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ve veřejné správě
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Leden 2007

ZASTUPITELSTVO MĚSTA
na svém 2. zasedání konaném 20. 12. 2006 mimo jiné:
• Schválilo rozpočet města na rok 2007 v těchto
objemech: příjmy 115.318 tis. Kč, výdaje 166.688 tis.
Kč, schodek 51.370 tis. Kč, splátky přijatých úvěrů
a půjček 5.050 tis. Kč, úhrada schodku z úvěru
na stavbu koupaliště 30.000 tis. Kč a úhrada schodku
z finančních prostředků z minulých let 26.420 tis. Kč.
• Rozpočtový výhled města na roky 2008 – 2010.
• Schválilo obecně závaznou vyhlášku číslo 5/2006
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou se zároveň ruší
obecně závazná vyhláška č. 7/2005.
• Neschválilo žádost J. Procházky o zrušení obecně
závazné vyhlášky č. 3/2005 o závazné části změny
č. 7 územního plánu sídelního útvaru Dačice týkající
se pozemků mezi továrnou TRW – DAS a areálem
Karlov.
• Schválila uzavření dohody o bezúplatném převodu
vodovodního a kanalizačního řadu vybudovaného
v rámci ZTV pro výstavbu 7 rodinných domů
v lokalitě za SOU zemědělským na Jemnické ulici
s investorem stavby.
• Schválila bezúplatný převod a přijetí daru stavby
komunikace od společnosti FRIGOMONT a. s. do
vlastnictví Města Dačice. Hodnota daru činí Kč
1.428.000,– včetně DPH.

Ve dnech 17. – 19. ledna 2007 proběhla v Liberci
3. národní konference kvality ve veřejné správě.
Konference se konala pod záštitou ministra vnitra Ivana
Langera a hejtmana
Libereckého kraje Petra Skokana. Na konferenci byly vyhlášeny
výsledky dosažené v
oblasti zvyšování kvality ve veřejné správě
za rok 2006. Městský
úřad Dačice obdržel
resortní cenu Ministerstva vnitra „Organizace dobré veřejné služby“. Tato cena
je oceněním práce úředníků městského úřadu a dlouhodobé snahy o prosazování nových metod řízení kvality
na městském úřadě prostřednictvím Benchmarkingu
a metody CAF. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem,
kteří k získání resortní ceny přispěli.
Ing. Karel Macků, tajemník

• Schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši
Kč 80.000,– stavebníkům z důvodu splněné podmínky vyhlášené nabídky na prodej pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Nivy, a to dokončením stavby rodinného domu do 3 let od vydání
stavebního povolení.
• Schválila poskytnutí finančního příspěvku TJ Centropen ve výši Kč 120.000,–.
V TOMTO ČÍSLE SE DOČTETE:
Rozpočet města Dačice na rok 2007
Účinnost nového stavebního zákona
Příspěvky z prostředků města pro rok 2007
Výběrové řízení – úsek mezd a personalistiky
Výběrové řízení – kontrolní činnost
Regiontour Brno 2007
Vilém Göth ve vzpomínkách
Uzávěrka příštího čísla: 15. února 2007
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Urtenen–Schönbühl

Sadové úpravy Kancnýřova sadu

Rada našeho partnerského švýcarského města Urtenen–Schönbühl se rozhodla poskytnout městu Dačice finanční příspěvek ve výši pěti tisíc švýcarských franků.
Je to již poněkolikáté, kdy naši přátelé v předvánočním
čase na nás nejen vzpomenou, popřejí, ale i zasílají tento
peněžní dar.
Radě města – v čele s prezidentem Hansueli Kummerem, není lhostejný osud dačické nemocnice. Vědí a zajímají se o problémy českého i městského zdravotnictví,
nejsou k tomu lhostejní, a tak se snaží nezištně přispět
ke zlepšení tohoto stavu. Proto také rada našeho města
rozhodla převést zaslaný finanční obnos „Nadačnímu
fondu Nemocnice Dačice“, kterým bude využit při nákupu přístrojové techniky.
Za tento projev přátelství a pomoci budeme mít možnost poděkovat v letošním roce osobně. Město Urtenen
– Schönbühl pozvalo na oslavy ve svém městě Městský
dechový orchestr a radu města. Návštěva se uskuteční
koncem měsíce srpna. A tak mi na závěr dovolte, abych
za nás všechny vyjádřil vděčnost a poslal srdečné
pozdravy i slova díků našim družebním partnerům ve
Švýcarsku.
Rudolf Hájek, starosta

V historii byly lípy v Kancnýřově sadu pravidelně
ořezávány „na hlavu“. V druhé polovině minulého století
se tento ořez stal nepravidelným. Poslední ořez byl proveden kolem roku 1985. V současné době jsou výmladky
na nejstarších a okrajových lípách již tak silné a dlouhé,
že za nepříznivých povětrnostních podmínek začíná
reálné nebezpečí jejich vylamování a pádu na zem. Proto
je nutné rozhodnout o způsobu provedení zásahu. Město
Dačice zve všechny občany, které tato problematika
zajímá, k veřejnému projednání připravovaného záměru.
Veřejné projednání se uskuteční dne 8. 2. 2007
v 17:00 h v předsálí Městského kulturního střediska
v Dačicích.
Rudolf Hájek, starosta

Výměna řidičských průkazů platných
od 1. července do 31. prosince 1993
Na základě oznámení z Ministerstva dopravy Vás
upozorňujeme na nutnost výměny řidičských průkazů
vydaných od 1. července 1964 do 31. prosince 1993.
Bližší informace naleznete na úřední desce obecního
úřadu, případně na dopravně správních agendách vydávajícího úřadu dle místa trvalého pobytu držitele řidičského průkazu.
Ke konci roku mohou být z provozních důvodů
výměny řidičských průkazů spojeny s velmi dlouhým
čekáním ve frontách na úřadech. Nelze opomenout, že
řízením vozidla bez platného řidičského průkazu se řidič
dopouští dopravního přestupku. Proto, prosím, s výměnou řidičských průkazů za nové neotálejte!

Odbor dopravy
Vyvolávací systém na odboru dopravy Městského úřadu
Dačice má za sebou první
měsíc
provozu.
Tento
systém nám zároveň umožňuje vyhodnotit výkon uvedených agend. Pro Vaši informaci přinášíme několik
statistických údajů, které
jsme získali z tohoto systému. Za prosinec minulého
roku 4 pracovníci evidence
obsloužili celkem 888
klientů, z toho bylo 438
klientů evidence řidičů a
443 klientů evidence vozidel, zbývající klienti vyřizovali
přestupky v silniční dopravě. Průměrná doba čekání byla
přibližně 13 minut, nejdelší pak 1,5 hodiny. Celkem 21
klientů využilo možnosti objednat se prostřednictvím
internetu nebo telefonu a byli obslouženi přednostně.
Myslím, že po měsíci fungování můžeme konstatovat, že zavedení vyvolávacího systému přineslo zvýšení pohodlí pro klienty evidence vozidel a řidičů.
Ing. Karel Macků, tajemník
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Karel Macků, tajemník MěÚ. Vydává: Městský úřad Dačice, IČ 00246476, Krajířova 27, 380 13 Dačice I. Telefon: 384 401
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R o z po č e t mě s ta D a č ic e
na ro k 2 0 0 7
Zastupitelstvo města schválilo na svém 2. zasedání,
které se konalo 20. prosince 2006, rozpočet města Dačic
na rok 2007 jako schodkový v těchto objemech:
příjmy
výdaje
schodek
splátky půjček
úvěr na koupaliště
úhrada prostředky min. let

115 318 tis. Kč
166 688 tis. Kč
- 51 370 tis. Kč
- 5 050 tis. Kč
30 000 tis. Kč
26 420 tis. Kč

K hlavním záměrům letošního roku patří:
• podpora základních škol, mateřských škol a školních
jídelen, pro které je v rozpočtu vyčleněna částka
10,92 mil. Kč,
• podpora zlepšení vzhledu a kvality pozemních komunikací (na realizaci PD i vlastní investiční práce
se počítá s 13,05 mil. Kč, na jejich údržbu včetně
čistoty pak ještě s dalšími 4,10 mil. Kč),
• podpora vodního hospodářství, zejména odvádění
a čištění odpadních vod (kanalizace), v investicích
částka 20,74 mil. Kč, v běžných výdajích ještě 827
tis. Kč,
• podpora sportovních a volnočasových aktivit včetně
pokračování stavby venkovního koupaliště v investičních výdajích za 37,86 mil. Kč,
• podpora kultury s celkovými výdaji 7,39 mil. Kč,
• podpora zájmové činnosti - různých spolků a sdružení
rozpočtovaná ve výši 950 tis. Kč,
• podpora různých forem bydlení v investicích ve výši
5,20 mil. Kč a v běžných výdajích 2,36 mil. Kč,
• půjčky z Fondu rozvoje bydlení ve výši 1 mil. Kč.

Příjmy
Daně z příjmů fyzických osob
daň ze závislé činnosti a funkčních požitků
daň ze samostatné výdělečné činnosti
daň vybíraná srážkou - zvláštní sazba
Daně z příjmů právnických osob
daň z příjmů právnických osob
daň z příjmů právnických osob za obec
Daň z přidané hodnoty
Správní poplatky
Poplatky za znečišťování životního
prostředí
poplatky za ukládání odpadů
poplatek za znečišťování ovzduší
poplatek za komunální odpad
Ostatní daně a poplatky
poplatek ze psů
poplatek za užívání veřejného prostranství
poplatek ze vstupného
poplatek z výherních hracích přístrojů
Výtěžek z výherních hracích přístrojů

tis. Kč
17 250
12 600
4 000
650
19 890
13 190
6 700
22 600
4 400
7 305
4 000
5
3 300
846
311
50
35
450
289

Poplatek – zkoušky řidičské průkazy
Daň z nemovitostí

Daňové příjmy
Příjmy z vlastní činnosti
Odvody od příspěvkových organizací
Příjmy z pronájmu majetku
příjmy z pronájmu pozemků (i rybníky)
příjmy z pronájmu lesů
příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
příjmy z pronájmu vodohospod. zařízení
Příjmy z úroků a realizace finanč. majetku
Přijaté sankční platby a vratky
Ostatní nedaňové příjmy
Přijaté splátky půjček

Nedaňové příjmy
Příjmy z prodeje pozemků
Příjmy z prodeje nemov. i mov. majetku

Kapitálové příjmy
Vlastní příjmy celkem
Neinvestiční dotace
Investiční dotace celkem

Přijaté dotace
Převody z vlast. fondů a hosp. činnosti

Příjmy celkem
Výdaje
Lesní hospodářství
Turismus, cestovní ruch
Pozemní komunikace
Vodní hospodářství
Školství
Kultura
Tělovýchovná činnost
Zdravotnictví - nemocnice
Nivy bytový dům – úrok z úvěru
Bytové hospodářství
Příspěvek na koupi pozemku - Nivy
Půjčky z Fondu rozvoje bydlení
Veřejné osvětlení – provoz a údržba
Pohřebnictví
Správa nemovitostí v majetku města
Ochrana životního prostředí
Sociální péče
Civilní připravenost na krizové stavy
Bezpečnost a veřejný pořádek
Požární ochrana a integrovaný záchr. syst.
Všeobecná veřejná správa
Příspěvky občanským sdružením
Daň z příjmů právnických osob za obec
Odpočet daně z přidané hodnoty

Běžné výdaje
Lesy – nákup majetkových podílů
PD – lávka přes Dyji
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300
4 100
76 980
345
131
7 434
618
566
3 500
2 750
866
781
355
1 062
10 974
5 300
1 015
6 315
94 269
19 448
0
19 448
1 601
115 318
tis. Kč
53
571
4 102
827
10 117
7 389
1 095
1 100
883
997
480
1 000
1 470
940
2 555
5 675
127
250
2 488
663
36 806
950
6 700
- 5 000
82 238
500
200
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PD – komunikace Červený vrch
PD – ul. Krajířova a Tř. 9. května
ul. Krajířova a Tř. 9. května
Studie Palackého nám.
Velký Pěčín – obrubníky silnice II/406
Borek – obrubníky silnice II/151
PD – Dyje II – ul. Krajířova....
Ul. Krajířova ... – kanalizace, voda
Borek – dešťová kanalizace
ČOV Toužín – splátka kupní ceny
PD – vodovod k ul. Učňovské
PD – přístavba ZŠ Komenského ul.
PD – odpočinková zóna Nivy
Rekonstrukce šaten stadionu
PD – rekonstrukce sportovní haly
Letní koupaliště – úrok z úvěru
Letní koupaliště
Přístavba 8 bytových jednotek
Urbanist. studie – lokalita Pod vodojemem
Malý Pěčín – rekonstrukce bývalé školy
Sociální zařízení – budova gymnázia
Veřejné osvětlení – Tyršova, Husova ul.
Vstup na nový hřbitov
Změna č. 8 územního plánu města
Nový územní plán města
Nákup nemovitostí dle potřeby
Studie – protipovodňová opatření
PD – budov čp. 1/I. – 4/I.
Automobil Škoda – pro městský úřad

