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Vážení spo lu ob ča né,
se tká vá me se spo lu v tom to roce po pr vé. Máme za se bou

vá noč ní čas a bu ja ré sil vestrov ské ra do ván ky a před se bou dal ší 
rok. Rok plný vý zev a no vo roč ních před se vze tí, a tak pře ji nám
všem, aby ten to rok byl pro nás všech ny dob rým rokem a aby -
chom svým předsevzetím se ctí dostáli.

Naše obec vstu pu je do roku 2016 s roz počto vým pro vi zo ri -
em, tzn., že bu de me hos po da řit s peněžními pro střed ky podle
roz počtu roku 2015 tak, aby bylo za jiš tě no ply nu lé hos po da ře ní
obce. Běžné vý da je, nut né opra vy, mzdo vé vý da je, plat by daní
a po plat ků, pl ně ní zá vaz ků z uza vře ných smluv ních vzta hů
apod. musí být za cho vá ny v po třeb ných vý ších podle smluv
a po třeb ply nu lé ho roz počto vé ho hos po da ře ní obce v prv ních
mě sí cích roku 2016, a to až do doby schvá le ní řád né ho roz počtu
obce. Obec nyní při pra vu je roz po čet na rok 2016, kte rý by za stu -
pi tel stvo moh lo schvá lit kon cem úno ra pří pad ně za čát kem
mě sí ce břez na. Po jeho schvá le ní vás bu de me o schvá le ných in -
ves ti cích a fi nan cích in for mo vat.

I když už nyní víme, že jed nou z nej vět ších in ves tic bude
od kup po zem ků od Po vo dí Mo ra vy s. p. Obec ješ tě na pod zim
loň ské ho roku uza vře la s Po vo dím Mo ra vy směn nou smlou vu,
na zá kla dě kte ré by měla zís kat po zem ky v are á lu au to kem pu
Mer kur, a při tom do smě ny obec vložila vlast ní po zem ky, kte ré
jsou za to pe né pod pře hra dou. Hod no ta po zem ků Po vo dí Mo ra -
vy je ne ce lých 12 mil. Kč bez DPH a hod no ta po zem ků obce
Pa so hláv ky je ne ce lých 252 tis. Kč. Zde obec ne ú čtu je DPH.
Takže do pla tek z roz počtu obce bude cca 11,746 mil. Kč
bez DPH. K tomu bu de me mu set ješ tě za pla tit daň z pře vo du ve
výši zhru ba 500 tis. Kč. Do bu douc na se ovšem tato in ves ti ce
vy pla tí. Obec za pro ná jem těch to po zem ků pla tí Po vo dí Mo ra -
vy přes 300 tis. Kč roč ně. Když si spo čí tá me, ko lik se již za ty
roky, co se po zem ky užíva jí, za pla ti lo, ur či tě by to dalo v souč -
tu pěk ných pár mi li o nů. A ceny ná jmů stát ních po zem ků
ne u stá le stou pa jí. Jak je nám ale všem zná mo, mi nis tr financí
musí nějak tu státní pokladnu naplnit. Takže uvidíme, pro jaké
další investice se zastupitelé dále rozhodnou.

V po sled ní době se stá le in ten ziv ně ji mlu ví o Pa so hláv kách
v sou vis los ti s čín skou in ves ti cí. Jis tě jste také v mé di ích za zna -
me na li, že hejtman Ji ho mo rav ské ho kra je Mi chal Ha šek na
kon ci lis to pa du 2015 po de psal v čín ském Pekin gu me mo ran -
dum mezi Ji ho mo rav ským kra jem a pro vin cií He bei o roz vo ji
lá zeň ské a re kre ač ní zóny v Pa so hláv kách. Obě stra ny tak de -
kla ro va ly pro jev vůle vzá jem né spo lu prá ce, kte rá by měla vést
k tomu, aby nej poz dě ji v červ nu 2016 byla po de psá na fi nál ní
do ho da o re a li za ci to ho to pro jek tu, jehož ne díl nou sou čás tí
bude i tra dič ní čín ská me di cí na. Po dlou hé době to vy pa dá, že
na re a li za ci pro jek tu láz ní v Pa so hláv kách se na jde ta ko vý in -

