říjen – prosinec 2020
Slovo starostky
Milí spoluobčané,
máme za sebou rok 2020. Nebyl to rok veselý, ba naopak. Byl to rok, který díky nemoci
COVID–19 zasáhl negativně do života nás všech. Před námi je ale rok nový, rok 2021.
Pojďme společně udělat vše pro to, aby tento rok byl veselejší, šťastnější, úsměvnější a optimističtější než ten minulý. Pojďme ještě chvíli vydržet, dodržujme nařízení vlády s nadějí,
že pokud vydržíme, bude lépe. Ani já se všemi těmito nařízeními nesouhlasím, některá se mi
zdají nelogická, ale všeobecně by mělo platit, že jen naše společná zodpovědnost pomůže
ochránit životy nejen naše, ale životy našich starších spoluobčanů, rodičů a prarodičů.
Pojďme a ještě chvíli dodržujme rozestupy, nosme tam, kde je to potřeba, roušky, dbejme na
zvýšenou hygienu rukou a omezme scházení se pouze na nezbytně nutné případy. Doufám,
že vlastní zodpovědností dokážeme pandemii zvládnout a dočkáme se lepších a veselejších
dnů.
I když zatím žádné větší společenské akce nejsou povoleny, i přesto jsme pro vás připravili přehled toho, co nás, doufejme, v letošním roce čeká. Uvnitř čísla najdete souhrn všeho,
co máme naplánováno. Pevně věřím, že tentokrát budeme v diářích škrtat co nejméně.
Dovolte mi závěrem popřát vám pevné nervy, hodně zdraví a plno sil a pozitivního myšlení do jarních měsíců, které se kvapem blíží, a na které se všichni tak těšíme…
Kamila Hlavsová

Blahopřejeme
Ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku narozeniny oslavili
55 let Zdeněk Čelikovský, 60 let Vlasta Hillebrandová, 65 let Zdeněk Polák, Jaroslav Klatovský, 70 let Karel Drahňák, Božena Sršňová, 82 let Jan Dvořák, 83 let Václav Sypecký,
85 let Libuše Hýblová, Blanka Zárubová, 86 let Václav Miler, 88 let Jiří Vobořil, 90 let
Miluše Uhrová, 93 let Jaroslava Bubeníčková.
Všem oslavencům do dalších let přejeme hodně zdraví, klidu a pohody!
Její život se naplnil
S lítostí oznamujeme, že 29. prosince loňského roku nás ve věku nedožitých 94 let navždy
opustila paní Miluše Došková.
Čest její památce!
Vítáme občánky
Ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku se narodili František Klatovský, Rozálie Kovářová,
Max Turner.
Dětem přejeme hodně štěstí a zdraví!