Kapitálové výdaje
VÝDAJE CELKEM
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600
200
11 300
250
250
250
500
17 100
1 000
1 940
200
800
70
1 500
500
690
35 100
5 000
200
250
2 500
500
300
50
500
500
100
1 000
600
84 450
166 688

Přehled příjmů, výdajů a financování
rozpočtu na rok 2007
PŘÍJMY
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
Převody z hospodářské činnosti

Příjmy celkem
VÝDAJE

tis. Kč
76 980
10 974
6 315
19 448
1 601

115 318
tis. Kč

Běžné
Kapitálové výdaje

82 238
84 450

Výdaje celkem

166 688

ROZDÍL
Příjmy celkem
Výdaje celkem

Rozdíl (příjmy - výdaje)
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tis. Kč

FINANCOVÁNÍ
Splátky půjček z předchozích let
Úvěr na koupaliště
Finanční prostředky z minulých let

- 5 050
30 000
26 420

FINANCOVÁNÍ CELKEM

51 370

Lednové vichřice v Dačicích
V podvečerních hodinách dne 1. ledna 2007 byla
vichřicí stržena celá plechová krytina včetně nadstřešní
části komínů na objektu šaten sportovního stadionu
v Dačicích. Práce na odstranění stržené plechové krytiny
byly provedeny ještě téže noci za účasti pracovníků
Technických služeb Dačice s. r. o. a Hasičského
záchranného sboru Dačice. Způsobená škoda byla
předběžně vyčíslena na cca 300 tis. Kč. Na ostatních
objektech ve vlastnictví Města Dačice byly zjištěny
drobné škody, především na krytině střech.
Při vichřici ve dnech 18. a 19. ledna byly na objektech v majetku města způsobeny drobné škody převážně na střechách, které jsou odhadnuty na 65 tis. Kč.
Dle sdělení jednatele Městských lesů Dačice s. r. o.
Ing. Kupce, polámal vítr cca 900 m3 lesních porostů, což
představuje částku ve výši 1.100 tis. Kč.
Lubomír Bárta,
odbor správy majetku

Počet občanů přihlášených k trvalému
pobytu v Dačicích a místních částech
Rok 2006

1. 1.

31. 3.

30. 6.

30. 9.

31. 12.

Bílkov
Borek
Dol. Němčice
Hostkovice
Hradišťko
Chlumec
Lipolec
Malý Pěčín
Prostř. Vydří
Toužín
Velký Pěčín
Dačice I
Dačice II
Dačice III
Dačice IV
Dačice V
Dačice celk.

409
111
364
85
83
132
197
146
51
45
149
714
285
977
447
3 640
6 063

407
112
356
94
87
130
201
145
51
46
151
723
283
978
446
3 621
6 051

406
110
358
95
87
131
201
144
53
46
151
732
282
973
454
3 606
6 047

405
113
365
94
84
130
209
148
53
46
153
729
284
970
458
3 585
6 026

404
113
356
95
83
131
205
149
54
46
154
735
291
975
476
3 573
6 050

Celkem

7 835

7 831

7 829

7 826

7 840

tis. Kč
115 318
166 688

- 51 370

Počet občanů v Dačicích od roku 2000 – 2005:
r. 2000  7 961
r. 2003  7 938

r. 2001  7 960
r. 2004  7 905

r. 2002  7 954
r. 2005  7 835
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Informace odboru stavební úřad MěÚ
Dačice o účinnosti nového stavebního
zákona včetně jeho prováděcích
vyhlášek, vyvlastňovacího zákona
Od 1. 1. 2007 nabyl účinnosti nový stavební zákon
183/2006 Sb. včetně následujících prováděcích vyhlášek:
vyhláška č. 498/2006 Sb. o autorizovaných inspektorech, vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb,
vyhláška č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu, evidence územně plánovací činnosti, vyhláška
č. 501/2006 Sb. o obecných technických požadavcích
na využívání území, vyhláška č. 502/2006 Sb., kterou
se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvo j
č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích
výstavby, vyhláška č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního
opatření, vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.
Nový stavební zákon 183/2006 Sb. nahrazuje 30 let
platný zákon č. 50/1976 Sb. Svým obsahem je mnohem
rozsáhlejší. Stanovuje daleko větší nároky na posouzení
stavby, na projektovou dokumentaci a na provádění
stavby. Nově stanovuje povinnosti stavebníkům,
stavbyvedoucím, stavebním dozorům, vlastníkům staveb,
právnickým a fyzickým osobám podnikajícím ve výstavbě, projektantům a vlastníkům technické infrastruktury.
Při umisťování staveb upravuje nový stavební zákon dle druhu a náročnosti stavby a podmínek konkrétního území několik možností územního rozhodování
a dále stanovuje případy, kdy se vydání územního
rozhodnutí nevyžaduje. Rozhodnutí o požadovaném záměru je možné dosáhnout v rámci klasického územního
řízení (které je nově upraveno jako veřejné a záměr
se projednává s veřejností), zjednodušeného územního
řízení (s nímž musí dotčené orgány a účastníci řízení
souhlasit), územního souhlasu (u bezkonfliktních staveb,
kde nejsou stanoveny žádné podmínky dotčených
orgánů) nebo na základě podmínek uvedených v územně
plánovací informaci a rovněž za použití nového institutu,
tzv. veřejnoprávní smlouvy.
Nová právní úprava i nadále umožňuje spojovat
územní a stavební řízení, a to v tom případě, že podmínky v území jsou jednoznačné, zejm. je-li pro území
schválen územní plán nebo regulační plán.
Na úseku stavebního řádu dochází také k podstatným změnám. Rozšiřuje se okruh staveb, které nebudou vyžadovat stavební povolení ani ohlášení. Nutno
však zdůraznit, že tyto stavby (uvedené v § 103 stavebního zákona) budou vyžadovat územní souhlas. Bez
jakéhokoliv povolení stavebního úřadu může být realizováno pouze minimum staveb např. informační
a reklamní zařízení o ploše menší než 0,6m2 umísťovaná
mimo ochranná pásma pozemních komunikací, mimo
kulturní památky a mimo území, kde svůj zájem
uplatňuje státní památková péče, dále stavební úpravy,

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

strana 5

jimiž se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby,
nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby,
úpravy nevyžadují posouzení vlivu na životní prostředí
a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární
bezpečnost a rovněž udržovací práce, jejichž provedení
nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu a vzhled stavby, životní prostředí a bezpečnost při užívání a nejde o udržovací práce na stavbě,
která je kulturní památkou. Stavebník si však ani v těchto
případech nebude moci počínat svévolně. Je povinen dle
§ 152 stavebního zákona si např. zajistit informace
o existenci podzemních staveb technické infrastruktury
a zajistit jejich ochranu. Stavebník je povinen dbát
na řádnou přípravu a provádění stavby, musí mít přitom
na zřeteli ochranu životního prostředí, majetku a šetrnost
k sousedství, musí dodržovat obecné požadavky na výstavbu. O zahájení prací je stavebník povinen v dostatečném předstihu informovat dotčené vlastníky sousedních pozemků a staveb. V případě zjištěných závad
na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob nebo bezpečnost stavby, je povinen stavebník tyto hlásit neprodleně stavebnímu úřadu.
Postup při povolování a ohlašování staveb vychází
z předpokladu, že o podstatných otázkách umístění
stavby bylo rozhodnuto v rámci územního rozhodování
a v rámci stavebního ohlášení se již řeší stavebně technické otázky provedení stavby.
Například stavba pro bydlení (rodinný dům) nebo
stavba pro rekreaci do 150 m2 zastavěné plochy, s jedním
podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše 2 nadzemními podlažími a podkrovím bude vyžadovat pouze
ohlášení za předpokladu, že bude navržena v souladu
s obecnými požadavky na výstavbu, s územně plánovací
informací a umísťována v zastavěném území nebo
v zastavitelné ploše, kde se poměry v území stavbou
podstatně nezmění a stavba nebude vyžadovat nové
nároky na dopravní a technickou infrastrukturu (v ostatních případech bude podléhat územnímu řízení nebo
územnímu souhlasu). Současně však stavebník k ohlášení musí přiložit i doklad, že o svém záměru informoval
prokazatelně vlastníky sousedních pozemků a staveb na
nich. Také je třeba zdůraznit, že ohlášení má naprosto
odlišnou podobu, než ohlášení dle starého stavebního
zákona. Je zde mimo jiné kladen velký důraz na projektovou dokumentaci, která musí být zpracována
v souladu s příslušnou vyhláškou a na dokladovou část,
kterou musí ohlášená stavba obsahovat.
Pokud hlášená stavba nebude splňovat zákonem
stanovené podmínky, stavební úřad rozhodnutím tuto
stavbu zakáže. Nelze ji již převést do režimu stavebního
řízení, jak tomu bylo doposud.
Stavebník bude moci využít i služeb autorizovaného
inspektora za účelem využití institutu zkráceného
stavebního řízení. Uzavře-li stavebník smlouvu s autorizovaným inspektorem o provedení kontroly projektové
dokumentace stavby, bude moci tuto stavbu provádět
pouze na základě oznámení stavebnímu úřadu s přiloženou projektovou dokumentací a certifikátem autorizovaného inspektora. Případné námitky potencionálních