ves tor, kte rý ten to zá měr při ve de do zdár né ho zá vě ru.
Vlast ní kem po zem ků, kde by tyto lá zeň ské ob jek ty měly vy -
růst, je spo leč nost Ther mal Pa so hláv ky a. s. Roz hod nu tím
hejtma na jsem se této udá los ti osob ně zú čast ni la, jako zá stup ce
obce, jehož úze mí je pod pi sem před mět né ho me mo ran da do t če -
no. Osob ně jsem tak měla pří ležitost po tkat se nejen
s hejtma nem na še ho kra je, ale také s pre mi é rem Bo husla vem
So bot kou, vel vy slan cem ČR v ČLR pa nem Li bo rem Seč kou
a vi ce gu ver nér kou pro vin cie He bei paní Qin Boy ong. Se tká ní
byla sice krát ká a for mál ní, nicmé ně vzác ný okamžik a zážitek,
kte rý se má lo ko mu po da ří zažít. Stej ně tak i ná vštěva Pekin gu,
kte rý má cca 20 mil. oby va tel. Měs to plné mra kodra pů, ob chod -
ních cen ter a se spous tou ki lo me t rů sil nic a dál nič ních
při va dě čů. Pří mo v Pekin gu se na chá zí pro slu lé Za ká za né měs to, 
kom plex pa lá ců a chrámů pro po je ných prů cho dy a chod ba mi,
kde podle le gen dy je 9 999 míst nos tí, a od kud vlád li dří ve čín ští
cí sa ři již od 15. sto le tí. Měs to bylo do mo vem 24 cí sa řů dvou dy -
nastií - Ming a Čching, a po dobu pěti set let se tu zdržoval jen
cí sař s do pro vo dem. Ostat ním sem byl vstup pod hroz bou smr ti
přís ně za ká zán. Měs to má čtver co vý pů do rys a za jeho 12,5 m
vy so ký mi zdmi není je di ná bu do va, jak bylo zvy kem na zá pa dě.
Bu do vy jsou sice ne vy so ké, a prostor ko lem nich do slo va bere
dech. Nicmé ně po ce lou dobu mé krát ké ná vštěvy byl v Pekin gu
vy so ký stu peň smo gu a celé měs to bylo za ha le no ja ko by v ne u -
stá lé mlze. Po čtyřech dnech, i když jsme se zdržova li pře de vším
v ho te lo vých pro sto rech, kde pro bí ha ly ce re mo nie, jed ná ní
a schůzky, mě ští pa ly oči a na tvá řích mi vy ra zi la leh ce za rud lá
vyrážka. Míst ní ob ča né při po by tu na uli cích nosí ne u stá le přes
nos a ústa rouš ku. I ta ko vý je život v uli cích Pekin gu. Takže jsem
se po pár dnech opravdu moc těšila zpět domů!