Co nás čeká v roce 2021

Masopust (areál Obecního úřadu + Ledčická stodola) – bude náhradní termín
Vítání jara (náves a okolí) – 15:00 hod
Noc s Andersenem (budova školy) – bude náhradní termín
Ukliďme Česko (katastr obce) - 8:00 sraz před budovou Obecního úřadu
Velikonoční jarmark (U Cinků) – 14:00 hod
Divadélko pro děti (U Cinků) – 15:00 hod
1. 4. Senior klub (U Cinků) – 16:00 hod
30. 4. Pálení čarodějnic (areál Na Skalce) - 18:30 soutěže pro děti, 19:30 zapálení ohně
9. 5. Den matek (Ledčická stodola) – 14:00 hod
14. 5. POKOS pro děti (škola během dne) - příprava k obraně státu zábavnou formou
15. 5. POKOS pro celé rodiny (katastr obce, průběh akce upřesníme)
22. 5. Májová zábava (Ledčická stodola/Na Skalce dle počasí) – 20:00 hod
5. 6. Sportovní odpoledne (areál Na Skalce) – 14:00 hod
12. 6. Zájezd Písek a okolí
13. 6. Vítání občánků (U Cinků) – 14:00 hod
28. 8. Prázdninové rozloučení se zvířátky (areál Na Skalce) – 14:00 hod
25. 9. Svatováclavský pochod (Stezka Praotce Čecha) – 14:00 hod.
Večerní zábava (Ledčická stodola) – 20:00 hod.
27.11. Vánoční jarmark (U Cinků) – 14:00 hod
Koncert Gentlemen´s Agreement (U Cinků) – 17:00 hod
4.12. Vánoční jarmark (U Cinků) – 14:00 hod
Pohádka pro děti (U Cinků) – 15:00 hod
5.12. Rozsvícení vánočního stromu (náves) – 18:30 hod
9.12. Senior klub (U Cinků) – 16:00 hod
11.12. Zájezd Vánoční trhy
18/19.12. Vánoční jarmark (U Cinků) – 14:00 hod
Česká mše vánoční (kostel sv. Václava) ) – 16:00
24.12. Štědrovečerní koledy (kostel sv. Václava) – 21:00 hod
Veškeré akce se budou konat pouze za příznivé epidemické situace! V případě otevření
divadel připravíme zájezd na divadelní představení. V přípravách je za zimní neuskutečněnou „Jarní Rybovka“, možné termíny jsou 16. 5. nebo 29. 5. nebo 30. 5.
13. 2.
19. 3.
26. 3.
27. 3.
28. 3.
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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Ledčice
konaného dne 19. 11. 2020 od 19:00 hodin U Cinků
Program:
1) Zahájení
2) Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu
3) Program
4) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění
stavby č. IV-12-6027055/VB/01
5) Smlouva o zřízení věcného břemene–služebnosti č. IV-12-6024400/VB/01
„Ledčice–kNN, TS, č. p. 179–škola“
6) Dotace na projekt Obnova školního sportovního hřiště Ledčice z programu
Obnovy venkova pro rok 2021
7) Příkazní smlouva 2020
8) Řád veřejného pohřebiště v obci Ledčice
9) Smlouva o budoucím provozování vodovodu
10) Smlouva o budoucí kupní smlouvě kanalizace 17 RD Ledčice
11) Rozpočtové opatření č. 5
12) Různé
13) Diskuse
14) Závěr
Bod 4) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění
stavby č. IV-12-6027055/VB/01
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6027055/VB/01 za předpokladu jednorázové úhrady ve výši 10 000 Kč.
Usnesení č. 206 bylo schváleno.
Bod 5) Smlouva o zřízení věcného břemene–služebnosti č. IV-12-6024400/VB/01 Ledčice–kNN, TS, č. p. 179–škola“
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6024400/VB/1 „Ledčice–kNN, TS, č. p. 179–škola“.
Usnesení č. 207 bylo schváleno.
Bod 6) Dotace na projekt Obnova školního sportovního hřiště Ledčice z programu Obnovy venkova pro rok 2021
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt–Obnova školního sportovního hřiště Ledčice z programu obnovy venkova na rok 2021,
DT 117D8210B–Podpora obnovy sportovní infrastruktury a zavazuje se k dofinancování min. 20 % z vlastních prostředků (dotace je 80 %).
Usnesení č. 208 bylo schváleno.
Bod 7) Příkazní smlouva 2020
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje Příkazní Smlouvu 2020, jejímž předmětem je
dohoda o provedení specifikované činnosti při přípravě žádosti projektu „Obnova školního hřiště–Ledčice“.
Usnesení č. 209 bylo schváleno.
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Bod 8) Řád veřejného pohřebiště v obci Ledčice
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje v souladu s ust. § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 19 odst. 1) zákona č. 256/2001 Sb.,
o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Řád veřejného pohřebiště v obci Ledčice, kterým zrušuje Řád veřejného pohřebiště ze dne
1. 6. 2004.
Usnesení č. 210 bylo schváleno.
Bod 9) Smlouva o budoucím provozování vodovodu
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje Smlouvu o budoucím provozování vodovodu,
který převede investor do vlastnictví obce ev. č. 19-103.
Usnesení č. 211 bylo schváleno.
Bod 10) Smlouva o budoucí kupní smlouvě kanalizace 17 RD Ledčice
Zastupitelstvo Obce tímto schvaluje budoucí prodej stavby „Ledčice–kanalizace pro
17 RD“ společně s předloženou budoucí smluvní dokumentací, která obsahuje Budoucí
kupní smlouvu včetně příloh a Budoucí smlouvu o peněžitém příplatku mimo základní
kapitál včetně příloh a pověřuje starostku podpisem těchto smluv.
Usnesení č. 212 bylo schváleno.
Bod 11) Rozpočtové opatření č. 5/2020
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2020.
Usnesení č. 213 bylo schváleno.
Bod 12) Různé
Bez projednávání
Bod 13) Diskuse
Žádný příspěvek do diskuse
Bod 14) Závěr

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Ledčice
konaného dne 15. 12. 2020 od 19:00 hodin U Cinků
Program:
1) Zahájení
2) Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu
3) Program
4) Dohoda o provedení práce
5) Obecně závazná vyhláška 5/2020
6) Smlouva o zřízení věcného břemene – vyřazeno z projednávání
7) Schválení rozpočtu obce pro rok 2021
8) Rozpočtové opatření č. 6
9) Rozpočtové opatření pověření k 31. 12. 2020
10) Schválení střednědobého výhledu rozpočtu 2022-2026
11) Rozpočtové opatření č.1/2020 střednědobého výhledu rozpočtu 2018-2022
12) Inventarizační komise
13) Různé
14) Diskuse
15) Závěr
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Bod 4) Dohoda o provedení práce
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje Dohodu o provedení práce za účelem zajištění
provozu Společenského a kulturního centra U Cinků, Ledčice č. p. 15, rozsah max. 300
hodin od 2. 1. 2021 do 31. 12. 2021. Odměna dle Dohody činí max. 8 000,- Kč/měsíc,
výše odměny bude vždy upřesněna dle počtu odpracovaných hodin a vyplacena bude
ve výplatním termínu organizace.
Usnesení č. 216 bylo schváleno.
Bod 5) Obecně závazná vyhláška 5/2020
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Ledčice
č. 5/2020.
Usnesení č. 217 bylo schváleno.
Bod 6) Smlouva o zřízení věcného břemene
Bod byl vyřazen z programu projednávání.
Bod 7) Schválení rozpočtu obce pro rok 2021
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje rozpočet pro rok 2021. Rozpočet Obce Ledčice
pro rok 2021 je schválen jako schodkový, krytý finančními prostředky z minulých let.
Usnesení č. 218 bylo schváleno.
Bod 8) Rozpočtové opatření č. 6
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2020.
Usnesení č. 219 bylo schváleno.
Bod 9) Rozpočtové opatření pověření k 31. 12. 2020
Zastupitelstvo obce Ledčice pověřuje starostku k provedení rozpočtového opatření
k 31. 12. 2020. Na vědomí bude podáno na následném zasedání zastupitelstva obce.
Usnesení č. 220 bylo schváleno.
Bod 10) Schválení střednědobého výhledu rozpočtu 2022-2026
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje střednědobý výhled rozpočtu 2022-2026.
Usnesení č. 221 bylo schváleno.
Bod 11) Rozpočtové opatření č.1/2020 střednědobého výhledu rozpočtu 2018-2022
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020 střednědobého
výhledu rozpočtu 2018-2022.
Usnesení č. 222 bylo schváleno.
Bod 12) Inventarizační komise
Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje inventarizační komisi pro inventarizaci obecního
majetku ke dni 31. 12. 2020 ve složení předseda Eva Veverková, členové komise Jana
Živná, Roman Jansa.
Usnesení č. 223 bylo schváleno.
Bod 13) Různé
Bez projednávání
Bod 14) Diskuse
- akce „Ukliďme Česko“ se bude konat 27. 3. 2021
- Masopust–termín konání únor 2021 (6. 2. nebo 13. 2.)
- starostka obce všem poděkovala za celoroční práci a popřála hezké svátky a klidné
Vánoce
Bod 15) Závěr
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0
0
0
2321
3113
3392
3429
3632
3639
3722
3723
3725
6171
6310
8115
1014
2212
2219
2321
2341
3113
3314
3319
3322
3329
3341
3349
3392
3399
3412
3419
3421
3429
3511
3613
3631
3632
3635
3639
3721
3722
3723