MÌSTO DAÈICE INFORMUJE

1/2007

účastníků stavebního řízení bude projednávat stavební
úřad postupem daným stavebním zákonem. Autorizovaní
inspektoři budou jmenování ministrem pro místní rozvoj.
Další možností je, tak jako při umisťování staveb,
uzavření veřejnoprávní smlouvy o výstavbě.
Nový stavební zákon a jeho prováděcí vyhláška
o dokumentaci staveb, klade daleko větší důraz na rozsah a kvalitu projektové dokumentace a na projednávání
této dokumentace s dotčenými orgány v průběhu jejího
zpracování. Pouze řádně zpracovaná a projednaná dokumentace bez připomínek dotčených orgánů může
stavebníkovi umožnit využít některé z forem zkráceného
řízení.
Změny nastávají i v užívání stavby. Stavebník má
dle nového stavebního zákona právo užívat stavbu po jejím dokončení na základě oznámení stavebnímu úřadu
30 dnů před započetím užívání stavby, pokud ovšem
stavební úřad v této lhůtě nezakáže tuto stavbu užívat.
Kolaudační souhlas bude nutný např. u škol, nájemních
bytových domů, staveb pro obchod, výrobu, staveb
občanské a dopravní infrastruktury atd. Stavby, na něž
bylo vydáno stavební povolení do 31. 12. 2006, budou
i nadále vyžadovat kolaudační rozhodnutí dle starého
stavebního zákona 50/1976 Sb.
Institut státního stavebního dohledu je nahrazen novou úpravou státního dozoru a novými pravomocemi
stavebního úřadu při tzv. kontrolních prohlídkách.
Kontrola nad prováděním a užíváním staveb bude
prováděna formou kontrolních prohlídek staveb podle
stanoveného plánu nebo v případě potřeby stavebního
úřadu.
Na závěr bych chtěl zdůraznit, že ohlášení, žádosti, návrhy a další podání podle nového stavebního
zákona, pro která prováděcí předpis určuje formuláře, lze činit pouze na těchto formulářích, které
musí být řádně vyplněny. Pokud tak stavebník neučiní,
stavební úřad bude nucen v souladu se zákonem takové
podání odložit. Formuláře žádostí jsou k dispozici
na odboru stavební úřad i v elektronické podobě na internetových stránkách města Dačice a stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.
Spolu s účinností nového stavebního zákona nabyl
účinnosti zákon č. 186/2006 Sb. o změně některých
zákonů souvisejících s přijetím nového stavebního zákona.
Samostatným zákonem bylo upraveno vyvlastnění
a to zákonem č. 184/2006 Sb. o omezení nebo odnětí
vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (vyvlastňovací zákon).
Dle tohoto zákona již neprovádí vyvlastňování
všechny obecní stavební úřady tak, jak tomu bylo
doposud, ale vyvlastňovací úřady, kterými jsou obecní
úřady obcí s rozšířenou působností. Na Městském úřadě
Dačice je od 1. 1. 2007 vyvlastňovacím úřadem odbor
vnitřních věcí MěÚ Dačice.
Jiří Baštář,
vedoucí odboru územního a stavebního řízení
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RADA MĚSTA
na své 5. schůzi konané 3. 1. 2007 mimo jiné:
• Projednala činnost SDH v Dačicích včetně místních
částí a požární ochranu města.
• Schválila rozpočtové opatření č. 1/2007 v těchto objemech: příjmy 0, výdaje +120,00 tis. Kč, financování
-120,00 tis. Kč. Rozpočtové opatření reaguje na poskytnutí mimořádného příspěvku TJ Centropen, který
schválilo ZM.
• Schválila rozpočtové opatření č. 20/2006 v těchto
objemech: příjmy -498,81 tis. Kč, výdaje -1.448,86
tis. Kč, financování -950,05 tis. Kč. V rozpočtovém
opatření byly promítnuty přijaté neinvestiční dotace
na opravy rybníků, na povodňové škody, na odborného lesního hospodáře, zvýšení výdajů na SDH
a přesuny mezi položkami.
• Schválila zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele
stavby dešťové kanalizace v Borku. Schváleno bylo
oslovit tyto firmy: VaK JČ, a. s., J. Hradec, Agrostaving spol. s r. o. Dačice, Agropodnik J. Hradec,
SETO spol. s r. o. Dačice, a PAS PLUS s. r. o.
Valtínov.
• Schválila uzavření smlouvy na pronájem nebytových
prostor v budově č. 4 a 5 na Palackého náměstí
po bývalé hospodě Beseda s M. Beránkem pro zřízení
provozovny „Sportbar–herna“ za nabídnuté nájemné
ve výši Kč 900,–/m2/rok na dobu určitou 5 let za dodržení podmínek veřejné nabídky.
• Schválila uzavření smlouvy o dílo na provedení
I. etapy rekonstrukce šaten na sportovním stadionu
v Dačicích s Technickými službami Dačice s. r. o.
za nabídkovou cenu Kč 1.498.923,– včetně DPH.
• Schválila uzavření smlouvy na opravu střechy na budově šaten na sportovním stadionu s firmou Lukáš
Kára KAZAVA za cenu do 275 tis. Kč. Stávající
plechová krytina byla stržena silným větrem dne
1. 1. 2007.
na své 6. schůzi konané 17. 1. 2007 schválila:
• Uzavření smlouvy o dílo na výměnu svislého dopravního značení ve městě Dačice a v místních částech.
• Schválila zřízení dalších parkovacích míst pro tělesně
postižené osoby se symbolem O1 v ulici Dlouhá na
parkovišti před domem č.p. 424 a v ulici A. Dvořáka.
• Schválila rozpočtové opatření č. 21/2006 v těchto
objemech: příjmy 2.281,67 tis. Kč, výdaje -5.360,00
tis. Kč, financování -7.641,67 tis. Kč. Rozpočtovým
opatřením byla dána do souladu skutečnost jednotlivých položek s rozpočtem.
• Schválila uzavření smlouvy s firmou G-PROJECT,
s. r. o. Č. Budějovice na zpracování Komunitního
plánu rozvoje sociálních služeb města Dačice.
Na zpracování tohoto plánu byla městu přiznána
dotace ve výši Kč 475.350,–.
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Příspěvky z prostředků města
pro rok 2007
Rada města, na základě Zásad a pravidel pro
poskytování podpor Města Dačic schválených usnesením
číslo 7/14/05/ZM zastupitelstva města, vyhlašuje pro
občanská sdružení, humanitární organizace a jiné fyzické
nebo právnické osoby, se sídlem na území města, nebo
které (výjimečně) nesídlí ve městě, avšak jejich činnost
se týká občanů města, působící v oblasti mládeže,
tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin,
požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality
a ochrany životního prostředí, s výjimkou právnických
osob, jejichž zakladatelem nebo zřizovatelem je Česká
republika a Město Dačice možnost ucházet se o příspěvek z prostředků města s těmito pravidly:
• termín vyhlášení možnosti ucházet se o příspěvek
8. ledna 2007
• uzávěrka příjmu žádostí 23. února 2007 do 14:00 h
• termín vyhlášení výsledků výběru příjemců příspěvku
30. března 2007
Způsob a místo podání žádosti: žádost o příspěvek
se předkládá na předepsaném formuláři „Žádost o přidělení příspěvku Města Dačic“ a musí obsahovat:
základní údaje o žadateli (jméno a příjmení nebo
obchodní jméno, adresu, rodné číslo nebo IČ), právní
forma žadatele (fyzická osoba nepodnikající, fyzická
osoba podnikající, právnická osoba, občanské sdružení,
veřejně prospěšná společnost, akciová společnost, společnost s ručením omezeným, příspěvková organizace),
zpracovaný projekt (cíl projektu, postup k dosažení
cíle, zdůvodnění a přínos, harmonogram realizace,
ekonomická rozvaha, výše požadované dotace a její
položkový rozpis  výdaje investiční a neinvestiční),
ověřenou kopii dokladu o existenci subjektu (IČ, výpis
z obchodního rejstříku, doklad o registraci na Ministerstvu vnitra atd.), výroční zprávu včetně rozvahy
a výkazu zisků a ztrát, souhlas s podmínkami pro
poskytování příspěvků (část II, čl. 8, odst. (4) Zásad
a pravidel pro poskytování podpor Města Dačic podepsaný žadatelem nebo jeho statutárním zástupcem,
čestné prohlášení v souladu s částí II, článkem 8, odst.
(4) písm. d) a písm. j) Zásad a pravidel pro poskytování
podpor Města Dačic.
Žádost, která nebude splňovat formální náležitosti,
nebude do výběrového řízení zařazena. Žádosti lze podat
osobně v podatelně městského úřadu nebo poštou
na adresu: Městský úřad Dačice, Krajířova 27/I, 380 13
Dačice.
Za žádost podanou v termínu uzávěrky se považuje žádost, která je zaevidována na podatelně
městského úřadu v termínu do 23. února 2007
do 14:00 h.

Sdružení Jihočeská Silva Nortica
ve spolupráci s MěÚ Dačice
a MěKS Slavonice
srdečně zvou

NA VEŘEJNOU PŘEDNÁŠKU
„Nové šance v novém období“
věnovanou dotacím z fondů
Evropské unie
Slavonice
čtvrtek 8. února 2007 od 15:30 h
Městské muzeum – sál, náměstí Míru 476

Dačice
středa 14. února 2007 od 15:00 h
Městský úřad, Palackého nám. 1/I – radnice,
zasedací místnost č. 136 v přízemí
Program:
→ Možnosti čerpání dotací od Jihočeského kraje
→ Nové programy a dotace EU v období 2007 – 2013
→ Informace o podání a zpracování žádostí o tyto dotace
→ Možnosti poradenství a konzultací pro obce, města,
NO, podnikatele a veřejnost

Svou účast potvrďte nejpozději poslední den
před dnem konání přednášky na emailovou
adresu: cest.ruch@dacice.cz nebo
na telefonu 384 401 273, 384 401 265.
Přednáška je součástí projektu Jihočeského kraje:

POSÍLENÍ ABSORBČNÍ
A ADMINISTRATIVNÍ
KAPACITY JIHOČESKÉHO KRAJE
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Bližší informace poskytne finanční odbor Městského
úřadu Dačice, tel: 384 401 219.
Ing. Karel Macků

Tento projekt je spolufinancován Jihočeským krajem.

MÌSTO DAÈICE INFORMUJE

1/2007

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

strana 8

Začínáme územním plánem
Hned na své první schůzi po ustavujícím zasedání
zastupitelstva města se nově zvolená rada města zabývala
územním plánem města. Platnost současného územního
plánu sice končí až v roce 2010, má-li však nový územn í
plán sehrát v budoucnosti při rozvoji našeho města roli,
která je mu zákonem určena, nelze přípravu územního
plánu podcenit.
Rada města proto 8. listopadu 2006 rozhodla o zadání veřejné zakázky na výběr zpracovatele územního
plánu, schválila zadávací podmínky a rozhodla o firmách, které město vyzve k podání nabídky.
Bylo vyzváno sedm firem z Jihočeského kraje, kraje
Vysočina a kraje Jihomoravského. Nabídky ve stanoveném termínu předložilo 6 firem: Architektonický
atelier Václav Štěpán České Budějovice, A+U Design
České Budějovice, UA projekce Ing. arch. Ťukalová
České Budějovice, Urbanistické středisko Brno, Projektový ateliér AD České Budějovice a Architektonická
kancelář SP Studio Český Krumlov. Určitou zajímavostí
je fakt, že nabídku nepředložilo – ač bylo vyzváno –
Urbanistické středisko Jihlava, autor současného územního plánu Dačic.
Předložené nabídky posuzovala komise jmenovaná
radou města, která pracovala ve složení: Jiří Klang
(Krajský úřad Č. Budějovice), Ing. arch. Pavel Kučera
(soukromý projektant), Pavel Kamír (radní), Ing. Jan
Jelínek (radní) a Ing. arch. Jiří Lojka (Městský úřad
Dačice).
Komise dospěla k závěru, že nabídka Urbanistického
střediska Brno nejlépe vyhovuje předem stanoveným
kritériím hodnocení. Dne 13. prosince 2006 rada města
projednávala výsledky hodnocení nabídek veřejné
zakázky, ke kterým dospěla určená komise, a schválila
uzavření smlouvy o dílo na zhotovení územního plánu
s Urbanistickým střediskem Brno za cenu 1 260 000 Kč
bez DPH. Tato cena byla druhou nejnižší cenou ze všech
nabídek.
Připravovaný územní plán se bude, kromě jiného,
lišit od současného územního plánu tím, že bude zpracován pro město Dačice včetně všech místních částí
města.
Ing. Jan Jelínek

Upozornění pro občany
Místní poplatek ze psů je splatný do 31. 3.
2007, místní poplatek za komunální odpad jednorázově do 30. 4. 2007.
Poplatky je možné uhradit na pokladně Městského úřadu v Dačicích a nebo po předchozí dohodě se správcem poplatku převodem z účtu.
Bližší informace na ( 384 401 219.

Město Dačice vyhlašuje výběrové řízení
Zn. FO 1/07

na obsazení volného místa
– pracovník/pracovnice

finančního odboru – úsek mezd
a personalistiky
(pracovní poměr na dobu určitou
– zástup za mateřskou dovolenou)
Zájemci se mohou přihlásit formou písemné
žádosti doručené na Městský úřad,
Krajířova 27/I, 380 13 Dačice
termín podávání žádostí do 9. 2. 2007
Požadujeme:
• minimálně středoškolské vzdělání s maturitní
zkouškou v ekonomickém oboru nebo v oboru
zaměřeném na práci s lidskými zdroji
• schopnost jednání s lidmi
• bezúhonnost v dosavadní životě
• věk minimálně 18 let
• způsobilost k právním úkonům
• státní občan ČR (popřípadě cizí státní občan
s trvalým pobytem v ČR), který ovládá jednací
jazyk
• práce na PC
Doklady:
• přihláška (k dispozici na MěÚ v sekretariátu
starosty nebo na www.dacice.cz)
• životopis
• výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém
vzdělání
Druh práce:
• zpracování mezd, personalistika
Zařazení:
• 9. platová třída dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,
ve znění pozdějších změn a doplňků
Místo výkonu práce:
• město Dačice
Nástup:
• dle dohody
Město Dačice si vyhrazuje právo rozhodnout,
že se žádným ze zájemců nebude uzavřena
pracovní smlouva.
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Regiontour Brno 2007

Město Dačice vyhlašuje výběrové řízení
Zn. FO 2/07

na obsazení volného místa
– pracovník/pracovnice

finančního odboru
– kontrolní činnost
Zájemci se mohou přihlásit formou písemné
žádosti doručené na Městský úřad,
Krajířova 27/I, 380 13 Dačice
termín podávání žádostí do 9. 2. 2007
Požadujeme:
• minimálně středoškolské vzdělání s maturitní
zkouškou v ekonomickém nebo právním oboru
• schopnost jednání s lidmi
• bezúhonnost v dosavadní životě
• věk minimálně 18 let
• způsobilost k právním úkonům
• státní občan ČR (popřípadě cizí státní občan
s trvalým pobytem v ČR), který ovládá jednací
jazyk
• práce na PC
Doklady:
• přihláška (k dispozici na MěÚ v sekretariátu
starosty nebo na www.dacice.cz)
• životopis
• výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém
vzdělání
Druh práce:
• kontrolní činnost
Zařazení:
• 9. platová třída dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,
ve znění pozdějších změn a doplňků
Místo výkonu práce:
• město Dačice
Nástup:
• dle dohody
Město Dačice si vyhrazuje právo rozhodnout,
že se žádným ze zájemců nebude uzavřena
pracovní smlouva.