Na zá věr roku ješ tě byly schvá le ny dvě vy hláš ky vzta hu jí cí
se k od pa dům, a to Obec ně zá vazná vy hláš ka obce Pa so hláv ky
č. 2/2015, kte rá sta no vu je, co a jak a kam tří dit. V té dru hé vy -
hláš ce, Obec ně zá vazná vy hláš ka č. 3/2015, je sta no ve na výše
po plat ku, výše úlev a na koho se po plat ko vá po vin nost vzta hu -
je. Pro rok 2016 po pla tek za od pad zů stá vá ve výši 500 Kč na
po plat ní ka, ale stej ně tak jsou z to ho to po plat ku možné úle vy.
Prv ní z nich je, že od po plat ku jsou osvo bo ze ny děti v roce na ro -
ze ní až do roku, ve kte rém do sáh nou 5 let. Dal ší úle va je pro
naše se ni o ry, kte ří od roku, ve kte rém do sáh nou 70 let, mají sle -
vu ve výši 20%, tj. 100 Kč. Dále každý po plat ník, kte rý se
za po jil do tzv. ISNO (In te li gent ní sys tém na klá dá ní s od pa dy)
má sle vu na po plat ku 100 Kč. O dal ší sle vu na po plat ku za od -
pad se již musí ob ča né za sloužit sami. Ten, kdo bude oprav du
dob ře tří dit, může zís kat dal ší sle vu. Cel kem tak může po plat ník 
zís kat úle vu na po plat ku do ma xi mál ní výše 350 Kč. Ne mu sím
jis tě zdů raz ňo vat, že likvi da ce od pa du, kte rý zatěžuje naše
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život ní pro stře dí, je stá le dražší a nej lep ší ces tou k je jí mu zlev -
ně ní, je dů klad né vy tří dě ní od pa du, kte rý je možné zpe něžit
a dále využít. Mu sím ovšem zkon sta to vat, že za tím co v před -
cho zím sle do va ném ob do bí byly sku teč né ná kla dy na svoz,
tří dě ní a likvi da ci od pa dů vy čís le ny na 893 Kč na oso bu, nyní
jsme na část ce 971 Kč na oso bu. Takže nám sku teč né ná kla dy
na rost ly, mís to aby se snížily, což je opač ný efekt ve srov ná ní
s pře de šlý mi lety. Spo čí tej te si pak sami, ko lik obec za každého
po plat ní ka do plá cí ve vzta hu k va še mu po plat ku, kte rý obci
hra dí te. Stá le máme ješ tě v tří dě ní me ze ry ane bo ne u káz ně né
pů vod ce odpadu, kteří nám do kontejnerů vyhazují opravdu
kde co. Již v některém z předchozích čísel zpravodaje jsem
apelovala, abychom lépe třídili, a nyní apeluji, abychom si
všímali, co nám kdo do veřejných kontejnerů ukládá.

Máme za se bou nece lé dva zim ní mě sí ce, a ochut na li jsme, jak
vy pa dá sku teč ná zima. Sníh sice ne vy držel pří liš dlou ho, a jak to
bude s le dem, to se ješ tě uvi dí. Ale máme před se bou ješ tě celý
únor, a i bře zen dokáže ob čas pře kva pit. Tak dou fám, že si le tos
nejen děti ale spoň tro chu těch zim ních ra do vá nek užijí. Ně kte ří
z vás si do za jis té vy ra zí do hor, ať už do těch čes kých nebo do Alp.
Důležité je, že děti byly na vzdu chu, s ro di či a tře ba si spo leč ně za -
spor to va li. Člo věk je pak fy zic ky zdat ný a lépe odo lá vá ne mo cem.
Zvláš tě dneš ním dě tem, kte ré pro se dí hod ně času u po čí ta če a te le -
vi ze, by pro spě lo více po hy bu. A k do spě lým smě ru ji ná sle du jí cí
prosbu. Vzhle dem k zim ním mě sí cům je po tře ba pro vá dět na obci
zim ní údržbu, ať už po syp při ná le dí nebo od hr no vá ní sně hu. Z to -
ho to dů vo du vás žádám, abys te ne par ko va li auta na chod ní cích
a mís tech na sil ni cích, kde se běžně pro vá dí zim ní údržba, a to
nejen ta. Vše o bec ně totiž pla tí, že na chod ní ku se par ko vat ne smí.
Jen ně kte rým je po tře ba to při po mí nat.

Také bych chtě la na vás ape lo vat, abys te v kam nech ne pá li li 
kde co. V tom to ob do bí, kdy se topí, se ko li krát nedá po ves ni ci
vy jít na pro cház ku, pro tože to, co ně kte rým vy chá zí z ko mí nů,
se vážně nedá dý chat, ne mluvě o tom, že se ani ne da jí otevřít
okna k vět rá ní.