Rozpočet obce Ledčice 2021
Příjmy
Daňové příjmy
FRB
TRANSFERY
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
Základní školy
Zájmová činnost v kultuře
Zájmová činnost a rekreace
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a odvoz komunálních odpadů
Sběr a odvoz ostatních odpadů
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
Činnost místní správy
Příjmy z finančních operací
Příjmy celkem
Financování
Výdaje
Zvláštní veterinární péče-útulek
Silnice
Chodníky
Kanalizace
Vodní díla v zemědělské krajině
Základní školy
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury
Zachování kulturních památek
Záležitosti ochrany památek
Rozhlas
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
Zájmová činnost v kultuře
Záležitosti kultury
Sportovní zařízení
Ostatní sportovní činnost
Využití volného času dětí a mládeže
Zájmová činnost
Činnost ordinací praktických lékařů
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Územní plánování
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a odvoz nebezpečných odpadů
Sběr a odvoz komunálních odpadů
Sběrný dvůr a tříděný odpad
6

Kč
10 870 000,00 Kč
32 300,00 Kč
1 463 200,00 Kč
211 050,00 Kč
281 000,00 Kč
1 000,00 Kč
30 000,00 Kč
2 000,00 Kč
403 000,00 Kč
12 000,00 Kč
20 000,00 Kč
80 000,00 Kč
6 000,00 Kč
2 450,00 Kč
13 414 000,00 Kč
1 603 000,00 Kč
15 000,00
50 000,00
Kč
125 000,00
Kč
80 000,00
Kč
40 000,00
Kč
2 777 500,00
Kč
89 000,00
Kč
10 000,00
Kč
251 000,00
Kč
5 000,00
Kč
5 000,00
Kč
35 000,00
Kč
40 000,00
Kč
225 000,00
Kč
275 000,00
Kč
2 500,00
Kč
325 500,00
Kč
76 000,00
Kč
3 000,00
Kč
90 000,00
Kč
420 000,00
Kč
282 600,00
Kč
400 000,00
Kč
270 000,00
Kč
45 000,00
Kč
511 000,00
Kč
720 000,00
Kč
Kč

3745
5213
5311
5512
5519
6112
6171
6310
6320
8124

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Krizová opatření
Bezpečnost a veřejný pořádek
Požární ochrana - dobrovolná část
Ostatní záležitosti požární ochrany-BOZP
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy
Bankovní poplatky
Pojištění
Úvěr
Výdaje celkem

Rozpočet 2021

2 964 000,00
40 000,00
Kč
125 000,00
Kč
155 000,00
Kč
12 000,00
Kč
1 234 400,00
Kč
1 161 000,00
Kč
12 000,00
Kč
46 000,00
Kč
2 099 500,00
Kč
15 017 000,00
Kč
Kč

V letošním roce máme před sebou několik úkolů. Především dojde k realizaci projektu Revitalizace intravilánové zeleně v obci Ledčice. Obnova bude spočívat v odstranění celkem 84 ks stromů, 271 m2 keřových porostů a 4 ks solitérních keřů. Veškeré
odstraňování zeleně je na základě dendrologického průzkumu odborníků z Agentury
ochrany přírody a krajiny ČR. Následně bude nově vysázeno 137 ks listnatých a ovocných stromů, 1 150 ks cibulovin, 11 listnatých keřů a 7 růží.
Dalším projektem, na který jsme připraveni, je pokládka nového umělého povrchu
na školním hřišti. Žádost o dotaci je podána, projekt připraven, nyní s napětím čekáme,
zda nám bude dotace poskytnuta. Zároveň zastupitelstvo obce na svém zasedání odsouhlasilo záměr vybudovat chodník z návsi směrem Na Lada. Proto naším letošním úkolem je vypracovat projektovou dokumentaci pro tuto akci, abychom tak byli připraveni
na podání žádosti o dotaci v případě vypsání dotačního titulu.