Ve dnech 11.  14. 1. se město Dačice zúčastnilo
16. ročníku největšího středoevropského veletrhu cestovního ruchu, který probíhá tradičně na brněnském
výstavišti. Prezentovalo se v rámci Jihočeského kraje
prostřednictvím místního infocentra.
Tradičně největší zájem projevili návštěvníci veletrhu, kteří vyhledali náš stánek, o nabídky cyklotras,
zajímavých typů na výlety a ubytování v soukromí
a v rodinných penzionech. V této souvislosti chceme
poděkovat všem ubytovatelům, kteří dodali vlastní propagační materiály a tím pomohli k lepší propagaci nejen
svých ubytovacích zařízení, ale i k lepšímu zviditelnění
našeho města a regionu.
První dva dny veletrhu jsou určeny pro odbornou
veřejnost. Naše infocentrum dostalo několik nabídek
na spolupráci, které v následujících týdnech vyhodnotíme. Našim záměrem je vytvoření nových propagačních materiálů města, obohacení nabídky kartografického zboží o nejaktuálnější novinky, které mapují
náš region a samozřejmě celostátní plošná propagace
kulturních akcí, které se v letoším roce ve městě
uskuteční. Z nich největší bude 20. ročník festivalu
dechových hudeb Fest Band, červencový festival Za dačickou kostku cukru a další tradiční akce.
Na závěr pár údajů: veletrhu se zúčastnilo 1265 firem
ze 34 zemí, vystavovalo se na ploše 11 405 m2 a expozice
shlédlo přes 36 000 návštěvníků.
Naděžda Mastná,
odbor kultury a cestovního ruchu

Střední odborné učiliště zemědělské,
Odborné učiliště a Učiliště,
380 01 Dačice, náměstí Republiky 86
telefon: 384 420 451–3, fax: 384 422 800
e-mail: souz.reditel@dac.cz;
souz.skola@dac.cz; www.souz-dacice.cz
možnost vyučení v oborech:
§ automechanik
§ farmářské práce
§ opravář zemědělských strojů
§
§
§
§

farmář – farmářka
zedník
kuchař
kuchař – číšník
pro pohostinství
§ zemědělec hospodyňka

§ opravářské práce
§ pečivářské a cukrovinkářské práce
§ šití prádla
§ technické služby
v autoservisu
§ zemědělská výroba
§ provoz společného
stravování

možnost studia v oborech (pro vyučené na SOU):
§ podnikání v technických povoláních
§ podnikání v oborech zemědělství a lesního
hospodářství
§ podnikání v oborech obchodu a služeb
ZAJIŠTĚNO: ubytování, stravování,
kvalitní vybavení dílen, školy i domova mládeže,
vlastní autoškola a svářečská škola.
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Váš soused ve Vašem regionu

TRW Automotive je jedním z předních světových
dodavatelů autopříslušenství a mezi dodavateli technologií
aktivní a pasivní bezpečnosti pro výrobce vozidel po celém světě představuje špičku.
Společnost TRW – DAS a. s., patřící do divize TRW
Automotive, je výrobcem podvozkových dílů (vnějších
kloubů, axiálních kloubů, kolových kloubů, dutých
kloubů, kontrolních ramen) a motorových ventilů pro
osobní i nákladní automobily. TRW – DAS a. s. patří
k největšímu zaměstnavateli v regionu Dačic. V současné
době zaměstnáváme 900 zaměstnanců. Naše společnost
se bude aktivně podílet na rozvoji a podpoře regionu
formou sponzoringu a grantového programu.
Cíl grantového programu:
• cílem grantového programu je přispět na vzdělávání
obyvatel regionu, podporu účelného trávení volného
času dětí a mládeže, sportovní aktivity a integraci
handicapovaných skupin obyvatel
Vymezení okruhu žadatelů o grant:
• grantový program je vypsán pro právnické osoby
(dále jen žadatel) působící v našem regionu (žadatel
nemusí mít v tomto regionu sídlo) a zároveň jsou to
organizace typu:
o nestátní neziskové organizace – tj. občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti
o nezisková organizace – tj. organizace, které
nebyly založeny za účelem podnikání
o orgány místní správy a jejich příspěvkové
organizace
Výše grantu a zaměření grantových projektů:
• výše grantu se musí pohybovat v rozmezí 30.000 Kč
až 100.000 Kč
• grant může představovat maximálně 80% celkových
nákladů projektu
• nebudou podporovány náklady na běžný provoz
a administrativu
• celkem bude poskytnut grant na 5 projektů
• grant bude poskytnut projektům zaměřeným na:
o podporu vzdělávání obyvatel regionu, cílem
je podpořit konkrétní projekty mimo rámec
učebních osnov škol
o sportovní aktivity
o účelné trávení volného času dětí a mládeže
o integraci handicapovaných skupin obyvatel
• projekt musí být realizován v roce 2007 a to v okolí
sídla společnosti TRW – DAS a. s.
• termín předložení projektů je do 31. 3. 2007
• žadatelé o grant na realizaci projektu předají kompletní přihlášky projektů poštou na adresu TRW – DAS
a. s., sekretariát ředitele, Strojírenská 160, 380 17
Dačice
• zhodnocení projektů provede 5-ti členná komise
jmenovaná generálním ředitelem TRW – DAS a. s.

AKTUÁLNÍ INFORMACE
•
•
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příjemce grantu uzavře s TRW – DAS a. s. písemnou
smlouvu, jež detailně upravuje podmínky čerpání
grantu
formuláře žádosti o grant 2007 si můžete vyžádat
u Věry Uhrové (tel.: 384 456 152) na emailové adrese
vera.uhrova@trw.com.
Tomáš Valter, generální ředitel TRW – DAS a. s.

Aktuální otázky v řízení zdravotnických
zařízení – tisková zpráva
Závěrem roku 2006 společnosti PP Hospitals, s. r. o.
a B. I. B. S., a. s., Brno, úspěšně zakončily II. československou odbornou konferenci, která byla uskutečněna
pod záštitou ministra zdravotnictví ČR na téma „Aktuální
otázky v řízení zdravotnických zařízení“.

V odborné části byly prezentovány přednášky odborných
manažerů z České i Slovenské
republiky. Témata byla prakticky
zaměřená a hovořilo se zejména o
strategickém řízení zdravotnických
zařízení, o řízení změn v procesu
transformace nemocnice na obchodní společnost, či
o kontinuálním vzdělávání manažerů. Nosným tématem
byla problematika Kvality ve zdravotnických zařízeních.
Mezi pozvanými byli zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR, zástupci krajských úřadů, ředitelé nemocnic
a ostatní odborníci působící v odborných společnostech
ve zdravotnictví. V neformální části byl prostor pro
diskusi i výměnu zkušeností a poznatků.
Prezentace, fotogalerie a bližší informace jsou zveřejněny na www.pphospitals.cz a www.bibs.cz. Obě společnosti plánují další odbornou konferenci na 24. května
2007.
Děkujeme všem přednášejícím za praktické přednášky, účastníkům za společnost a těšíme na další společná setkání.

Sbor dobrovolných hasičů Dačice
Vás srdečně zve na

HASIČS K Ý

P L ES,

který se koná
v pátek 16. února 2007 od 20:00 h
v hlavním sále MěKS Dačice.
K poslechu a tanci hrají Kalíšci.
Bohatá tombola, občerstvení zajištěno.
Předprodej vstupenek od 16. ledna
v Infocentru v Dačicích každý den.

Článek 11 – Společná a závěrečná ustanovení

Rudolf Hájek
starosta

Pavel Habr
místostarosta
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(1) Při porušení stanovených povinností nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit
poplatníkovi pokutu podle zvláštního zákona.1/
(2) K odstranění tvrdosti může město na základě žádosti poplatníka poplatek nebo jeho
příslušenství zcela nebo částečně prominout.
(3) Při řízení ve věcech poplatku se použije zvláštní zákon,1/ není-li v zákoně č. 565/1990 Sb., o
místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanoveno jinak.
(4) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 7/2005 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
(5) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2007.
-------------------------------------------------------------------------------------------------zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
1/

Ohlašovací povinnost splněná podle obecně závazné vyhlášky č. 2/2001 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2002 se považuje za splněnou i podle této obecně
závazné vyhlášky. Ohlašovací povinnost splněná podle obecně závazné vyhlášky č. 7/2003 o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 6/2004, se považuje za
splněnou i podle této obecně závazné vyhlášky. Ohlašovací povinnost splněná podle obecně závazné
vyhlášky č. 7/2005
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů, se považuje za splněnou i podle této obecně závazné vyhlášky.

Článek 10 – Přechodná ustanovení

(1) Poplatek se platí od měsíce, kdy došlo k přihlášení k trvalému pobytu ve městě nebo od měsíce
nabytí vlastnického práva k rekreační stavbě situované na území města.
(2) V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo
slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši,
která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném
kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu
měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

Článek 9 – Vznik a zánik poplatkové povinnosti

lý
a Velký Pěčín. Zde je k řešení hlavně rozsah přístupu k této službě. Od
(4) Netrvá-li důvod osvobození po dobu celého kalendářního roku, uhradí poplatník poplatek
v poměrné výši. Ustanovení čl. 9 odst. 2 poslední věta této obecně závazné vyhlášky se použije
přiměřeně.
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Vyhláška č. 5/2006

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování
komunálních odpadů

Článek 2 – Poplatník

Tato obecně závazná vyhláška stanovuje poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“), jakož
i způsob jeho výběru na území města Dačic včetně jeho místních částí (dále jen "město").

Článek 5 – Sazba poplatku

7 940

355,55 Kč

Náklady na 1 poplatníka v roce 2005

2 823 054 Kč

Počet poplatníků k 31. prosinci 2005

Náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2005

(1) Částka dle článku 5 odst. 1 písm. b) této obecně závazné vyhlášky byla stanovena
po následujícím rozúčtování:

Článek 6 – Rozúčtování nákladů na sběr
a svoz netříděného komunálního odpadu

Celková sazba poplatku činí 420 Kč za jednoho poplatníka a kalendářní rok.

Článek 7 – Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný jednorázově do 30. dubna příslušného kalendářního roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost v průběhu kalendářního roku, je poplatek splatný do 15 kalendářních
dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.

Sazbu poplatku tvoří podle ustanovení § 10b odst. 3 písm. b) zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, částka až 250 Kč za jednoho poplatníka a kalendářní rok
stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu. Částka dle článku 5 odst. 1 písm. b) této obecně závazné vyhlášky je proto
s odvoláním na výši skutečných nákladů města na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu
za rok 2005 rozúčtovaných na jednoho poplatníka stanovena v maximální výši umožněné zákonem
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 8 – Osvobození
(1) Osvobození od placení poplatku se vztahuje na:
a) poplatníky ve výkonu trestu odnětí svobody,
b) třetího a dalšího poplatníka v rodině mladšího 18 let v případě, že v rodině jsou 3 a více
poplatníků mladších 18 let,
c) poplatníky, kteří se prokazatelně dlouhodobě a nepřetržitě nezdržují v Dačicích, minimálně
po dobu 6 měsíců po sobě jdoucích,
d) narozené poplatníky za měsíc, ve kterém se narodili.
(2) Poplatníci, kteří vlastní na území města rekreační stavbu a současně jsou ve městě hlášeni k trvalému
pobytu, jsou osvobozeni od placení poplatku stanoveného pro poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. b) této
obecně závazné vyhlášky.
(3) Vznik nároku na osvobození je poplatník povinen oznámit správci poplatku písemně, nejpozději
do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození. Tato
povinnost se nevztahuje na poplatníky, kteří jsou osvobozeni podle odst. 1 písm. c) a d) tohoto článku.
Ve stejné lhůtě a stejným způsobem je poplatník povinen správci poplatku oznámit zánik nároku
na osvobození.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

a) částka 170 Kč za jednoho poplatníka a kalendářní rok,
b) částka 250 Kč za jednoho poplatníka a kalendářní rok stanovená na základě skutečných nákladů
obce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v předchozím roce, rozúčtovaných dle
článku 6 této obecně závazné vyhlášky.