Na zá věr ješ tě jed na in for ma ce. V rám ci vy jed ná vá ní o zá -
vaz ku Aqua lan du Mo ra via vůči obci bylo do hod nu to, že ob ča né
Pa so hlá vek, pře de vším děti a se ni o ři, mo hou využít bez plat né
ná vštěvy aqua par ku. Nej vhod něj ší by bylo, kdy bys te se do mlu -
vi li vždy po sku pi nách, a zá jem o ná vště vu aqua par ku ozná mi li
pře dem na obec ním úřa du, aby chom tuto ná vště vu moh li zpro -
střed ko vat. Po kud tedy máte zá jem, dej te nám toto vě dět,
aby chom se spo leč ně moh li do mlu vit.

Pře ji vám všem v dal ších mě sí cích roku 2016 pěk né dny na -
pl ně né přá tel stvím, lás kou, spo ko je nos tí, dobrou ná la dou
a ra dos tí ze živo ta.

Martina Dominová
Pro voz ní doba sběr né ho dvo ru:

stře da, pá tek: 15,00 - 18,00 hod.
so bo ta: 09,00 - 12,00 hod.

Pro voz ní doba knihov ny:
úte rý: 15,00 - 17,30 hod.
čtvr tek: 16,00 - 18,30 hod.

Důležitá čís la:
tís ňo vá lin ka 112
po li cie 158
zá chran ka 155
hasi či 150

Hlá še ní po ruch:
Elek tři na EON 800 22 55 77
Voda (VaK Břec lav) 519 373 511

Vi no hrad ní ci
a je jich sta ros ti

Úro da z vi no hra dů je již dáv no ve skle pech, ochut ná vá me
vína z po sled ní úro dy a můžeme se tě šit na dob rý ročník.

Méně však na nej bližší bu douc nost, pro tože vy vstá va jí pro -
blé my, kte ré se ne ře ši ly a pře rost ly nám přes hla vu. Když píši
nám, mys lím tím všech ny vi no hrad ní ky ve spo leč né vi ni ci
nejen v Pa so hláv kách, ale i na Mu šo vě. Dlou ho do bým ne šva -
rem je ne schop nost ně kte rých je din ců při způ so bit se
požadav kům na včas né vy kli ze ní ostří ha né ho réví, jeho spá le -
ní, na dobrou prů jezd nost řád ků při kul ti va ci půdy či po stři ku
rost lin, na do sta tek mís ta na kon cích řád ků po třeb né ho k otá če -
ní trak to ru. Do spě li jsme do si tu a ce, kte rá se sta la ne ú nos nou
a hro zí ztrá ta ocho ty trak to ris ty dál dě lat prá ce spo je né s ošet řo -
vá ním vi ni ce. Ne lze to le ro vat ne vy ne se né réví či le to ros ty po
seč ko vá ní mezi řád ky, kdy se vše za chy tí v me cha ni za ci, zne -
možní pak její správ nou funk ci a zpra co vá ní půdy. Ne lze
to le ro vat růz né sklád ky sta ré ho kles tí, mrvy či kom postu hned
na kon ci řádů, kdy se pak trak tor nemůže bez potíží oto čit. A ne -
lze ne u stá le cho dit kon t ro lo vat vi no hrad s tím, že se pak jeho
uživa tel nutí k ná pra vě. Mnohdy bez efektu! Ostatně i to, že se
nedokážeme sejít ani na řádně svolané schůzi vypovídá něco
o přístupu ke společným problémům a ochotě je řešit.

