seznamem. 

2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků 

může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím 

poplatku. 

 

S celým zněním vyhlášky se můžete seznámit na obecním úřadě a také 

na internetových stránkách obce (www.krouna.cz). 
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Upozornění pro vlastníky nemovitostí  
v k.ú. Krouna a v k.ú. Oldřiš u Hlinska 

 

Katastrální úřad pro Pardubický kraj v roce 2013 dokončil obnovu 

katastrálního operátu – digitalizaci v k.ú. Krouna a v k.ú. Oldřiš u Hlinska. 

V rámci této akce došlo ke změnám v číslování pozemků, ke změnám výměr 

pozemků, k rozdělení pozemků aj. 

Vzhledem k výše uvedenému je nutné, aby vlastníci nemovitostí, u nichž 

došlo k nějaké změně, podali v lednu úplné nebo dílčí přiznání k dani 

z nemovitostí na Finančním úřadě pro Pardubický kraj, územní pracoviště 

v Hlinsku, Wilsonova 934, úřední hodiny PO, ST 8.00 – 17.00 hod., a to 

nejpozději do 31. ledna 2014. 

Jako podklad je třeba předložit Výpis z listu vlastnictví, příp. i srovnávací 

sestavení parcel, které jste obdrželi na obecním úřadě při projednávání – 

vyložení k veřejnému nahlédnutí v těchto termínech: 

Krouna od  20. 5. 2013 do 31. 5. 2013,     

Oldřiš od 11. 9. 2013 do 24. 9. 2013. 
 

 

 

Slučování středních škol v Pardubickém kraji 
 
Rada Pardubického kraje na základě analýzy současného stavu středního 

školství v  kraji doporučila zastupitelstvu ke splynutí deset škol. Střední školy a 

učiliště v kraji jsou totiž předimenzované. Kvůli dlouhodobému poklesu počtu 

žáků nemají dostatek finančních prostředků nejen na provoz, ale i na platy 

zaměstnanců a hrozí jim existenční potíže. Zároveň by měly být posíleny některé 

odborné školy tím, že do nich budou přesunuty jim blízké obory. Rada pověřila 

náměstkyni Janu Pernicovou, aby zahájila jednání s řediteli dotčených škol a 

zástupci místních samospráv. Definitivní rozhodnutí bude na krajských 

zastupitelích 19. prosince. 

Počet žáků ve středním školství v Pardubickém kraji v jednotlivých 

školních letech 

2009/2010:  26 656 

2013/2014:  21 735    

Naplněnost středních škol v Pardubickém kraji 

Kapacita SŠ 34 480 

Počet žáků  21 735 

Naplněnost  64 % 
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Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu 2014 
 

Sobota 24. května 2014 

Sobota 15. listopadu  2014 

                                                                  

Do speciálních vozidel pro ambulantní svoz 

lze nakládat nebezpečný a velkoobjemový 

odpad 

 

Tento odpad každý předá do svozových 

vozidel osobně. Uvedená svozová místa  

n e j s o u  určena k ukládání tohoto 

odpadu. 
 

Do ambulantního sběru nepatří: 

Zemina, stavební suť, kompostovatelný odpad (bioodpad), popel, škvára, 

dřevní hmota. 
 

 

 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 
Výročí: 

Leden Únor 

65 let – Nunvář Jaroslav 65 let – Popelková Marie 

 – Filipiová Miluška 70 let – Hejduk Milan 

70 let  – Drahoš Josef 75 let – Janko Josef 

 – Filipiová Anna 80 let – Vojtová Zdenka 

 – Boušková Ludmila 85 let – Halamka Josef 

 – Netolická Hana 96 let – Vít Josef 

    

Březen    

65 let – Mlynář Jaroslav 94 let – Obolecká Anna 

 – Mlynářová Eva    

 

 

Informace ZO ČZS 
 

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Krouně oznamuje 

zájemcům, že pronajme několik vyměřených dílů zemědělské půdy 

v zahrádkářské osadě. 

Informace podá František Kusý, Krouna 110. 

Výbor ČZS Krouna 

7.30 Rychnov  u  prodejny 

8.00  Františky u školy 

8.30  Čachnov u hasičárny 

9.00  Oldřiš u prodejny 

9.30  Krouna u hasičárny 

10.15  Krouna u kampeličky 

11.00  Krouna křižovatka

http://www.krouna.cz/
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9. ročník šachového turnaje 
Memoriál Jirky Pavliše 

 

Šachový oddíl TJ Sokol Krouna Vás zve v neděli 29. prosince 2013 

od 8.00 hodin do Sokolovny v Krouně na 9. ročník šachového turnaje Memoriál 

Jirky Pavliše. Hrát se bude 9-ti kolovým švýcarským systémem. 

Přihlásit do turnaje se můžete písemně, telefonicky nebo e-mailem do 26. 

12. 2013. 

 

Kontakt: 

Vladimír Jirmásek, Oldřiš 26, 539 01 Hlinsko,  mobil: 731 522 184, 

email: vladimir.jirmasek@seznam.cz 

  

Termín přihlášení je nutno dodržet! 

  

Na každého lichého hráče je nutno přivézt kompletní šachy a funkční 

hodiny. Startovné činí 150,- Kč, žáci 80,- Kč. V ceně je zahrnut guláš. 

Nepřihlášení + 20,- Kč. 

  

Ceny: 1. místo  750 Kč 

 2. místo  500 Kč 

 3. místo  250 Kč 

 Ostatní ceny věcné (pro všechny hráče). 

  

Občerstvení je zajištěno přímo v budově. 

  

Srdečně zvou  pořadatelé. 
 

Příjemné prožití vánočních svátků, 

hodně zdraví, štěstí a úspěchů 

v novém roce 

Vám přeje 
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Pozvání Centra Jana XXIII. 
 

Srdečně Vás zveme na tradiční Živý betlém v okolí Centra Jana XXIII. 

v Hlinsku, který na tomto místě s dětmi předvedeme 25. 12. 2013 ve 14.00 hod. 

Po dva měsíce s dětmi pilně nacvičujeme scénář o narození malého Ježíška, 

abychom tímto naším malým dárkem veřejnosti zpříjemnili vánoční sváteční 

odpoledne a připomněli, co je hlavním smyslem Vánoc. 

 

 

reklama: 
 

„Výuka ANGLIČTINY a NĚMČINY v Krouně“ 

pro děti, mládež, dospělé. 

Info: 702 030 886, T.Dymacek@seznam.cz 
 

 

 

Kadeřnické studio M          
Kadeřnické služby a pedikúra Monika Žďánská 

Čtvrtek: 13:00 – 17:00 hodin 

Pátek: 9:00 – 11:30 hodin  

odpolední provoz po dohodě 

Další dny dle telefonické objednávky (možnost i o víkendu) 

Telefon: 721 600 129 
 

 

 

Příjemné prožití vánočních svátků, bohatého 

ježíška a hlavně hodně zdraví a šťastný Nový rok 

2014 Vám přeje redakční rada Krounského 

zpravodaje. 
 

 

 

 

 

 
Krounský zpravodaj vydává  O b e c n í   ú ř a d   v Krouně. 

Redakční rada: Mgr. Petr Schmied, Tomáš Kavka 

Veškeré příspěvky prosím laskavě adresujte na OÚ nebo red. radě. 
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