(1) Sazbu poplatku tvoří:

(3) Za splnění ohlašovací povinnosti se považuje:
a) doručení vyplněné přihlášky k registraci správci poplatku,
b ) uvedení údajů o osobě poplatníka na přihlášce k registraci vyplněné společným zástupcem
a doručené správci poplatku.

(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku údaje potřebné pro
řádnou a úplnou správu poplatku.

(1) Poplatník má ohlašovací povinnost. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik poplatkové
povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.Ve stejné lhůtě je povinen oznámit
skutečnosti rozhodné pro zánik poplatkové povinnosti nebo změny údajů uvedených v přihlášce
k registraci.

Článek 4 – Ohlašovací povinnost

Řízení o poplatku vykonává Městský úřad Dačice (dále jen "správce poplatku").
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Článek 3 – Správa poplatku

(1) Poplatníkem je:
a) fyzická osoba, která má ve městě trvalý pobyt,
b) fyzická osoba, která vlastní na území města stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci,
ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba (dále jen "rekreační stavba").
(2) Za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům
jeho vlastníkem nebo správcem (dále jen "společný zástupce"). Společný zástupce je povinen
oznámit městu jména a data narození osob, za které poplatek odvádí.
(3) Má-li k rekreační stavbě vlastnické právo více osob, jsou tyto povinny platit poplatek společně
a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

(1)

Článek 1 – Základní ustanovení

Zastupitelstvo města Dačice vydává podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 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:
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Systém zpětného odběru
v Dačicích funguje
Nakládání s elektrozařízeními a elektroodpadem se
v celé Evropě od srpna 2005 řídí podle dvou evropských
směrnic. Tyto směrnice se týkají omezení používání
některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a odpadních elektrických a elektronických zařízeních. Česká republika se zavázala do roku
2008 vybrat za každého obyvatele 4,8 kg použitého
elektrozařízení ročně.
Město Dačice má podepsané smlouvy o zpětném
odběru elektrospotřebičů a elektrozařízení s firmami
Elektrowin, Asekol i Ekolamp. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z těchto smluv jsou přeneseny na společnost .A.S.A. Dačice. Společnost .A.S.A. se tak stala
v Dačicích plnohodnotným partnerem pro systémy zpětného odběru. Na základě toho jsme povinni vést evidenci
přijatých elektrozařízení a ta dále předávat pouze

WELLNESS – zdravě žít
Göthova 71/I, Dačice, tel: 384 420 559

KURZY SNIŽOVÁNÍ NADVÁHY
B. Havlová, tel.: 728 260 078
Léčba dětské obezity
Redukčně kondiční pobyty v ČR i v zahraničí
Kurzy k udržení váhových úbytků, cvičení, relaxace

MASÁŽE – IVAN HAVEL
Klasické, reflexní, thajské bodové, lymfodrenáže,
léčba celulitidy, modelování postavy, poradenství
Dačice, tel.: 728 850 432
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oprávněné osobě, určené kolektivními systémy. Ta zajistí
následný bezplatný odvoz do zpracovatelských zařízení.
Od podpisu smlouvy v roce 2006 jsme tak již předali
1.685 ks televizorů, 368 ks monitorů od PC, 1.051 ks
chladicích zařízení a 3.000 ks zářivek a výbojek. Toto
množství představuje 15 plně naložených kamionů resp.
84 tun elektroodpadu předaného k ekologické likvidaci,
a to jistě stojí za to!
Po prvních měsících zkušeností se systémem zpětného
odběru bychom na Vás chtěli znovu apelovat, abyste
předávali použitá elektrozařízení kompletní. Jinak za jeho
odstranění budete muset zbytečně platit.
Pokud totiž odevzdáte nekompletní zařízení, platíte
za něj dvakrát – jednou v obchodě, kde je k výrobku
připočítáván tzv. recyklační poplatek, a podruhé buď přímo ve sběrném dvoře nebo nepřímo v poplatku města
za odvoz odpadu.
Pro lepší orientaci, co přesně je kompletní elektrozařízení, přikládáme přehlednou tabulku:

Výsledek ankety na městském webu
Na anketní otázku: „Kterou nově zavedenou službu
na Městském úřadu Dačice považujete za nejpřínosnější?“, uveřejněnou na internetových stránkách města
www.dacice.cz, odpovědělo k 15. lednu 2007 celkem 325
osob s následujícím výsledkem:
•

placení prostřednictvím platební karty
na pokladně – 34,77 % (113 hl.)

•

oznamování o vyhotovení občanského průkazu
prostřednictvím SMS – 31,38 % (102 hl.)

•

vyvolávací a objednávkový systém na odboru
dopravy – 33,85 % (110 hl.)
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Domovinka informuje

Vilém Göth ve vzpomínkách

Ø Cyklus přednášek na téma: SVÁTOSTI JAKO
DOTYK SAMOTNÉHO PÁNA – tentokrát o svátosti smíření a svátosti pomazání nemocných. Přednášky probíhají v Domovince každý druhý čtvrtek
od 18:30 h a vede je P. František O. Carm. z Kostelního Vydří. Nejbližší termíny katechezí jsou 1. února,
15. února, 1. března 2007.
Ø Přednášky P. Jaroslava Pezlara O ŘÁDECH
V CÍRKVI pokračují v Domovince každý druhý
čtvrtek od 16:30 h. Nejbližší termíny setkání jsou
8. února a 22. února 2007.

Dovolte mi, Vážení čtenáři,
nabídnout Vám další malý seriál
vzpomínek, tentokrát na našeho
dačického leteckého hrdinu. S
panem Čestmírem Göthem,
synovcem Viléma Götha, jsme
využili možnost trochu obšírněji
popsat nejen jeho válečné, a tolik
úspěšné aktivity, ale dle
dostupných informací i jeho život předválečný, včetně různých
sportovních aktivit, osobního života atd. Některé pasáže
jsou, pro autentičnost, převzaty z knižních vydání.
Vilém Göth se narodil 22. 4. 1915 v Brně, ale jeho
život je spojen i s Dačicemi a Jihlavou, kam se jeho
rodina přestěhovala. Otec Viléma Götha byl československým vojákem z povolání a syn po něm pravděpodobně zdědil touhu po vojenském životě. Byl velice
sportovně založený, za reálku v Telči hrál volejbal, chodil
do skautu, sjížděl okolní řeky na kanoi a také hrál v místn í
kapele bratří Tománků. Je málo známou skutečností, že
i boxoval a trenérem mu nebyl nikdo jiný než tehdejší
mistr Evropy v boxu pan Štěpán Schmied, který se narodil
v nedaleké obci Cizkrajov. O všech těchto Vilémových
aktivitách existuje bohatá fotodokumentace.
Hned po maturitě na telčské reálce se dobrovolně
hlásil do vojenské služby. Prezenční službu vykonával
u Leteckého pluku 2 v Olomouci a od roku 1935 dojížděl
z Jihlavy do Školy pro odborný dorost letectva ve VLU
(Vojenské letecké učiliště) v Prostějově a na akademii do
Hranic na Moravě, kde byl vyřazen jako poručík.
V prvorepublikovém letectvu získal řadu zkušeností.
U 5. letky v Brně – Medlánkách měl 25. června 1935
těžkou leteckou havárii na letounu A – 11. V nemocnici
strávil osm týdnů, i to je fotograficky zdokumentováno,
ale to jej neodradilo od touhy stát se stíhacím pilotem,
a proto podal žádost o přijetí do vojenské akademie,
kterou pak navštěvoval od 1. října 1935. Po této havárii
mu zůstala malá jizva na obličeji.
Po absolvování akademie je 1. srpna 1937 jmenován
poručíkem letectva. Sloužil v Prostějově a Piešťanech
– již jako stíhač. Považuji za nutné, na dokreslení jeho
předválečného života, se zmínit, že i Vilém Göth měl v té
době známost. Nakonec není divu, vysoký, štíhlý, velice
sportovně založený, černovlasý, v perfektně padnoucí
letecké vycházkové uniformě. Nutno dodat, že v té době
se na letectvo hledělo s opravdovým respektem, a ne
každý se mohl stát pilotem – stíhačem. Jednalo se o Miladu Pokornou – Kubitovou žijící dnes v Jihlavě. Seznámili se jako mnoho jiných mladých lidí při kulturní akci,
a jejich známost jim vydržela až do jeho ilegálního
odchodu z republiky. Měl jsem možnost s touto paní
hovořit, když navštívila s panem Čestmírem Göthem, synovcem V. Götha, letecké muzeum. S jejím svolením
Vás v příštím díle tohoto seriálu seznámím s dopisem,
který nese datum 17. 10. 1937 a je psaný v Prostějově.
Pokračování příště.
Vlastimil Kolomazník, letecké muzeum

Tříkrálová sbírka v Dačicích a okolí
Tříkrálová sbírka probíhala od 1. do 8. ledna. Její
úspěšnost dokumentuje následující tabulka:
Porovnání tříkrálových sbírek v letech 2005 – 2007 (v Kč)
Dačice
okolí Dačic
celkem

2005
41.623,00
125.582,50
167.205,50

2006
50.096,50
133.318,00
183.414,50

2007
41.800,50
147.635,50
189.436,00

V letošním roce Oblastní charita Jihlava z Tříkrálové
sbírky 2007 podpoří následující projekty: Charitn í
pečovatelská služba Jihlava, Charitní domov pokojného
stáří Kamenice u Jihlavy, Charitní domov pokojného stáří
Kostelec u Jihlavy, Charitní domov pokojného stáří sv.
Alžběty Nová Říše, Charitní domov pokojného stáří Luka
nad Jihlavou, Charitní domov pokojného stáří Telč,
Domovinka Dačice, Centrum U Větrníku, Malá řemesla,
Centrum prevence – Klub Vrakbar, R – centrum, Dobrovolnické centrum.
Jménem charity Domovinka chceme poděkovat všem
koledníkům, kteří věnovali svůj volný čas ve prospěch
pomoci druhým.
Děkujeme všem vám, kteří jste jakoukoliv formou
přispěli k uskutečnění Tříkrálové sbírky a všem občanům,
kteří projevili svou podporu charitě a službě druhým
finančním příspěvkem.
pracovnice Domovinky v Dačicích

AUTOŠKOLA NOSEK
učebna – ul. Krajířova 15 (areál podnikatelského centra)
www.autoskolanosek.cz
– nový systém zk. testů, ceník školného