Jak tedy bu de me po stu po vat dál? Aby chom za jis ti li do sud
vel mi dobrou spo lu prá ci s trak to ris tou a tím také dob ré a včas né 
ošet řo vá ní naší vi ni ce, mu sí me na sto lit ně ja ká pra vi dla a hlav ně 
pak na jít do nu co va cí pro střed ky na ty, kte ří ne pl ní po vin nos ti
řád né ho hos po dá ře ve spo leč ném vi no hra du. Na  schů zi vi no -
hrad ní ků na kon ci lis to pa du 2015 jsme se do hod li na
jed no du chém opat ře ní - ne při pra ve ná vi ni ce ne bu de ošet ře na či 
půda ob dě lá na! A to bez ná hra dy re spek ti ve vrá ce ní pe něz ze
spo leč né ho fon du. Jis tě, ri zi ko ší ře ní cho rob révy se tím zvý ší,
ale vi no hrad ník snad pochopí, co musí udělat, aby se sám
nevystavil potížím a aby také nezpůsobil potíže svému okolí. 

Čte nář si může mys let, že je to po stup pří liš ra di kál ní a ne -
spra ved li vý. Pak ale zů stá vá ne zod po vě ze ná otáz ka jak dál,
když se si tu a ce ne změ ní k lep ší mu a trak to ris to vi sku teč ně do -
jde tr pě li vost. Bu de me dál tříš tit prá ce pro vá dě né v jed not ném
a požado va ném ter mí nu až do kraj ní meze - bu de me si každý
ošet řo vat svůj vi no hrad sám? Z mno ha ra ci o nál ních po hle dů
věc nepřijatelná, nic pozitivního přinášející a ke škodě všem! 

Z po vě ře ní účast ní ků výše uve de né schů ze
MVDr. Miroslav Sedlák

Zá jezd do di va dlaOkénko starostky
Obec Pa so hláv ky po řá dá dne 21. 3. 2016 zá jezd do br něn ské -

ho di va dla Bol ka Po lív ky na ko me dii "Ro di na je zá klad stá tu",
za čá tek před sta ve ní v 19.00 hod. Ko me die se ode hrá vá v lon dýn -
ské ne moc ni ci sva té ho On dře je pár dnů před Štěd rým dnem.
Při ná ší ne pře ber né množství ko mic kých si tu a cí a gej zír hu mo ru.
Hra jí: Mi ro slav Etzler, Van da Hyb ne ro vá, Petr Mo tloch, Sa bi na
Lau ri no vá, Ri chard Trsťan, Mi loš Ko peč ný, Mar ti na Hu deč ko vá 
/Ma ri ka Pro cház ko vá, Ru dolf Je lí nek, Ja kub Slach, Zde něk
Piš ku la/Mi rek Sa ba din. Ob ča né, kte ří mají zá jem ko me dii na -
vští vit, se mo hou hlá sit na Obec ním úřa dě v Pa so hláv kách
osob ně, telefo nic ky na tel. č. 519 427 710 nebo mai lem na
obec@pasohlavky.cz . Zá jem ci po na hlá še ní uhra dí vstup né ve
výši 390 Kč nebo 195 Kč (pří sta vek = židle v řadě na víc), kte ré
bude vy bí rá no na Obec ním úřa dě. K dis po zi ci je 40 kusů vstu -
pe nek, pro to ne o tá lej te s včas nou re zer va cí. Po vy pro dá ní
všech vstu pe nek již ne bu de možné se při hlá sit. Od jezd au to bu -
su bude ozná men pro střed nic tvím míst ní ho roz hla su.

mailto:obec@pasohlavky.cz
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Běžná údržba v ná jem ním bytě

Jak víte, v naší obci pro běh lo Tříkrá lo vé ko le do vá ní v so bo -
tu 9. led na 2016 v od po led ních ho di nách. V ne dě li do po led ne
pak jed na sku pin ka byla ko le do vat ješ tě u Aqua lan du Mo ra via.
Dě ku je me ve de ní AQM, že nám to bylo umožněno. Cel kem
bylo vy brá no  18 244 Kč.  Je to o 2 635 Kč více, než v roce 2015.

