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Léto skon či lo a s ním i bez sta rost né
prázd ni ny. V úte rý 1. září se děti vrá ti ly
do škol ních la vic. Ně kte ří do nich za sed li
úpl ně po pr vé. A neji nak tomu bylo
i v míst ní zá klad ní ško le, kde žáčky uví ta -
la nová paní uči tel ka Mgr. Jana Tu reč ko -
vá. Prv ňáč kům pře da la pa mět ní lis ty
i paní sta rost ka Mar ti na Do mi no vá a dár -
ky zís ka li i od čle nek SPOZ, Ale ny Sla bé
a Ji ři ny Chlu di lo vé. 

Do 1. tří dy na stou pi li: Sára Go le jo vá,
Zde něk Keck, Mi chal Ur ban, Mi chal
Vrš ka. 

Také ma teř ská ško la při ví ta la nové
dě tič ky, kte ré se za tím mno ha po vin nost -
mi trá pit ne mu sí. Je di né, co je za tím trá pí,
je ne pří tom nost ma min ky, což ně k teré
zvlá da jí lépe, ji ným to po tr vá tro chu déle.

Po přej me všem dě tem, aby se jim ve ško le i ve škol ce lí bi lo
a zís ka ly zde co nej ví ce zna los tí, zážitků a také ka ma rá dů. 

Simona Jelénková

My všichni školou povinní
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V úte rý 15. září se děti z míst ní zá -
klad ní a ma teř ské ško ly zú čast ni ly
dob ro družství, při kte rém měly za cíl
na jít pi rát ský po klad.

Vše za ča lo je jich na lo dě ním na
par ník. K té správ né at mo sfé ře při spě -
lo i po ča sí, kte ré úter ní ráno za ha li lo do 
hus té mlhy. Ta se na štěs tí poz dě ji pro -
tr ha la, takže děti moh ly při sa mot né
plav bě do kem pu ne ru še ně po zo ro vat
krá sy vod ní hla di ny a ko chat se ne tra -
dič ním po hle dem na naši ves ni ci. 

V kem po vém pří sta viš ti za ča lo je -
jich pát rá ní po pi rát ském po kla du.
Ces ta k němu však ne by la jed no du chá.
Nejdří ve mu se ly spl nit tři požado va né
úko ly: ská ká ní, pře kážkový běh a za -
zpí vá ní pís nič ky. 

Po úspěš ném spl ně ní se všich ni vy -
da li hle dat po klad, kte rý v sobě skrý val 
oma lo ván ky, pi rát ské me dai le a slad -
kou od mě nu pro všech ny. Na ko nec uko řisti ly i pi rát skou vlaj ku 
a vy da ly se na ces tu zpět. Ve spo lu prá ci s uči tel ka mi stih ly děti
na kr mit i ka čen ky a la bu tě. 

Na ko nec se všich ni plni do jmů vrá ti li do ško ly a škol ky
a nyní se mo hou tě šit na dal ší dob ro družství, kte rá na ně bě hem
roku jis tě ješ tě če ka jí. 

Simona Jelénková

Honba za pirátským pokladem
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Hle dám prostor vhod ný pro men ší ka deř nic tví
v obci Pa so hláv ky. Vo lej te nebo piš te na te le fon
775385484.

Děkuji Olin Kovařík

Upo zor ně ní

Čte nář sko - li te rár ní kroužek
Děti, kte ré mají rády čet bu a chtě jí se v ní zdo ko na -

lo vat, mo hou na vště vo vat čte nář sko - li te rár ní kroužek
v míst ní knihov ně. Čin nost kroužku bude za há je na ve
čtvr tek 1. 10. v 15 ho din.

      Alena Kratochvílová - knihovnice

Výzva pro občany
Vážení ob ča né, buď te vší ma ví!

V pří pa dě, že zjis tí te ja ké ko liv zá va dy, ne do stat ky či
jiná po chy be ní v obci (ne funkč nost ve řej né ho osvět le ní,
ne po vo le né sklád ky od pa du, ni če ní obec ní ho ma jet ku…),
oznam te tyto sku teč nos ti ne pro dle ně na Obec ní úřad Pa -
so hláv ky, a to buď te le fo nic ky na čís le 519 427 710,
e-mai lem na obec@pasohlavky.cz nebo osob ně pří mo
na obec ním úřa dě.

