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Obecní úřad informuje
 Nové vedení obce po říjnových volbách
Zastupitelé obce:
Tomáš Bečička
Bc. Luděk Bělský
Mgr. Irena Kavková
Mgr. Josef Kyncl
Zdeňka Lohniská
Pavel Netolický
Mgr. Pavel Ondra
Mgr. Petr Schmied
František Sodomka
Ing. Jiří Socha, Ph. D.
František Švanda
Petr Švanda
Ing. Miloš Vaňák
Petr Vtípil
Jana Zahradníková
Finanční výbor:
Bc. Luděk Bělský, předseda
Michal Pekař, člen
Ing. Miloš Vaňák, člen

Radní obce:
Mgr. Petr Schmied, starosta
Mgr. Pavel Ondra, místostarosta
Mgr. Josef Kyncl
František Sodomka
Petr Vtípil

Kontrolní výbor:
Zdeňka Lohniská, předsedkyně
Tomáš Bečička, člen
Mgr. Irena Kavková, členka

 Výstavba cest tzv. „Žejdlíkova“ a „Vápenecká“
Poslední dobou se stále častěji setkávám s dotazy na výstavbu cest
v katastru obce Krouna tzv. „Žejdlíkova“ (cesta v oblasti horní části Krouny)
a „Vápenecká“ (cesta ve směru Krouna – Rychnov). Kolem výstavby těchto
komunikací vznikají různé fámy a občané našich obcí se zlobí, proč se obecní
úřad věnuje cestám v okolí Krouny místo toho, aby opravil místní komunikace
v našich obcích. Přiznávám, že chybou obecního úřadu bylo, že již dříve o této
problematice neinformoval. Z tohoto důvodu uveřejňuji v prosincovém vydání
zpravodaje následující fakta.
Výstavba těchto cest probíhá v rámci komplexních pozemkových úprav,
které realizuje Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, pobočka Chrudim,
a to nikoliv z peněz z rozpočtu obce. Stavba je financována Evropskou unií
a Státním pozemkovým úřadem. Jak nám sdělila paní Šárka Pilařová
z chrudimské pobočky Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj:
„Komplexní pozemkové úpravy jsou výsledkem mnohaleté práce a je v našem
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zájmu a následně naším cílem pracovat ke spokojenosti všech majitelů pozemků,
hospodařících subjektů a obce.“
Na závěr bych chtěl občany informovat, že obě cesty by měly být
dokončeny v květnu 2015. V příštím roce by také měla začít realizace další
komunikace, a to mezi obcemi Krouna a Oldříš. Jak nám napsala paní Pilařová:
„Vše bude záležet na finančních prostředcích.“
Mgr. Petr Schmied, starosta obce
 Nádraží v Krouně
Mnoho našich občanů si stále častěji stěžuje na stav budovy vlakové
zastávky v Krouně a jejího blízkého okolí. Mě osobně i obecní radu
a zastupitelstvo vzhled této části naší obce také velmi zlobí. Na tuto skutečnost
také upozornila ve svém článku ve školním časopisu Škrob Pavlína Svatoňová.
Bohužel budova zastávky včetně pozemků a silnice k firmě Mias je
v majetku Českých drah a my nemáme zatím možnost nijak jejich vzhled
vylepšit.
Chtěl bych naše občany upozornit, že již dlouhou dobu bývalý pan starosta
Mgr. Pavel Ondra, rada i zastupitelstvo obce usilovali o to, aby nám České dráhy
budovu a její okolí za symbolickou cenu prodaly. Bohužel nabídka ČD je pro
nás prozatím cenově nepřijatelná. Tato skutečnost je také důvodem toho, že nyní
nemáme možnosti, jak situaci v této části Krouny změnit.
Na druhou stranu je třeba také zamyslet se nad tím, že jsme všichni svědky
vandalismu, který je příčinou další devastace budovy zastávky. Bohužel se
nenašel ani jeden občan, který by některého z ničitelů majetku Českých drah
viděl a oznámil to Policii ČR, případně obecnímu úřadu.
Mgr. Petr Schmied, starosta obce
 Třídění odpadů
V roce 2014 vytřídily naše obce méně odpadů (papíru, plastů, skla) než
v roce 2013. Vzhledem k tomu se také snížilo množství peněz, které můžeme
využívat například na dotování svozu a likvidaci odpadů, kde částka, již
vybíráme od občanů je nižší než ta, kterou obec v konečném vyúčtování zaplatí.
Prosím proto všechny občany našich obcí, aby plasty, papír a sklo
nevhazovali do svých popelnic, ale odkládali je do připravených kontejnerů,
které jsou umístěny na obvyklých a všem známých místech, případně papír
odevzdali ve škole.
Mgr. Petr Schmied, starosta obce
 Stručně
 V oblasti výstavby nových rodinných domů za školou zůstává stále
k dispozici 5 volných parcel. Cena zasíťovaných pozemků činí 121 Kč/m2.
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 Obracejí se na mě občané Čachnova s dotazem, proč neudržujeme silnici
vedoucí kaštanovou alejí směrem k lesu. Tuto komunikaci nemůžeme
opravovat, není totiž obecní, nýbrž patří firmě Lesy ČR. Chtěl bych však
upozornit, že i přes tuto skutečnost v zimě tuto cestu ošetřujeme posypem.
 Chtěl bych všechny občany v našich obcích požádat, aby v zimě uklízeli své
automobily mimo obecní komunikace. Umožníte tím jejich lepší
prohrnování v době sněžení.
 Obec nadále nabízí občanům možnost provedení zemních prací obecní
technikou. Sazby za tyto služby jsou uvedeny včetně DPH a jsou
následující:
 nakladač Locust L 752 (UNC) – 500,- Kč/hod.,
 traktor Belarus – 500,- Kč/hod.,
 traktor Belarus + Locust L 752 (UNC) a 1 pracovník – 700,- Kč/hod.,
 traktor Belarus + Locust L 752 (UNC) a 2 pracovníci – 1.000,- Kč/hod.,
 přístavné nakladač, traktor, nakladač + traktor – 20,- Kč/km.
Mgr. Petr Schmied, starosta obce
 Úřední hodiny OÚ na konci roku
Z důvodu čerpání řádné dovolené budou úřední hodiny na OÚ v době
vánočních svátků upraveny takto:
19. 12.
7.30 – 12.00 hod.
22., 23., 29., 30., 31. 12., 2. 1. zavřeno
5. 1.
7.30 – 16.00 hod.
Poslední den pro platbu v hotovosti do pokladny OÚ
je pátek 19. 12. 2014 do 12.00 hodin.