Telefon: 567 223 888, 384 420 311,
mobil: 603 236 669
Zahájení kurzu pondělí 26. 2. v 16:00 h
informaci a přihlášky vždy v pondělí 14:00 – 16:00 h
Individuální kurzy zahajujeme průběžně dle požadavků!
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Kam kráčí naše městská knihovna
aneb jaký byl rok 2006 ?
Další nárůst výpůjček (84.318) i návštěvníků (22.510)
Leden je tradičním měsícem bilancování a ani letos
tomu nebude jinak. Abych se neopakovala, pokusím
se podívat na výsledky knihovny v širším kontextu
knihovnických trendů a směřování, i když jsem si vědoma, že nejobjektivnější odpovědi na následující otázky
by poskytli jenom naši uživatelé.
Budujeme knihovnu jako příjemné místo pro studium
i prožití volného času?
Snažíme se. Knihovna byla před 3 lety zrekonstruovaná, její vybavení je na velmi dobré úrovni. Za rok
2006 prošlo jejími prostorami přes 22 500 návštěvníků.
Přesto si troufám tvrdit, že příjemným místem pro
studium není v žádném případě, protože v ní nejsou téměř
žádná studijní místa a mezi regály je tak málo místa, že
si může vybrat vždy pouze jeden, druhý musí počkat nebo
se různě protahovat. Ještě že naši uživatelé jsou z 99%
slušní lidé a domluví se. Chybí čítárna novin a časopisů
i více místa pro studovnu. Prostor v oddělení pro dospělé
je příliš členitý a nepřehledný. Řada uživatelů se v něm
orientuje s obtížemi. Téměř 75% výpůjček se realizuje
právě v tomto oddělení.
I v budoucnu bude platit, že knihovna, která má být
hodnocena jako dobrá knihovna, musí mít dostatečně
velký a kvalitní knihovní fond.
Za rok 2006 přibylo ve fondu knihovny 1 187 svazků
knih, na které bylo z rozpočtu knihovny vydáno celkem
195.748,- Kč. Počet doplňovaných titulů stagnuje, i když
prostředky na nákup nových knih se meziročně mírně
zvyšují. Při průměru 300 knih na regál přibyly 4 nové
regály knih. Meziknihovní výpůjční služby patří mezi
základní služby a pomáhají překonat lokální omezenost
dostupnosti knih v každé jednotlivé knihovně. Pro naše
čtenáře objednáváme nejčastěji literaturu ke studiu (158
požadavků), kterou nemáme vlastní. Naopak v naší
knihovně žádají jiné knihovny nejčastěji regionáln í
literaturu a knížky z oboru pedagogiky a psychologie.
Je to tím, že máme fond vystavený na našich webových
stránkách a přispíváme do souborného katalogu SKAT,
ve kterém najde každý zájemce informace o naučných
knihách ve fondech městských a bývalých okresních
knihoven z celé republiky.
Kam kráčí veřejný internet v naší knihovně ?
Celkem 2.245 uživatelů strávilo více než 63.000
minut za rok 2006 na internetu v naší knihovně. Počítače,
které jsou pro tento účel vyhrazené (2 v oddělení pro
dospělé, 2 u dětí) byly využívány různě podle zájmu
návštěvníků. Pokud byly všechny obsazené, posílali jsme
zájemce na městské informační středisko. V roce 2006
se podařilo zajistit díky přístupu města a grantům internet
i na pobočkách knihovny, které jsou v místních částech
– Bílkov, Chlumec, Dolní Němčice a Malý a Velký Pěčín.
Zde je k řešení hlavně rozsah přístupu k této službě. Od
1. ledna letošního roku se změnil režim poplatků za tuto
službu – registrovaní čtenáři ji mají zdarma, ostatní
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za mírný jednorázový poplatek 10 Kč. Obsazenost počítačů se zvýšila, je větší zájem, uvidíme, co bude dál.
Takový malý sen – studovna se 7 počítači na jednom
místě – větší soukromí a komfort pro uživatele i pro
obsluhu – je v Kláštýrku nesplnitelný.
Podporujeme celoživotní vzdělávání?
Mnohé z vás určitě napadne. Stačí napsat grant do
evropských fondů. Ti přece podporují tuto oblast. Ano, ale
je opět potřeba mít místo, kde se dají tyto aktivity
realizovat. I tak se snažíme: lekce knihovnicko-informační
gramotnosti pro školy jsou pravidelné a učí děti od
prvních tříd orientaci v informačních pramenech, učí je,
jak si najdou, co potřebují, učí se pracovat s katalogy,
vyhledávat informace na internetu. O základy práce
s počítačem je zájem, v roce 2006 se s nimi seznámilo
21 občanů. Byly mezi nimi ženy, které hledaly novou
práci, senioři, lidé, kteří mají svého koníčka a na počítači
si třeba chtějí jenom vytvářet alba fotografií. Potěšením
bylo např. to, když obyvatelky Domu s pečovatelskou
službou se i ve svém rozumném věku pustily do seznamování s prací na počítači.
Poskytujeme nové služby na bázi hybridní knihovny,
což znamená propojení tradičních služeb a elektronických informačních zdrojů?
Tradiční služby – výpůjční, bibliografické, informační
– se v běžné knihovnické práci tak prolínají, že je ani
nemá smysl nějak rozdělovat. Čtenáři si půjčili rekordní
počet knih a periodik – 84.318 výpůjček. Těší nás to.
Téměř 75 % výpůjček se realizovalo na oddělení pro
dospělé, ostatní na dětském oddělení. Je pravda, že na děti
působí hodně vlivů a musíme se snažit vklínit mezi ně i
knížku. Přístup k elektronickým informačním zdrojům,
čímž momentálně myslím hlavně dostupné databáze,
zatím naši uživatelé moc nevyužívají. Nevím, zda je
nepotřebují, či o nich málo ví, tzn. že je málo
propagujeme? Nabízeli jsme jich několik, ale zájem je
malý. Výjimku tvoří pouze databáze ASPI – elektronická
sbírka zákonů na internetu.
Naše knihovna na webu – http://www.mkdac.cz
Webové stránky knihovny se, co se týče návštěvnosti
(www.toplist.cz) v rámci města, pohybují na příjemném
třetím až pátém místě. Za stránkami města a Základní
školy v Komenského ulici. Jejich webdesigner Pavel
Kamír je na jaře roku 2006 naprogramoval tak dobře, že
jsme s nimi vyhráli ve své kategorii celostátní soutěž
o nejlepší webové stránky knihovny – Biblioweb – za
loňský rok je navštívilo 4.668 návštěvníků. V roce 2007
bychom se chtěli zaměřit na jejich vylepšování a vymyslet
zajímavou sekci pro čtenáře dětského oddělení.
Vzdělávací, výchovné a komunitní aktivity naší
knihovny, podporujeme čtenářství?
Celkem 87 akcí vedle pravidelné knihovnické
činnosti jsme připravili v loňském roce. Hned na začátku
roku jsme pokřtili pohádkovou knížku handicapované
Jaroslavy Zemanové. Největší z loňských aktivit by l
určitě červnový Dopoledníček, na jehož úspěšné realizaci
měl zásluhu Tyláček s paní Jahelkovou a jejich drama-
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tizací literárních příběhů. Jeho součástí byla návštěva
spisovatelky Ivony Březinové a noční hororové čtení.
Dále proběhly klasické akce: Noc s Andersenem, Kamarádka knihovna, soutěže v dětském oddělení. Podařenou
akcí bylo ve spolupráci se školami a státním zámkem
pasování druháků na čtenáře. Naši studenti a dospělí
čtenáři se mohli seznámit při autorských čteních
s Vlastimilem Vondruškou a Petrem Borkovcem.
Známe dobře své uživatele? Vyhovuje jim naše
provozní doba?
Novinkou roku 2006 bylo mj. rozšíření provozní doby
o sobotní dopoledne. Uživateli, kteří tuto možnost využívají, je hodnocena kladně, ale je fakt, že jich moc není,
takže pravděpodobně jim provozní doba vyhovuje.
Na závěr několik nej…
ü Nejpůjčovanější knihou byla v roce 2006 kniha Šifra
mistra Leonarda.
ü Nejdražším nakoupeným titulem byly Letadlové lodě
za 899 Kč.
ü Nejvíce výpůjček realizovali čtenáři v měsíci březnu,
celkem 8 630.
ü Nejvěrnější čtenářkou je paní Vlasta Kovářová,
ročník 1919, která navštěvuje knihovnu již několik
desetiletí.
Za všechny knihovnice přeji všem dobrý rok a sejdeme se v „Kláštýrku“.
Mgr. Zdeňka Chadimová
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GLOBE: Prýští-li ještě v prosinci bříza,
nemívá zima mnoho síly
Je to, pravda, pranostika poněkud přehnaná, ale tolik
zase nechybělo: oproti průměrnému (nikoli loňskému)
březnu scházelo stromům pojmenovaným podle něj
vlastně jen světlo; teplotou pohybující se v rozmezí -5 až
15°C se prosinec obvyklému březnu vyrovnal. Poslední
měsíc roku pouze prodloužil čekání na zimu.
Vánoce byly zelené. (Budou Velikonoce bílé?) Pár
dní před nimi poletoval sice sníh, ale pak nastalo obvyklé
oteplení („Na Adama Evu čekejte oblevu“) a teprve
osmadvacátého večer se spustila slušná chumelenice.
Těch pár centimetrů, které tu zanechala, však nevydrželo
ani do Silvestra. Některé dny přímo lákaly k usednutí na
lavičku: tak hned ten první, potom pátý (západ slunce
toho dne sváděl k iluzi ohromné zlatavé vodní plochy
s protáhlými ostrovy ostře ohraničených oblak – moře na
dohled!), pak čtrnáctého, na Štědrý den a zase tři dny
nato. Mezitím hlavně mlha, občas déšť, vítr i mráz - ten
ovšem pouze v noci, snad jen na sv. Albínu 16. 12. mlha
nedovolila zemi rozmrznout.
Teplotně nadprůměrná období vyvolávají od 90. let
spory o tzv. globální oteplování. To se v posledních letech
prokazuje natolik přesvědčivě, že jej odmítají vzít na
vědomí už jen vyznavači ideologie ekonomického růstu.
Patří mezi ně i český prezident, pravidelný návštěvník
rakouských Alp, jejichž ledovce mizí před očima. Tato
oblast se za posledních sto let oteplila o půldruhého
stupně Celsia, tedy zhruba dvakrát více než celá planeta.
Celý proces klimatických změn se přitom teprve rozbíhá.
Při stupňující se světové výrobě se dá očekávat jeho
zrychlení, a dokonce „vykolejení“. Někteří klimatologové
(např. Jörg Feddern z organizace Greenpeace) totiž varují
před rozmrzáním tzv. věčně zmrzlé půdy, při kterém by se
do atmosféry začal uvolňovat metan – ještě účinnější
skleníkový plyn než CO2. Kritickou mez celkového
oteplení odhadují na dva stupně.
Nechci ale jen strašit. Od příště si dovolím ke každé
měsíční bilanci přidat jeden námět na náš osobní
příspěvek ke kýženému zvratu nebo aspoň zpomalení
neblahého vývoje. Nebo aspoň ke klidu vlastního
svědomí.
M. Čermák

Lyžařský kurz bez sněhu
V neděli 7. ledna jsme se my, studenti kvinty
a 1. ročníku dačického gymnázia, vydali na týdenní
lyžařský kurz do Orlických hor. Přestože nebyl ani na
vrcholech žádný sníh, kurz jsme si užívali. S nadšením
jsme chodili po hřebenech Orlických hor a přes špatné
počasí obdivovali jejich krásy. Za celý týden jsme obešli
téměř celé okolí Deštného v Orlických horách, a dokonce
jsme pokořili nejvyšší vrchol – Velkou Deštnou. Pobyt
nám zpříjemnila návštěva bazénu, sauny, muzea, Šerlišského mlýna a Masarykovy chaty.
Zajímavý program nám připravili naši vyučující – pan
učitel Karel Chalupa a paní učitelky Anna Kasalová
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a Zdena Veverková, o krásné přednášky a fotky z horského prostředí se postaral Mgr. Jiří Kasal a záchranář
z horské služby, o naše zdraví pečovala zdravotnice paní
Eva Zabloudilová.
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Na tohle se mě často ptají a já musím říci, že mi moc
chybí moji psi.
Co je pro Tebe nejtěžší?
Rozhodně čeština, je to opravdu velmi těžký jazyk, ale
pomalu se učím.
Co se Ti u nás v Česku nejvíc líbí – ohledně lidí,
životního stylu, jídla, školy… a podobně?
Lidé jsou tu velmi přátelští a moc se mi líbí, jak
je všechno v pohodě. Jídlo je skvělé, hlavně guláš s knedlíky, ale vlastně mi chutná všechno.
Co se ti nelíbí a s čím se těžko vyrovnáváš?
Nemyslím, že by se mi něco nelíbilo, jen některé věci jsou
tu prostě jiné, ale ne ve špatném smyslu slova.