Volby do krajských zastupitelstev 2. a 3. 10. 2020
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Nakládání s odpady v Ledčicích

Zastupitelstvo obce na svém zasedání 15. 12. 2020 schválilo novou Obecně
závaznou vyhlášku obce Ledčice č. 5/2020 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů. Touto vyhláškou se ruší sleva na poplatníka do patnácti let věku. V praxi to
pak znamená, že od 1. 1. 2021 všichni občané přihlášeni v obci, případně fyzické osoby,
které mají v obci stavbu určenou k rekreaci, byt nebo rodinný dům nacházející se na
území obce, ve kterých není nahlášena žádná fyzická osoba, platí stejnou částku a to
600 Kč. Dovolte mi na tomto místě vyčíslit náklady obce na svoz veškerého odpadu
v roce 2020:
Příjmy:
Dar od občanů bez trvalého pobytu: 11 600 Kč
Poplatky od fyzicky přihlášených osob: 355 219 Kč
Odměna od systému EKO KOM a ostatních: 50 463,50 Kč
Sběrný dvůr od občanů: 19 247 Kč
Příjmy celkem: 436 529,50 Kč
Výdaje:
Svoz nebezpečného odpadu: 59 482,95 Kč
Svoz tříděného odpadu: 60 601,13 Kč
Svoz komunálního odpadu: 349 671,30 Kč
Svoz a uložení odpadu ze sběrného dvora: 78 077,74 Kč
Výdaje celkem: 547 529,50 Kč
Z tohoto vyčíslení je patrné, že obec likvidaci odpadu dotovala v loňském roce částkou 111 000 Kč z vlastního rozpočtu. Již teď je jisté, že i přes zmíněné zrušení slevy na
„dětského poplatníka“, bude odpadové hospodářství obec dotovat i v letošním roce. Bohužel je velký předpoklad, že částkou ještě větší, neboť se změnou Zákona o odpadech
dochází i ke změně poplatků za ukládání odpadu na skládku, rekultivační rezervy a procentuálního využití materiálu k technologickému zabezpečení skládek. Na tuto změnu
zákona reagovaly svozové firmy, což pro obec znamená, že např. u směsného komunálního odpadu došlo k celkovému navýšení ceny včetně všech uvedených poplatků z původních 1 190 Kč na 1 560 Kč, svoz vytříděných PET lahví podražil ze 400 Kč/t
na 750 Kč/t, ostatní vytříděné zbytkové plasty stouply z původních 1 300 Kč/t
na 1 600 Kč/t. Zmíněné navyšování poplatků na skládkách bohužel není konečné. Největší problém je ovšem se svozem papíru. Dříve nejenže si vykupující firma papír od
obce zdarma svezla a obci za něj odvedla i finanční odměnu, nyní je obec ráda, že může
papír buď na vlastní náklady odvézt, případně svozové firmě za svoz zaplatit.
Zdražení pro obec nastalo od 1. ledna i co se týče ceny za 1 vyvezenou popelnici.
Pro vaši představu obec v loňském roce vyvezla celkem 9 454 ks popelnic s tím, že za
jednu vyvezenou popelnici zaplatila 33 Kč/ks bez DPH. Nově bude platit 36 Kč/ks bez
DPH. Proto zde apeluji, dávejte před své domy pouze zcela naplněné popelnice a ne
poloprázdné, jak se to bohužel u některých čísel popisných stává.
Milí spoluobčané, sběrné nádoby na tříděný odpad, umístěné v obci, využívejte, prosím, jen k likvidaci odpadu, na který jsou určené. Často je odpad v nich nevhodný,
mnohdy i živočišného původu. Rovněž prosím, kontejner umístěný u hřbitova je určen
pouze pro hřbitovní odpad, nikoli pro odpad komunální. Věřím, že většinu z nás by ani
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nenapadlo likvidovat odpad jinak než správně a dle pravidel, a proto se nám všem
správně třídícím dopředu omlouvám za tento poslední odstavec. Je mi až trapné poukazovat na tak základní věc, jakou je třídění správného odpadu do správných nádob, ale
stále je mezi námi pár jedinců, kteří toto ještě nepochopili. Ostatním děkuji!
KH

Obecně závazná vyhláška obce Ledčice č. 5/2020
o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce Ledčice schvaluje a vydává dne 15. 12. 2020 v souladu s ust. § 10 písm.
d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a s ust. § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů:
Čl. 1
Základní ustanovení
1) Obec Ledčice zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1 (dále jen „poplatek
za komunální odpad“).
2) Správcem poplatku za komunální odpad je Obecní úřad Ledčice 2 a při správě poplatku
za komunální odpad se postupuje podle zvláštních právních předpisů3.
Čl. 2
Ohlašovací povinnost
1) Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit4 vznik, změnu nebo zánik poplatkové
povinnosti do 15ti dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
2) V rámci ohlašovací povinnosti poplatník uvede údaje podle zákona o místních
poplatcích4. Poplatník, který je vlastníkem stavby, která je určena k individuální
rekreaci, nebo rodinného domu na území obce, ve kterých není přihlášená žádná fyzická
osoba, uvede rovněž číslo popisné nebo evidenční stavby určené k individuální rekreaci
nebo rodinného domu; pokud stavba nebo dům není takto označen, uvede parcelní číslo
pozemku, na němž je stavba či dům umístěn. Poplatník, který je vlastníkem bytu na
území obce, v němž není přihlášená žádná fyzická osoba, uvede rovněž číslo popisné
nebo evidenční stavby (domu), ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis
umístění bytu ve stavbě (domu), pokud nejsou byty očíslovány; pokud stavba (dům)
není takto označena, uvede parcelní číslo pozemku, na němž je stavba (dům) umístěna.
3) Poplatník je povinen správci poplatků ohlásit údaje rozhodné pro osvobození od
poplatku za komunální odpad nejpozději do splatnosti uvedeného poplatku, nebo
do 15 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození, pokud tato skutečnost nastala
po splatnosti uvedeného poplatku. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit

§ 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
§ 15 odst. 1) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
3
zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
4
§ 14a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
1
2
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údaje rozhodné pro osvobození od poplatku za komunální odpad v těchto lhůtách, nárok
na osvobození zaniká5.
4) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatků do 15ti dnů jakékoliv změny v ohlášených
skutečnostech.
5) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek za komunální odpad platit jedna
osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek za
komunální odpad platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za komunální
odpad za více fyzických osob, jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě
jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.6
6) Povinnosti podle odstavců 1) až 5) se vztahují i na poplatníky, kteří jsou od poplatku za
komunální odpad osvobozeni.
7) Ohlašovací povinnost se nevztahuje na údaje zveřejněné pro tyto účely správcem poplatku na úřední desce7.
Čl. 3
Sazba poplatku za komunální odpad
1) Sazba poplatku za komunální odpad činí za kalendářní rok pro:
A. fyzickou osobu přihlášenou8 v obci
600,-Kč
B. fyzickou osobou, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální
rekreaci, byt nebo rodinný dům nacházející se na území obce, ve kterých
není přihlášená žádná fyzická osoba
600,-Kč
Poplatek je tvořen:
a) částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 5) písm. a) zákona o místních
poplatcích ve výši 0,-Kč
b) částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 5) písm. b) zákona o místních
poplatcích ve výši 600,-Kč
2) Rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu na osobu je stanoveno v příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky.
Čl. 4
Osvobození od poplatku za komunální odpad
1) Od poplatku za komunální odpad jsou nad rámec ust. § 10b zákona č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, osvobozeni poplatníci:
§ 14a odst. 6) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
§ 10b odst. 2) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
7
§ 14a odst. 5) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
8
§ 16c zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Za přihlášení fyzické osoby se pro účely této obecně závazné považuje:
a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel,
b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona
o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince,
1.kterému byl povolen trvalý pobyt,
2.který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce,
3.který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle
zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné
ochraně cizinců, nebo
4.kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné
ochrany cizinců.
5
6
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ve vazbě, a to po dobu trvání vazby
ve výkonu trestu odnětí svobody, a to po dobu výkonu tohoto trestu
kteří pobývají celoročně v zahraničí
kteří jsou přihlášeni na území obce Ledčice (včetně osob hlášených na
ohlašovně - na Obecním úřadě Ledčice), avšak na území obce Ledčice se
prokazatelně dlouhodobě (více jak šest /6/ po sobě jdoucích měsíců v kalendářním roce) nezdržují
e) vlastníci rodinného domu, bytu nebo stavby určené k individuální rekreaci nacházející se na území obce Ledčice, ve kterých není přihlášená
žádná fyzická osoba, pokud je alespoň jeden z vlastníků hlášen k trvalému pobytu na území obce Ledčice, a to v případě, že rodinný dům, byt
nebo stavba určená k individuální rekreaci nejsou způsobilé k užívání
z důvodů jejich stavebně technického stavu nebo nejsou fakticky v průběhu kalendářního roku k bydlení či rekreaci využívány.
Čl. 5
Splatnost poplatku za komunální odpad
1) Poplatek za komunální odpad je splatný bez vyměření vždy nejpozději do 1. 5.
příslušného kalendářního roku.
2) Vznikne-li poplatková povinnost během roku po datu splatnosti uvedeném v odstavci
1), je poplatek za komunální odpad splatný do 30 ti dnů od vzniku poplatkové
povinnosti.
Čl. 6
Přechodné ustanovení
1) Splnění ohlašovací povinnosti ke vzniku poplatkové povinnosti, splněná před účinností
této obecně závazné vyhlášky podle dosavadních právních předpisů obce, se považuje
za splnění ohlašovací povinnosti ke vzniku poplatkové povinnosti podle této obecně
závazné vyhlášky.
2) Pro poplatkovou povinnost a práva a povinnosti s ní související, vzniklou přede dnem
nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky, se použije obecně závazná vyhláška
uvedená ve zrušovacím ustanovení této obecně závazné vyhlášky.
Čl. 7
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Ledčice č. 2/2020 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, ze dne 27. 2. 2020.
Čl. 8
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení 1. 1. 2021.
a)
b)
c)
d)

Covid v Ledčicích

Rok 2020 byl zlomovým rokem pro celé lidstvo. Všechno to začalo nejstarším zdokumentovaným případem koronaviru u člověka-podle nejnovějších průzkumů se jedná
o pětadvacetiletou ženu z italského Milána, která se nakazila již v listopadu 2019. Vědci
nákazu u ženy koronavirem zjistili zpětně při zkoumání vzorku její kůže. První případy,
se kterými se lidstvo seznámilo v reálném čase, byly ale zjištěny začátkem prosince
2019 v čínském Wu-Chanu.
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Naší obci se nákaza dlouho vyhýbala. První kolo epidemie jsme v Ledčicích přežili
bez jediného pozitivního pacienta, ale s postupným šířením nemoci se virus dostal
i k nám. K 31. 12. 2020 bylo v obci pozitivně testováno celkem 42 osob. K závěru roku
byli z tohoto čísla 4 nemocní, z nichž 1 osoba byla k 31. prosinci hospitalizována
a 3 osoby byly v domácí péči. Bohužel 1 osoba ze zmíněného celkového počtu 42 během hospitalizace zemřela. Abychom statistiku končili pozitivně, 37 osob se v obci
k poslednímu dni roku 2020 z nemoci COVID – 19 vyléčilo.