Pomůžete tím rych lej ší mu od stra ně ní zá vad. Dě ku -
je me za spo lu prá ci.

Pozvání do knihovny

V ne dě li dne 23. 8. 2015 jsme za há ji li fot ba lo vý roč ník pod zim ní
čás tí 2015 - 2016 do má cím utká ním. Sou pe řem nám byl tým z Dol ních
Du na jo vic, kte rý se stou pil ze tře tí tří dy.

Ze tor Pa so hláv ky - Dol ní Du na jo vi ce
             0              :              3
Bohužel vstup do no vé ho roč ní ku se nám vů bec ne vy da řil. I když šlo

o sou pe ře, kte rý ješ tě mi nu lý roč ník hrál o tří du výš, ne byl znát ve hře
žádný roz díl. Náš tým do ká zal sou pe ře pře hrá vat a hru měl ve své režii.
Bohužel jsme ne do ká za li z naší pře va hy sou pe ři vstře lit za prv ní po lo čas
žád nou bran ku. Hos té do ká za li pro mě nit své dva brej ky a po lo čas jsme
pro hrá li 2 : 0. 

Do dru hé půle na stou pi lo naše mužstvo s od hod lá ním vsí tit sou pe ři
bran ku a vy rov nat stav utká ní. K naší smů le jsme opět z naší pře va hy
ne do ká za li využít žád nou pří ležitost a když hos té z oje di ně lé šan ce
vstře li li tře tí bran ku, pro hrá li jsme do má cí utká ní 3 : 0.

Chtěl bych po dě ko vat fa nouš kům na še ho týmu, že nás při šli pod po -
řit ve vel kém po čtu a dou fám, že i na dá le bu dou náš tým v tak vel kém
po čtu, ne-li vět ším, i na dá le pod po ro vat.

Díky.
  Šnepfenberg Lukáš

Ze tor Pa so hláv ky informuje

Hody 2015
V so bo tu a v ne dě li 25. 7. - 26. 7. 2015 naše or ga ni za ce TJ Ze tor Pa -

so hláv ky po řá da la po pr vé kro jo va né hody v naší obci Pa so hláv ky. Jak
jsme se pře svěd či li sami na vlast ní kůži, není vů bec leh ké ta ko vou vel -
kou akci jako jsou kro jo va né hody zor ga ni zo vat a po řá dat. Mu sí me po -
dě ko vat paní Evě Je doun ko vé, kte rá má s or ga ni za cí hodů vel ké
zku še nos ti, za po moc, ať už ra da mi ane bo s ob jed ná ním po třeb né ho
ma te ri á lu na hody. Po dě ko vat mu sím za naši or ga ni za ci i dvě ma dá -
mám, a to paní Osi ko vé a paní Sit to vé za po moc při vy bí rá ní vstup né ho
po dva dny ho do vé zá ba vy. Dále naše po dě ko vá ní pa t ří na šim ob ča nům 
panu Ja ro vi Buč ko vi ml. a panu Mi la nu Šne p fen ber go vi st. a Vi nofruk -
tu a. s. za za půj če ní po třeb né tech ni ky na do voz máje z Ivaň ské ho lesa
a je jí ho sta vě ní na ta neč ním par ke tu. Po dě ko vá ní pa t ří i míst ní mlá deži,
kte rá po dva dny ho do vé ho ve se lí byla v kro ji a umoc ni la tak zážitek
nejen pro tu ris ty naší obce, ale  i pro míst ní ob ča ny. Vel ké díky pa t ří
i míst ním re stau ra cím, a to re stau ra ci U Lasa, re stau ra ci Vel ký Dvůr
i re stau ra ci Ko me ta a míst ní mu COOP Jed no ta.