Užili jsme si spoustu legrace, zajímavých zážitků
a doufáme, že za dva roky se vydáme na kurz ne
turistický, ale lyžařský.
Za účastníky kurzu sepsaly studentky
Lucie Boudová a Tereze Hergeselová

Rozhovor s americkým studentem
Joshuou Pancoastem,
který je v České republice na ročním výměnném
pobytu a v Dačicích chodí do naší školy.
Proč jsi se rozhodl
zúčastnit se
výměnného pobytu?
Naše rodina už ubytovávala 2 cizí studenty
a mně se zdálo, že to
může být docela legrace, tak jsem se přihlásil.
Proč jsi zvolil pobyt
v České republice?
Moje původní volba
byla Austrálie, ale během přijímacího pohovoru jsem zjistil, že
bych se rád naučil cizí
jazyk, takže jsem Rotary klubu řekl, že chci do nějakého evropského státu – no
a tak jsem tady.
Už jsi tady téměř půl roku, udělal bys to samé znovu?
ROZHODNĚ! Mám se opravdu skvěle, párkrát jsem se
cítil osamělý, hlavně to bylo těžké o Vánocích, ale
překonal jsem to a moc se těším na zbytek svého zdejšího
pobytu.
Co ti tady nejvíc chybí, samozřejmě kromě Tvé rodiny
a přátel?

Jsou naši studenti odlišní od amerických? Myslím tím
třeba v chování, názorech, studiu…
Jak tady u vás, tak u nás je mezi studenty tolik odlišných
typů povah, že je opravdu těžké říci, jestli jsou mezi nimi
nějaké velké rozdíly. Myslím, že ani ne.
Bude se Ti znalost češtiny hodit? Třeba někdy
v budoucnu?
Ještě jsem se nerozhodl, co budu po škole dělat, ale
možná se vrátím do Evropy, jestli tady seženu práci. Moc
rád bych žil a pracoval v Praze.
Moc děkuji za rozhovor.
Ptala se Mgr. Naďa Koprová,
Gymnázium Dačice

Maturitní ples třídy Podnikání
Dne 12. 1. 2007 se konal v dačickém městském
kulturním středisku maturitní ples nástavbového ročníku
třídy Podnikání na Středním odborném učilišti zemědělském a služeb v Dačicích.
Slavnostní zahájení začalo ve 21 hodin nástupem
27 maturantů. Následovalo šerpování, přípitek, projev
a sbírání mincí
pro štěstí. Za
celou třídu se
ujal slova Luboš Jakubec.
Po něm všechny přivítal a
popřál hezkou
zábavu ředitel
školy pan Ing.
Karel Cvrček.
Po celý večer
účastníky plesu
provázela hudební skupina Špacír Band.
Jako půlnoční překvapení studenti připravili parodii
na pořad Kotel a reklamu na pivo značky Staropramen. To
se divákům velmi líbilo a studenti sklidili bouřlivý
potlesk. Celý ples si studenti tři měsíce sami připravovali
a organizovali a to za vydatné podpory své třídní učitelky
paní Věry Čechové, která má na úspěchu plesu veliký
podíl, neboť měla se studenty mnoho trpělivosti. Všem
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účastníkům, a hlavně maturantům se ples velmi líbil. Na
památku za dobrou zábavu budeme studentům držet palce,
aby maturitní zkoušku úspěšně zvládli. Všem hodně štěstí,
i v osobním životě!
za třídu PO – Kateřina Pacholíková

Zprávy ze ZŠ Boženy Němcové
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Co je nového na ZŠ Komenského
Ø

18. prosince jsme vystupovali v Domě s pečovatelskou službou. S pásmem vánočních písní a koled spojených s dramatizací narození Ježíše Krista
a drobnými dárky jsme určitě potěšili.

Ø

Vánoční program pro děti z Mateřské školy, které
u nás v jídelně 19. a 20. prosince shlédly vánoční
pásmo se dětem a paním učitelkám I. stupně velice
podařil.
20. prosince shlédli žáci IX. B v Mahenově divadle
v Brně představení „Jak se Vám líbilo“.
22. prosince jsme „vánočně slavili“. Vánoční besídky
probíhaly ve třídách, v družině a dopoledne i odpoledne ve školní jídelně – letos s živou hudbou.

Nové internetové stránky
Ø
Ø

Ø
Ø

Je pravda, že internetové stránky naší školy vypadaly
na dnešní dobu už poněkud archaicky a volaly po radikální změně. K té došlo 1. ledna 2007. Od tohoto data
můžete vyhledávat informace ve zcela novém, uživatelsky
příjemnějším prostředí. Mimo jiné zmizela brčálově
zelená barva pozadí, která byla často terčem kritiky.
Na školních stránkách můžete najít aktuální informace
o dění ve škole, něco o minulosti i současnosti a celou
řadu jiných informací pro žáky i jejich rodiče. Namátkou
vybíráme úřední desku, kde si můžete otevřít školn í
a klasifikační řád a další dokumenty, z ostatních kapito l
se můžete podívat třeba na kompletní rozvrh hodin všech
tříd, přehled suplování, jídelníček školní jídelny nebo
informace o průběhu přijímacího řízení žáků na střední
školy.
Nové stránky vznikly kompletně na půdě naší školy
bez pomoci profesionálního webmastera. Zmiňme i jejich
stvořitele, jímž je pan učitel Jan Pospíchal. O tom, jak
se povedly, či nepovedly se přesvědčte na naší internetové
adrese www.zsdacice.cz

Školní časopis
Těsně před Vánoci spatřilo světlo světa v pořadí druhé
číslo školního časopisu Vyhoďte kotvy. Ptáte se, kdo za to
může? Jsou to žákyně 8. ročníku a jeden žák, kteří se
snaží, aby jim nic podstatného ve škole neuniklo. Na
výsledek jejich snažení se můžete podívat rovněž na
našich internetových stránkách.

Poděkování
Děkujeme manželům Sedlákovým, kteří darovali Nadačnímu fondu při Gymnáziu Dačice větší finanční
částku, která byla použita na nákup bílé keramické tabule
pro třídu IV. B.
Mgr. Bohumil Havlík, ZŠ B. Němcové
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5. ledna opět divadlo, tentokrát Horácké v Jihlavě
a Strakonický dudák pro žáky 7. ročníku.
10. ledna 2007 jsme otevřeli dveře všem, kdo měli
zájem se k nám podívat. Bylo na co. Máme nová
okna, rekonstruovanou tělocvičnu, nové lavice, počítače, dataprojektor barevné třídy, krásnou výzdobu…

A co nás ještě čeká?
Ø

19. ledna zápis žáků k povinné školní docházce –
v letošním roce to budou „ŠKOLNÍ HRÁTKY SE
ZVÍŘÁTKY“. Na budoucí prvňáčky se budeme těšit
v budově našeho odloučeného pracoviště v ulici
Bratrská.

Ø

29. a 30. ledna nás navštíví se svými zvířaty pan
Hořák ze Záchranné stanice dravců a sov Dlouhá
Brtnice. Tradiční velmi pěkný program.
Pololetní vysvědčení předáme žákům ve středu
31. ledna, pololetní prázdniny budou v pátek 2. února.

Ø

Ø

1. února se budeme testovat. Přihlásili jsme žáky
9. ročníku do projektu Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků
víceletých gymnázií 2007. Test matematických dovedností, dovedností v českém jazyce a obecných
dovednostech připravil Cermat Praha. Uvidíme, jak
obstojíme. Žáky 5. ročníku otestujeme na jaře.

Ø

Odpočívat budeme od 19. do 25. února v době jarních prázdnin, možná na kole, snad na lyžích…
Ing. Eva Macků, zástupkyně ředitele školy

Poděkování
Rádi bychom touto cestou poděkovali ředitelce dačického muzea paní Mgr. Marii Kučerové a všem jejím
spolupracovnicím, které se podílejí na realizaci každoročních tradičních výstav ku příležitosti oslavy největších
svátků: Vánoc a Velikonoc.
Jsme vděčni za možnost prezentace prací našich žáků.
Romana Čurdová, ZŠ Komenského

MÌSTO DAÈICE INFORMUJE

1/2007

Obrázkové okénko
Novoroční p. f. pro Vás vytvořili žáci 8. ročníku.
Použili grafickou techniku tisku z výšky (linoryt).
Autor: Ondřej Dohnal
POUR FÉLICITER 2007

Všem bychom chtěli
popřát zajímavý rok 2007,
plný štěstí, zdraví, radosti
a nevšedních zážitků.
Romana Čurdová, ZŠ Komenského
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Děti pomáhaly
s
výzdobou
interiérů škol,
mnohde se zdobilo i venku.
V některých MŠ
si vánoční stromeček ozdobily děti společně
s paní učitelkou,
jiné
zdobily
stromeček
na
MěÚ. Nezapomnělo se ani na zvířátka; i obyvatelé lesa
dostali vánoční nadílku. Děti se průběžně seznamovaly
s vánočními tradicemi, s podstatou vánočních svátků
a obdarovávání, chystaly přáníčka a besídky.

V pátek 19. ledna
proběhl v naší škole
zápis do 1. ročníku,
tentokrát tematicky
motivovaný domácími zvířátky. Po
úvodním pohovoru
s budoucím žáčkem
následovalo několik
praktických úkolů
– skládání puzzlí,
motání klubíčka, zavazování tkaničky, pamatování si předmětů, poznávání
věcí pomocí hmatu a přecházení lavičky. Děti si ze zápisu
odnášely dárky od sponzorů a výrobek od svých budoucích spolužáků. Na všechny se od září 2007 těšíme
v pracovišti v Bratrské ulici.

Obyvatele Domu s pečovatelskou službou v Dačicích
a Domova důchodců v Budíškovicích potěšily děti balíčkem básní, písní a tanečků a drobnými dárečky. Všechny
„školičky“ byly pozvány také do ZŠ Komenského, kde si
pro ně školáci připravili příjemné vánoční pásmo. Mnohé
MŠ využily pozvání Městského muzea na výstavu
„Ten vánoční čas…“, na které se samy podílely drobnými
výtvory.
Čekání na Štědrý den v posledním týdnu před Vánocemi vrcholilo ve všech MŠ besídkami s nadílkou
hraček, které přinesly všem mnoho radosti. Díky sponzorskému daru firmy Centropen si každé dítě odneslo
domů dárek v podobě papírové perníkové chaloupky.
Bezprostředně po vánočních svátcích bylo opět napilno :
děti si chystaly královské koruny, nacvičovaly tříkrálovou
koledu. Některé z dětí přivítaly Tři krále přímo u jesliček
v kostele.
Čas vánoční skončil a nezbývá než se těšit na Vánoce
příští. Jen my dospělí však víme, jak rychle to uteče…

Kolektiv vyučujících ZŠ Komenského

za MŠ Dačice Jaroslava Baštářová

Zápis v ZŠ Komenského

Čas vánoční nebyl jen časem rozjímání
Když se přiblížil čas vánoční, v dačických (i vesnických) mateřských školách, stejně jako v rodinách, znamenala tato doba období
zvýšeného úsilí, činorodosti. Už koncem
listopadu se pletly adventní věnce, chystaly
se Mikulášské besídky
v různých podobách
s nezbytnou nadílkou.
Před Vánocemi proběhly i pracovní dílny
rodičů s dětmi: někde
byla dílna spojena s
Mikulášskou besídkou, jinde připravily paní učitelky dílny
s tématem vánočním. Nácvik vánočních koled se prolínal
s pečením perníčků či cukroví, kde děti předvedly své
zkušenosti z domova. Paní učitelky zpestřily dětem čekání
na Vánoce nápaditými adventními kalendáři, které zřetelně vypovídaly o tom, jak se blíží Štědrý den.

Akce domu dětí a mládeže pro děti
a rodiče na měsíc únor:
ü

ü

2. 2. – pololetní prázdniny. Budou-li konečně dobré
sněhové podmínky, zveme děti do areálu DDM, kde
od 9:00 h budou připraveny hry na sněhu a sněhové
stavby.
14. 2. – Dětský karneval ve spolupráci s MěKS
– od 14:30 h v sále MěKS.