Mikulášská nadílka

Svátek Svatého Mikuláše připadá na 6. prosince, ale Mikuláš,
čert a andělé chodí o den dříve,
tedy 5. prosince. Je to z důvodů
tradičních, neboť ve středověku
nezačínal nový den půlnocí, ale
západem slunce. Proto oslavy
Sv. Mikuláše, ale třeba i vánoc
začaly hned na začátku příslušného dne, tedy večer.
Svatý Mikuláš se narodil někdy v letech 280 až 286 a zemřel patrně 6. prosince v rozmezí let 345 až 352. Svatý
Mikuláš působil jako biskup v antickém městě Myra (dnešní Demre v Turecku) a již za
svého života byl znám svojí štědrostí. Nikdy nebyl oficiálně prohlášen svatým, ale jeho
uctívání se zvolna šířilo, především pak v 8. století v Rusku, jehož je patronem. Od
10. století se jeho kult rozšířil i po Evropě, zvláště v Německu, Francii a Anglii. Za
svého života se zasazoval o spravedlivý přístup k cizincům a dohlížel na spravedlivý
chod soudu.
K Mikulášovi se váže i několik legend. Jedna z nejstarších legend vypráví o tom,
jak zchudlý šlechtic poslal své tři dcery do veřejného domu, aby si svým tělem vydělaly
na věno. Mikuláš jim podle legendy hodil oknem sáček se zlaťáky a ony tak mohly
ukončit svou činnost a vdát se. Jemnější verzí této legendy je její druhá obdoba, kdy
rodina uvízla v dluzích, a otcovi hrozilo, že skončí ve vězení pro dlužníky a dcery ve
veřejných domech. I zde opět zasáhl Svatý Mikuláš a rodinu zachránil.
Tradice s Mikulášovou osobou jsou v různých zemích různé, ale vždy jsou spojené
s obdarováváním dětí. U nás a na Slovensku je Mikuláš při své nadílce doprovázen anděly a čerty, andělé s Mikulášem roznášejí dárky, čerti se starají o symbolické potrestání
zlobivých dětí.
Přes veškeré překážky jsme se v Ledčicích snažili tradiční nadílku nezrušit, a tak
o mikulášské, čertovské a andělské rejdění naše děti nepřišly. Jen neutěšený pandemický vývoj nám nedovolil sejít se při rozsvícení vánočního stromu a horkém svařáku
na návsi tak, jak jsme po léta zvyklí.
Děti z naší školy nám přednesly básničky prostřednictvím obecního rozhlasu a páni
muzikanti z Podřipského žesťového kvintetu nám přišli zahrát koledy jako za starých
časů po celé vsi až pod naše okna.
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Rok 2020 v Ledčické škole

Kdo by si býval pomyslel, že rok 2020 bude plný nečekaných zvratů, nejistot a obav.
Byl pro nás velký šok, když jsme se dozvěděli, že naši žáci již od středy 11. března 2020 do
školy nenastoupí. Nikdo nevěděl, jak dlouho tato situace potrvá. Přepadl nás smutek a beznaděj. Z dopisů a z obrázků, které přicházely od dětí, jsme se dozvídali, jak moc jim chybí
každodenní kontakt i kamarádi.
Co v této době chybělo všude kolem a čeho byl velký nedostatek, byly především roušky,
a tak se škola proměnila v šicí dílnu a všichni šili roušky potřebným. Pokračovali jsme i ve
výzdobě školy a začali s malováním zdí. Postupně den po dni vznikaly krásné motivy na
chodbách.
Na konci května se naši žáčci mohli konečně vrátit do školních lavic. Radost všech byla
nepopsatelná. Závěr roku nám navíc přihrál krásnou desetitisícovou výhru v Sazka Olympijském víceboji a návštěvu České televize. Rozloučení s páťáčky, obchůdek i vysvědčení
na konci roku proběhlo na školním hřišti. Zde jsme se i slavnostně rozloučili, a pak se rozutekli vstříc prázdninám. Nejednomu z nás však hlavou proletěla myšlenka, jaké asi bude září,
první školní den a zda se vůbec všichni sejdeme.
Začátek nového školního roku probíhal zpočátku poklidně. Přivítali jsme dvanáct nových prvňáčků a radovali se z každého nového společného dne ve škole. Snažili jsme se
později fungovat i přes některá omezení, jako např. zákaz hudební a tělesné výchovy. Až se
opět škola pro žáky zavřela úplně.
Rok se opět s rokem sešel a byly tu Vánoce. Den po dni jsme se pomalu přibližovali
nejkrásnějším svátkům v roce. Čekali jsme na Mikuláše, vyráběli přáníčka, dárečky, a přece
se tento předvánoční čas lišil od ostatních. Nebylo slyšet zpěv našich žáčků, ani hry na flétničky, nikdo netančil. Nebyly vidět rozjasněné tváře rodičů a přátel školy během besídky,
neboť se žádná vánoční besídka nekonala. Naštěstí na nás Ježíšek nezapomněl, dorazil
i v tomto nečase a dětem donesl dárky.
Rok 2020 byl rokem velkých společenských i osobnostních změn. Učíme se žít jinak,
než jsme byli zvyklí. I práce učitele postupně získává jiný nádech. Přesto všechno stále
chceme mít už konečně všechny naše žáčky před sebou. Nic se nevyrovná tomu vidět jejich
tváře, slyšet jejich hlas a švitoření, mít je blízko sebe a moci jim pomáhat v jejich cestě ke
vzdělání tak, jak to hlásá naše pamětní tabule-rodný list ledčické školy „Pojď sem a uč se
moudrým býti“. Věříme, že se naše přání splní a budeme opět moci být se všemi čtyřiceti
osmi žáčky naší školy pospolu!
Iva Šindelářová
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Tříkrálová sbírka