I když nám v so bo tu na ve čer ní zá ba vu za pr še lo, měli jsme jako ná -
hrad ní par ket na chys tán kul tur ní dům a po pře stě ho vá ní mu zi ky a po -
třeb ných věcí z ven kov ní ho pó dia moh la ho do vá zá ba va na dá le
po kra čo vat. Ne děl ní zá ba va již byla bez pro blé mů a i po ča sí nám na -
ko nec přá lo. Zá vě reč né půl noč ní před sta ve ní na šich stár ků bylo sko ro 
až dech be rou cí a byla jen ško da, že tak vý bor ně zpra co va né a pro ve -
de né před sta ve ní ne vi dě lo více hos tů ve čer ní zá ba vy. Ško da, snad
příští rok na vští ví ne děl ní zá ba vu více hos tů.Za naši or ga ni za ci TJ Ze -
tor Pa so hláv ky mu sím říci, že jsme tak ná roč nou akci, ja kou jsou kro jo -
va né hody, vcel ku zdár ně zvlád li. Chtěl bych ješ tě vy zdvih nout prá ci
na šich chla pů za TJ Ze tor při zbu do vá ní jámy na máju. Mu se li ji vy ko -
pat a ná sled ně osa dit rou rou a za be to no vat  tak, aby  byla mája do sta teč -
ně zpev ně na a ne do šlo k ně ja ké ne pří jem nos ti. Tudíž pro běh ly
kro jo va né hody po pr vé na ta neč ním place pod má jou a jak se mi do nes -
lo, bylo to jen dob ře.

Díky.
       Info poskytl předseda TJ Zetor Šnepfenberg Lukáš

Foto k člán ku Hon ba za pi rát ským pokladem
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Společenská
kronika

Jubilanti říjen
Moravcová Eva                    76 let
Pin ka vo vá Vlas ta            74 let
Úrad ník Cyril     74 let
Ko va řík Fran ti šek  72 let
Va šíč ko vá Ja ro sla va  70 let
Fa jmon  Jan                  70 let
Grimm Ja ro slav      68 let
Ka d líč ko vá Zdeň ka      68 let
Sed lák Mi ro slav               62 let
Fa jmo no vá Ma rie   62 let
Ze mán ko vá Zdeň ka  61 let
Man din co vá Mar ta   50 let
Hanuška Karel    50 let

Ju bi lan tům bla ho pře je me a pře je -
me štěs tí, zdra ví a spo ko je nost. 

Svatba
V so bo tu 12. září uza vře li manžel -

ství 
Kris tý na Buč ko vá
a Lukáš Šne p fen berg.

No vo manželům bla ho pře je me.

Slabá Alena

Založení "fir my" rych le ji a lev ně ji?
Vážené čte nář ky, vážení čte ná ři,

nový ob čan ský zá ko ník a sou vi se jí cí
zá ko ny se do tý ka jí nejen ob čan ských,
ale také ob chod ních záležitos tí. Jed nou
z ta ko vých je exis ten ce ob chod ních spo -
leč nos tí, resp. li do vě ře če no "fi rem".

Po hléd ne me-li na fir my ná hle dem te o -
rie, tak ke sku teč né mu "zís ká ní fir my" je
nut no pro vést její založení a vznik. Fáze
založení zjed no du še ně zna me ná se psá ní
spo le čen ské smlou vy. Fáze vzni ku pak
na stá vá zá pi sem do ve řej né ho rejstří ku.

To lik k práv ní te o rii. Prak tic ky tedy
je nut no do sáh nout k založení ob chod ní
spo leč nos ti (např. spo leč nos ti s ru če ním
ome ze ným "s. r. o.") se psá ní for mál ních
úko nů a před ně zá pi su do ob chod ní ho
rejstří ku. A prá vě o ta ko vém zá pi su do
ob chod ní ho rejstří ku si dnes po ví me,
neboť zá kon dává možnost vol by a exis -
tu jí způ so by, jak při tom to zá pi su ušet řit
či "zís ká ní fir my" do sáh nout rych le ji.

Ob chod ní rejstřík je ve den u Kraj -
ských sou dů, při čemž zá pi sy do rejstří ku
pro vá děl do po sud pou ze soud sa mot ný.
Nově však je možné, aby zá pis pro ve dl
vedle sou du také no tář.

Po dí vá me-li se na nut nos ti a po plat ky 
za "založení fir my" dří ve a dnes, lze do -
spět k tomuto.