Upozornění pro vlastníky nemovitostí
v k.ú. Čachnov a v k.ú. Rychnov
Katastrální úřad pro Pardubický kraj v roce 2014 dokončil obnovu
katastrálního operátu – digitalizaci v k.ú. Čachnov a v k.ú. Rychnov. 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 2015.
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Jako podklad je třeba předložit Výpis z listu vlastnictví, lze použít výpisy
z LV, příp. i srovnávací sestavení parcel (pokud jste neměli další změnu), které
jste obdrželi na obecním úřadě při projednávání – vyložení k veřejnému
nahlédnutí v termínech:
Čachnov
od 28. 4. 2014 do 13. 5. 2014,
Rychnov
od 6. 10. 2014 do 17. 10. 2014.

Výňatek z OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY
OBCE KROUNA č. 1/2014
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,
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.
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Sazba poplatku
1) Sazba poplatku činí 600,- Kč a je tvořena:
a) z částky 20,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky 580,- 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 2013 na sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu činily: 957.414,50 Kč a byly rozúčtovány takto:
Náklady 957.414,50 děleno 1581 (1362 počet osob s pobytem na území
obce + 219 počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných
domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 605,57 Kč.
Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky
ve výši 580,- 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,
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,
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g. osoby ve výkonu trestu odnětí svobody a vazby po dobu výkonu trestu
v kalendářním roce,
h. osoby, které se po celé zpoplatňované období zdržují mimo území České
republiky.
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).

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Výročí:
Leden
65 let
75 let
80 let
85 let
Únor
75 let
80 let
85 let
97 let

–
–
–
–

Vašáková Hana
Halamková Marie
Vacková Ludmila
Hegenbartová Zdenka

–
–
–
–
–

Melezínek František
Donátová Anežka
Drahošová Věra
Soukopová Bedřiška
Vít Josef

Březen
70 let
75 let
80 let
95 let

–
–
–
–

Stodolová Zdeňka
Stodola Jan
Kusá Emilia
Obolecká Anna

Příjemné prožití vánočních svátků, hodně
štěstí, zdraví a lásky v novém roce 2015 Vám
přeje redakční rada Krounského zpravodaje.
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Hledáme redaktora Krounského zpravodaje. Zájemci hlaste se na OÚ.
reklama:

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.
Registrace povolena Ministerstvem kultury České republiky pod reg. zn. MK ČR E
11861