Rovněž do průběhu Tříkrálové sbírky letos zasáhla negativně pandemie nemoci COVID – 19. Bohužel, ačkoli se děti z ledčické školy na koledování velice těšily, pandemie
jim plány narušila a ony tak nemohly chodit koledovat po vsi osobně. Roudnická charita
proto poskytla statickou kasičku, která byla od 8. 1. 2021 umístěna na obecním úřadě
a občané tak měli možnost i letos přispět na pomoc potřebným.
Zároveň byla celorepublikově připravena od 1. ledna do 24. ledna 2021 Tříkrálová
sbírka ve virtuální podobě na www.trikralovasbirka.cz, kde mohli občané přispět do
sbírky prostřednictvím online pokladničky. Děkuji všem občanům Ledčic, kteří přišli
na úřad a přispěli do statické pokladničky. Jakmile nám Roudnická charita zašle vyčíslení koledy vybrané v Ledčicích, budeme informovat o výši vykoledované částky prostřednictví obecních webových stránek.
KH

Informace pro občany
Z důvodu krizových opatření vyhlášených vládním nařízením se Valná hromada
Všeobecně vzdělávacího a podporovacího spolku ŘIP odkládá na neurčito.
Obecní úřad nabízí pomoc se zaregistrováním do centrálního očkovacího systému.
Můžete přijít osobně, případně volat na telefonní číslo 603878 949, rádi pomůžeme.

Pleteme deky pro potřebné

Na jaře loňského roku jsem zavolala na telefonní číslo Českobudějovické diecéze se
sídlem v Písku a zeptala se, zda se i ledčické ženy mohou zúčastnit charitativního pletení dek pro africké děti.
Tato diecéze spolu s dalšími třemi diecézemi již totiž několik let organizuje pletení
dek ze zbytků vln a koordinuje jejich zasílání na potřebná místa. Tím potřebným
místem je například škola v Malawi. Výtěžek z prodeje dek jde na zařízení tříd a učitelská místa obsazená místními lidmi.
Další možné využití dek zajišťuje misionář z Bavorska pan P. Josef Aicher, který
deky odváží do Konga, kde jsou k dispozici místním nemocnicím.
A tak začalo setkávání ledčických žen
s pletacími jehlicemi U Cinků. Bohužel
nám společná sezení přerušila pandemie
koronaviru, ale i když jsme se již setkávat
nemohly, plést jsme nepřestaly. Pletly jsme doma, pletly jsme na chatách a chalupách
a výsledkem je zatím celkem upletených 960 čtverců o rozměrech 23x23 cm. Z těchto
čtverců jsme sešily 20 dek (každá deka musí obsahovat přesně 48 čtverců). Děkuji všem
nejen ledčickým ženám, které se do pletení zapojily, a slibuji, že deky se dostanou do
správných rukou. Již jsem domluvila předání v Písku při našem plánovaném červnovém
zájezdu.
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Jakmile nám to situace dovolí, zase se začneme setkávat u Cinků a tentokrát budeme
plést a háčkovat „domazlovací“ hračky pro kojenecké ústavy. Dveře pro všechny pletařky jsou U Cinků otevřené!
KH

16

Ledčická smečka

Podzim je již za námi a před námi jsou po roce opět Vánoce.
Na podzim se Ledčická smečka rozrostla o nové nadějné sportovce.
Vzhledem k tomu, že všichni čtyři se s agility teprve seznamují, byla
pro ně vytvořena nová pracovní skupina pod názvem Vlčata. Jejich
tréninky probíhaly každou sobotu na „cvičáku“ u obecního úřadu za
velké podpory rodičů. Vlčata se svědomitě učila jak správně vést psa a pečovat o něj.
„Smečkouni“ dostali stejně jako minulý rok nabídku od myslivců z Cítova na odkup
kaštanů. Protože je každá koruna dobrá, tak jsme tuto příležitost bohatě využili. Nejenže
jsme obohatili spolkovou kasu, ale také nás hřeje dobrý pocit z toho, že i divoká zvířátka
budou mít letos, doufejme, v zasněžené zimě co jíst.
Bohužel ani Ledčické smečce se nevyhnuly vládní restrikce k zabránění šíření viru
SARS-CoV-2. Všechny naplánované závody byly zrušeny a smečka musela opět utlumit svou sportovní činnost. Společně doufáme, že se epidemiologická situace brzy
zlepší a budeme opět moci trénovat na našem novém cvičáku.
Také nás mrzí neustálá potřeba některých lidí devastovat naši “socializační ohrádku“.
Ať už jde o rozbitá okna v zázemí, nebo prořezané překážky. Naposledy se terčem útoku
stala vysázená zeleň. Byli bychom nesmírně rádi, kdyby se tyto nehody již neopakovaly
a smečka mohla čas věnovaný opravám věnovat výcviku psů.
Protože se již blíží konec tohoto velmi zvláštního roku, je nasnadě ohlédnutí za naší
letošní činností. Jsme velmi rádi, že díky píli dětí a podpoře obecního úřadu se nám
podařilo zakoupit nové tunely na parkur. Díky štědrým dárcům a šikovným členům jsme
zdárně opravili „Áčko“ zničené jarní vichřicí. Také se nám letos velice vydařilo letní
agility soustředění. A v neposlední řadě máme velkou radost z nového „cvičáku“, kde
máme konečně kvalitní zázemí a klidné prostředí pro trénink našich psích miláčků.
Děkujeme všem podporovatelům a obdivovatelům Ledčické smečky. Zachovejte
nám, prosím, přízeň i v roce následujícím.
Aktuální rozpis tréninků můžete sledovat na našem Facebookovém profilu Ledčická
smečka. Vězte, že i v příštím roce chystáme řadu zábavných a krásných akcí.
Dovolte mi, abych Vám popřála klidné Vánoce v kruhu rodinném. Hodně zdraví
a štěstí do roku příštího. Nezbývá nám než doufat, že bude lepší než ten minulý.
Pac a pusu za Ledčickou smečku Eliška Soudská.