Za předcho zí práv ní úpra vy si za -
kla da tel s. r. o. ob jed nal práv ní služby
(mimo jiné k pří pra vě pod kla dů, k za -
jiš tě ní lis tin, k do po ru če ní toho, ja kou
for mu spo leč nos ti zvo lit, ja kou struk -
tu ru a po dob ně), no tář  ské služby
(k osvěd če ní sku teč nos tí a spo le čen ské
smlou vy) a dále šel na soud (k při je tí
ná vr hu na zá pis do ob chod ní ho rejstří -
ku, jeho pro ve de ní a úhra du soud ní ho
po plat ku).

Dnes je možné zvo lit ces tu no vou,
a to s využitím práv ních služeb a no tář -
ských služeb. Je možné vy ne chat kon takt 
se sou dem a do sáh nout exis ten ce ob -
chod ní spo leč nos ti pou ze se za po je ním
ad vo ká ta a no tá ře.

Jaké jsou roz dí ly a pří pad né vý ho dy?
Jed nou z hlav ních může být ča so vá
úspo ra. Je obec ně zná mo, že sou dy jsou
za hl ce ny, mnoh dy nejsou dodržová ny
pře de psa né lhů ty a če ká ní na za psá ní do
ob chod ní ho rejstří ku se tak může pro táh -
nout. O to více, když jsou využívá ny
služby tří sub jek tů (ad vo kát, no tář
a soud), kte ré se musí tzv. sla dit.

No tář opro ti sou du může svým on li -

ne pří stu pem pro vést zá pis téměř
okamžitě, po doložení pří sluš ných lis tin.
Zá kon říká "bez zby teč né ho od kla du".
Úspo ra času je zřej má a no tá ři ji po tvr zu -
jí.

Dal ším roz dí lem může být fi nanč ní
úspo ra. Zá kon o soud ních po plat cích
sta no ví roz díl né po plat ky za zá pis shod -
né sku teč nos ti u no tá ře a u sou du. Lze
ci to vat, že za tzv. pr vo zá pis ak ci o vé spo -
leč nos ti no tář vy be re po pla tek 8.000 Kč
opro ti sou du s 12.000 Kč. U spo leč nos ti
s ru če ním ome ze ným je tomu u no tá ře
2.700 Kč opro ti sou du s 6.000 Kč.

Při pla ce ní po plat ků no tá ři a sou du je
dále vhod né zmí nit, že u sou du je možné
pla tit ně kte ré po plat ky kol ky, kdežto
u no tá ře kol ky pla tit ne lze. Z po hle du
běžného ob ča na však ten to roz díl ne po -
važuje me za vý znam ný, neboť ve vět ši ně 
pří pa dů je možnost plat by pe ně zi pre fe -
ro vá na opro ti nut nos ti ná ku pu kol ků
k pla ce ní.

V ne po sled ní řadě je nut no uvést, že
mar kant ní roz díl mezi po plat ky no tá ře
a sou du se mír ně srov ná vá tím, že u no tá -
ře pla tí me také od mě nu za jeho čin nost
a pří pad ně cenu no tář ské ho zá pi su
o osvěd če ní a DPH. Úhra da u no tá ře
i s tě mi to od mě na mi ve vět ši ně pří pa dů
ne do sa hu je výše po plat ků při soud ním
zá pi su a bývá tak vý hod něj ší.

Ta ko vá ča so vá a fi nanč ní úle va pak
bez po chy by byla úmys lem zá ko no dár ce, 
když při jí mal pří sluš né zá ko ny, kte ré
umožňují zá pi sy v sou čin nos ti s no tá řem.

Zá vě rem kon sta tu ji, že je na každém
za kla da te li ob chod ní spo leč nos ti (a. s.,
s. r. o. a dal ší), kte rou ces tu zvo lí. Oba
způ so by jsou možné, každý může mít
svou vý ho du. Zá kon o soud ních po plat -
cích s no ve li zo va ný mi saz ba mi shod ně
jako zá kon o ve řej ných rejstří cích s úpra -
vou pro no tář ský zá pis do ob chod ní ho
rejstří ku je účin ný od 1. 5. 2015. Důležité 
je vě dět, že zde možnost vol by exis tu je
a při správ ném použití může při nést
úspo ru.

Vždy v tom to do po ru ču ji kon zul ta ci
s od bor ní kem, aby ná sled ně vznik lá "fir -
ma" pl ni la účel, se kte rým je zakládána.