Jarní prázdniny:
ü
19. 2. – Zájezd do bazénu v lázních Aurora
v Třeboni. U dětí mladších 7 let je podmínkou
doprovod dospělé osoby. Přihlášky jsou k dispozici
v kanceláři DDM.
ü
22. – 23. 2. Pobyt dětí na turistické základně
v Radíkově.
Po skončení jarních prázdnin budou v DDM připraveny
k vyzvednutí přihlášky na letní tábory 2007.
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Tak trochu paradox:
staré stromy plné života
To, že jsou staré a vykotlané stromy plné života zní
opravdu jako paradox, ale je to naštěstí pravda. Staré a
duté stromy nejsou jen dosluhující jedinci, které je třeba
pokácet, aby uvolnily místo pro mladší a zdravé stromy.
Pořád ve svých útrobách skrývají útočiště pro některé
živočichy, a to zejména pro brouky živící se dřevem.
Mnoho z těchto brouků je silně ohrožených a jsou
nyní na ústupu. Jedná se často o krásné a velké brouky
jako jsou krasci, tesaříci, či známí roháči. Jednotlivé
druhy lze rozlišit podle jejich ekologie na dutinové druhy,
druhy vázané na osluněné dřevo a druhy vázané na nyn í
vzácné stromy.
Při dnešním lesním hospodaření už nezbývá místo pro
paseky, různé druhy stromů a rozrůzněnou věkovou
skladbu porostu. Tento typ lesa už dnes nahradily
stejnověké, hlavně smrkové monokultury. Co se tedy pro
brouky změnilo? Ve stromech v těchto lesích nevznikají
tak často dutiny, jako ve stromech, které v dřívějších
lesích vyčnívaly nad okolní porost. Monokulturním
lesnictvím se z přírody postupně ztrácí ostatní druhy
dřevin a další organismy vázané na toto dřevo. Jde
především o jilm, dub a vrbu. Dalším negativem je
kompletní zastínění porostu, které zase některým druhům
brouků nevyhovuje.
Většinou byly tyto druhy nuceny se uchýlit na
náhradní stanoviště. Jednalo se hlavně o osamoceně stojící
stromy. Jeden takový strom může hostit životaschopnou
populaci brouků po několik generací. Většinou skýtá
různé dutiny, které vznikají nejčastěji odlomením větví, či
lidskou činností. Dále poskytuje živé, ale i mrtvé dřevo na
různém stupni rozkladu. Bohužel i tyto stromy mizí
z krajiny. Někdy umřou sami, někdy jsou skáceny. Zřídka
jsou na jejich místo vysazovány nové.
Dalším vhodným prostředím pro mnoho brouků jsou
aleje a parky. Kde bývají často staré a druhově různé
stromy. Slouží tak podobně jako osamocené stromy někde
v polích. Ale i tady jsou četná úskalí. Pokud strom
prosychá je často razantně ořezán, či skácen. Pokud jsou
v něm dutiny, tak bývají sanovány a celá populace brouků
je pak zahubena.
Po zevrubném seznámení s ekologickými nároky
některých dřevních brouků bych rád uvedl dva notoricky
známé případy. Prvním příběhem je příběh páchníka
hnědého (Osmoderma eremita). Je to dost veliký brouk,
dorůstající až 3cm. Právě on žije v dutinách, jeho larvy se
zde živí dřevem a po 2-3 letech se kuklí a mění
v dospělce. Tento druh byl ještě před 50 lety u nás dosti
běžný, hlavně v nižších polohách. Obýval staré solitéry
(lípa, dub, …) a také tzv. hlavaté vrby. Nyní, když hlavaté
vrby z naší krajiny mizí (málokdo už dnes potřebuje
proutí) a starých stromů také ubývá, byl páchník zatlačen
hlavně do parků a vznikly tak roztroušené populace, které
často zahynou zároveň se svým stromem.
Druhým broučím hrdinou je tesařík obrovský
(Cerambyx cerdo). Tento druh je dosti teplomilný
a obýval hlavně dubiny a dubohabřiny. S masovým
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úbytkem těchto lesů byl také nucen se přestěhovat. Nyní u
nás obývá především hráze rybníků (CHKO Třeboňsko). I
on však naráží na problém nedostatku vhodných lokalit.
Tyto dva příklady jsou pouhou kapkou ve velké řece.
Co ale s tím? Většinu vhodných míst pro tyto brouky tvoří
přestárlé stromy. Středně starých stromů, které by je
nahradily je velmi málo, a tak vzniká zásadní problém. Co
až tyto staré stromy odumřou? Jednou z možností je vrátit
se k původnímu hospodaření v lesích, které jsou k tomu
vhodné (hlavně na jižní Moravě). Také staré osamocené
stromy, či stromy v parcích a alejích nemusí být hned
sanovány, či dokonce pokáceny. A pak že neexistují staré
stromy plné života.
Adam Lacina

Tradiční obyčeje v průběhu
roku Masopust
Období masopustu má většina z nás spojené s tradičními obchůzkami maškar někdy v období února, které
se dodržují na řadě vesnic v okolí Dačic a nejen zde.
Jedná se vlastně již o poslední masopustní dny, které jsou
vesměs ve znamení veselých zábav a průvodů masek.
Masopust začíná již 6. ledna a končí Popeleční středou. Masopust byl obdobím, kdy se dodržovalo mnoho
zvyků a tradic. Zlatý věk zažíval na konci 19. století.
Jedná se v podstatě o lidový svátek, veselici, která nemá
žádnou spojitost s církevními tradicemi, ale přesto se termín jejího konání plně přizpůsobuje největším církevním
svátkům, kterými jsou Velikonoce.
Masopustní veselí se odehrávalo ve dnech předcházejících Popeleční středě, kterou začínal čtyřicetidenn í
půst trvající až do Velikonoc. Podle toho, kdy byly
Velikonoce, mohla masopustní neděle připadnout na dny
od 1. února do 7. března. (Letos připadá na 18. února).
Samotný název „masopust“ znamená, že nastává doba
půstu, kdy by se nemělo konzumovat příliš vydatných
potravin, tedy i masa, a od toho pak odvozeně masopust.
V tomto období půstu se měl každý zříci velkého
hodování a zábav a zaměřit se spíše na postní jídla a
rozjímání. Popis masopustních oslav v Čechách je
v písemných zprávách doložený již ve 13. stol., i když je
tento zvyk zřejmě ještě staršího data. Masopust slavili
všichni, od nejchudších po panovníka. Čeští králové v tu
dobu strojili hostiny, na které zvali šlechtu i měšťany.
Přípravou na masopust býval čtvrtek před masopustní
nedělí, nazývaný „tučný“. Ten den bývalo zvykem
poobědvat tradiční knedlo-zelo-vepřo a popít dobré pivo.
Věřilo se, že na „tučný čtvrtek“ se musí jíst co nejvíce,
aby bylo po celý rok dost síly. Hlavní masopustní veselí
začínalo o masopustní neděli, kdy se chystali všichni po
dobrém obědě do hospody k muzice. V taneční zábavě se
pokračovalo také na masopustní pondělí. Vrcholem
masopustu bylo úterý, kdy se objevil průvod maškar, které
byly v každém navštíveném obydlí pohoštěny a ještě si
odnášely výslužku v podobě peněz, mouky, vajec, másla a
jiných pochutin. Za tyto dárky se pak pilo v hospodě
obvykle až do půlnoci, kdy končila zábava a začínal
předvelikonoční půst.
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Masopustní průvody bývaly velmi početné a rozmanité. Většinou se však dodržovaly některé tradiční
masky, které v průvodu nesměly chybět. Byl to medvěd
s medvědářem, kobyla s pohyblivou čelistí, bába s nůší,
policajt, kominík se žebříkem, jezdec na koni, dědek
s babkou v koši na zádech, koza, čáp, řezník, doktor,
holič,… Postavy maškar se lišily i krajově.
V současných průvodech se samozřejmě objevuje
řada maškar napodobujících postavy z večerníčků, filmů,
reklam apod.
Oficiálním ukončením masopustu bylo tradičně pochovávání postavy Masopusta, někde se pochovávala též
basa, která symbolizovala konec muzicírování a zábavy.
Letos se masopustní obchůzka maškar uskuteční
i v Dačicích – v neděli 18. února 2007 na Palackého
nám. Masopustní průvod s hudbou pořádají: Městské
muzeum a Spolek přátel muzea, Divadelní spolek Tyl,
Tyláček a Sbor dobrovolných hasičů.
Začátek je ve 14:00 h u staré radnice č. 1 na náměstí. Sraz masek je ve 13:30 h v Městském kulturním
středisku.
Závěrečný program masopustní obchůzky a rej masek
Pod lipkami. Občerstvení zajištěno. Přijďte i Vy podpořit
první masopustní obchůzku ve městě. Masky jsou zvlášť
vítány!
Mgr. Marie Kučerová
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Město Dačice nabízí pronájem volného bytu

č. 2, ul. Nivy, č. p. 161, Dačice IV
1+0, I. kategorie o velikosti:
Pokoj s kuchyní
Předsíň
Koupelna
WC
Komora

24,60 m2
4,34 m2
3,59 m2
0,86 m2
2,19 m2

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou
od 1. 3. 2007 do 30. 9. 2017, s tím ze zájemců, který
si vylosuje první místo na uzavření nájemní
smlouvy a současně vysloví souhlas se zaplacením
neodbydlené částky předplaceného nájemného
předešlého nájemníka ve výši 81 000 Kč.
Při podání nabídky složí zájemce jistotu na nabídnutou částku v hotovosti ve výši 15 000 Kč,
na pokladně MěÚ v Dačicích nebo bezhotovostně
na účet Města č. účtu 6015-0603143369/0800,
variabilní symbol 161002.
Vylosovanému zájemci bude při uzavření nájemní
smlouvy zaplacená jistota odečtena z částky předplaceného nájemného. Základní měsíční nájemné
za byt bude odečítáno z částky předplaceného nájemného až do jejího vyčerpání.
V případě že vybraný zájemce od své nabídky odstoupí, nebo neuzavře nájemní smlouvu do 1 měsíce
od schválení nájmu městskou radou, zaplacená jistota
se nevrací. Zájemcům, kteří nebudou vybráni, bude
zaplacená jistota vrácena.
Právo na uzavření smlouvy o pronájmu od 1. 3. 2007
získá ten zájemce, který předloží v zalepené obálce
a zřetelně označené
„Neotvírat – pronájem bytu č. 2, Dačice 161/IV“
nabídku neodbydleného předplaceného nájemného
v celkové částce 81 000 Kč a vylosuje si první místo
na uzavření nájemní smlouvy.
Konečný termín pro podání žádosti:
9. 2. 2007 do 13:00 h
Nejpozději v tento den musí být žádost doručena
na podatelnu Městského úřadu v Dačicích,
Krajířova 27, 380 13 Dačice I
Město Dačice si vyhrazuje právo odmítnout všechny
doručené nabídky, neuzavřít nájemní smlouvu s žádným
žadatelem a veřejnou nabídku zrušit.

MěKS

M MaG

FK

KINO
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2. 2. v 17:00 a v 19:30 h
3. 2. v 17:00 h, v neděli nepromítáme
AUTA
Kreslená komedie USA
s českým dabingem
Vstupné děti 30 Kč
dospělí 50 Kč

9., 10., 11. 2. v 19:30 h
GRANDHOTEL
Česká komedie
Mládeži přístupná
Vstupné 55 Kč
16., 17., 18. 2. v 19:30 h
ĎÁBEL NOSÍ PRADU
Film USA s titulky
Mládeži do 12 let nevhodný
Vstupné 55 Kč

10. 2. v 19:30 h v komorním sále MěKS
PŮLNOČNÍ EXPRES
Alan Parker (Velká Británie/USA – 1978)
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23. 2. v 17:00 a 19:30 h
24. 2. v 17:00 h, v neděli nepromítáme
MRAVENČÍ POLEPŠOVNA
Film USA s českým dabingem
Vstupné děti 30 Kč
dospělí 55 Kč

24. 2. v 19:30 h v komorním sále MěKS
HOŘÍCÍ MISSISSIPPI
Alan Parker (USA – 1988)

MMaG, Spolek přátel muzea, Divadelní spolek Tyl, Tyláček, Svaz dobrovolných hasičů Dačice Vás zvou na MASOPUSTNÍ
OBCHŮZKU MĚSTEM
v neděli 18. února 2007, začátek ve 14:00 h u staré radnice na Palackého nám. č. 1/I
Sraz masek ve 13:30 h v Městském kulturním středisku
3. 2. ve 20:00 h – sál MěKS
ZEMĚDĚLSKÝ PLES
hraje Sabrin

16. 2. ve 20:00 h – sál MěKS
HASIČSKÝ BÁL
hrají „Kalíšci“

14. 2. ve 14:30 h – sál MěKS
DĚTSKÝ KARNEVAL
pořádá DDM + MěKS

24. 2. ve 20:00 h – sál MěKS
DISKOPLES
DJ Kasalý