Zpráva o činnosti
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Základní kynologické organizace Ledčice za rok 2020

Naše členská základna čítala k 31. 12. 2020 celkem 24 členů. Z toho 14 mužů
a 10 žen. Přispívající, kteří s námi chodí cvičit, jsou čtyři. Nikdo za rok 2020 z organizace neodešel ani nikdo nový nepřišel. Pravidelně jako každý rok jsme se zúčastnili
lednového setkání se zastupitelstvem obce, 31. ledna jsme poté od obce obdrželi dotaci
na činnost spolku ve výši 10 000 Kč. Naše výroční členská schůze se konala 1. února.
Na začátku roku jsme se hned 4. ledna zúčastnili zimního závodu v Mělníku. Konkrétně Zuzana Pešková se Senty Ajaxova Uranie, která se umístila na 2. místě se
176 body a Pavel Koblenc se Ciro Pavevy z Vokovic skončil na 3. místě se 172 body.
Další závod, kterého jsme se zúčastnili, byl zimní závod v Litoměřicích, konaný
7. března. Tohoto závodu se zúčastnil Karel Gallen, jenž ve zkoušce základní ovladatelnosti skončil na 11. místě. Dalším účastníkem soutěže byl Pavel Koblenc, který se ve
zkoušce všestranného výcviku psa 2. stupně umístil na 5. místě.
Od 17. 3. do 26. 4. bylo cvičiště z důvodu epidemie koronaviru na základě nařízení
vlády uzavřeno. V květnu, červnu a červenci členové organizace pánové Koblenc,
Juřica, Kytka, Galler, Košťák, Plachý, Bušil a paní Jana Vrzalová společně pracovali na
oplocení pozemku. Svépomocí jsme postupně zabetonovali celkem 68 sloupků
a 11. 7. 2020 byla zatažením a napnutím pletiva celá akce úspěšně dokončena. Akce nás
stála cca 50.000 Kč, které jsme dostali od obce. Pro srovnání asi stejně velký pozemek
stál ZO Středokluky oplotit po zadání firmě přes 250 000 Kč. V srpnu jsme opravili
a znovu potáhli překážku typu „A“ (pozůstatek minulosti).
Ve dnech 7. 6. až 14. 6. jsme se zúčastnili výcvikového táboru v Nadějkově. Zde
Josef Králík složil zkoušku všestranného výcviku psa 1. stupně, Pavel Koblenc složil
zkoušku všestranného výcviku psa 2. stupně, Jana Mikulecká složila zkoušku doprovodného psa a Zuzana Pešková složila zkoušku obranářskou. Další výcvikový tábor
v Nadějkově proběhl 6. až 8. září a opět jsme zde nechyběli.
Dne 7. července jsme se zúčastnili oblastní výstavy v Novém Boru, konkrétně
LERIN z Daskonu ve třídě dospívajících byl oceněn známkou velmi dobrá 6 a GASSY
z Daskonu ve třídě pracovní byla oceněna známkou velmi dobrá 7. V Lovosicích jsme
se 15. 8. zúčastnili bonitace (uznání chovu) se čtyřmi svěřenci. Dva závody v jednom
dni jsme absolvovali 14. září. Prvním z nich byl závod v Drahelicích, kterého se zúčastnila Zuzana Pešková se Senty Ajax Uranií ve zkoušce všestranného výcviku psa
2. stupně s umístěním na 4. místě a druhý závod proběhl v Sedlčanech. Zde se Pavel
Koblenc s Ciro Pavevy z Vokovic ve stejné zkoušce umístil se 100 body na stopě
na 1. místě. Přímo v Ledčicích jsme 4. října organizovali zkoušky z výkonu. Velkým
úspěchem skončil další absolvovaný závod 10. října ve Zdicích, neboť zde se Pavel
Koblenc a Ciro Pavevy z Vokovic ve zkoušce všestranného výcviku psa 2. stupně stal
s 273 body vítězem.
Na podzim 13. října bohužel opět do naší činnosti negativně zasáhl koronavirus
a veškeré naše aktivity byly pozastaveny. I když nás koronavirus omezil, přeci jen jsou
na našich výsledcích vidět úspěchy. Nepodceňujme jej však a chovejme se tak, jak se
chovat máme. Dbejme nařízení odborníků. Děkuji vám za disciplinovanost při různých
stupních zákazů. Dík patří i spolupráci s obcí.
Za ZO Bušil Jiří - předseda
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