Vaše dary bu dou využity na roz voj a re a li za ci těch to pro jek tů:
n Cha rit ní ošet řo va tel ská služba - za bez pe ču je od bor nou

zdra vot ní péči li dem v je jich při ro ze ném do má cím pro stře dí
n Cha rit ní pe čo va tel ská služba - služba po sky to va ná se ni o rům

a zdra vot ně po stiženým ob ča nům, kte ří z růz ných dů vo dů
po tře bu jí k za jiš tě ní běžného živo ta po moc dru hé oso by

n Do mov sv. Agá ty pro mat ky s dět mi - po má há mat kám
s dět mi v kri zo vých si tu a cích

n Dob ro vol nic ké cen t rum při OCH Břec lav - ko or di nu je
a me to dic ky vede dob ro vol nic kou po moc

n Níz ko pra ho vé den ní cen t rum pro lidi bez do mo va a Azy lo -
vý dům pro muže a ženy po sky tu je služby li dem, je jichž

so ci ál ní a život ní úro veň si to vyžadu je
n Far ní cha ri ty -  dob ro vol ná po moc so ci ál ně sla bým a po -

třeb ným li dem v nou zi
n Hu ma ni tár ní po moc při ne na dá lých udá los tech u nás i v za -

hra ni čí
n Pod po ra vzni ku a roz vo je so ci ál ně ak ti vi zač ní služby pro

ro di ny s dět mi
Jmé nem svým i Ob last ní cha ri ty Břec lav chci tím to po dě ko -

vat všem, kte ří vlíd ně při ja li ko led ní ky a při spě li do je jich
po klad ni ček. A ješ tě vět ší díky pa t ří samot ným ko led ní kům,
kte ří vě nu jí ne zišt ně svůj čas ve pro spěch po mo ci dru hým. Bez
nich by chom vů bec ne moh li sbír ku ko nat.

 Zís ka né pro střed ky bu dou použity pro pří mou po moc po -
třeb ných a při spě jí k udržení a roz vo ji sítě so ci ál ně zdra vot ních
služeb v na šem re gi o nu.

Dě ku je me!
                                                      Lenka Ferbyová

Tříkrálová sbírka

Vážené čte nář ky, vážení čte ná ři,
dnes se za mě ří me na pojmy "běžná údržba" a "drob né opra -

vy" v bytě. S tě mi to pojmy se můžeme se tká vat ve smlou vách
o nájmu, při užívá ní bytů i v zá ko ně a médiích.

Po hléd ne me-li na pro ble ma ti ku oči ma zá ko na, pak na jde me
úpra vu v zák. č. 89/2012 Sb., ob čan ský zá ko ník. Zde se v ust.
§ 2257 říká, že "Pro na jí ma tel udržuje po dobu nájmu byt a dům
ve sta vu způ so bi lém k užívá ní. Ná jem ce pro vá dí a hra dí pou ze
běžnou údržbu a drob né opra vy sou vi se jí cí s užívá ním bytu."

Uve de né pojmy byly užívá ny za "sta ré ho" i za "no vé ho" ob -
čan ské ho zá ko ní ku. Za jí ma vos tí však je, že vý klad toho, co se
pod nimi skrý vá, ne byl kon stant ní.

Do 31. 12. 2013 pla ti lo na ří ze ní vlá dy č. 258/1995 Sb. Ná -
sled ně od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2015 ne by la de tail ní úpra va
za kot ve na, neboť ob čan ský zá ko ník na ří ze ní vlá dy zru šil. Si tu -
a ce byla na pra ve na nyní, když od 1. 1. 2016 pla tí nové na ří ze ní
vlá dy č. 308/2015 Sb. o vy me ze ní pojmů běžná údržba a drob né 
opra vy sou vi se jí cí s užívá ním bytu.

Po dí vej me se nyní na již účin né a prak tic ké de fi ni ce toho, co 
tedy ná jem ce hra dí a pro vá dí na svůj ná klad v pro na ja tém bytě.

Běžná údržba je "udržová ní a čiš tě ní bytu včet ně za ří ze ní
a vy ba ve ní bytu, kte ré se pro vá dí ob vyk le při užívá ní bytu. Jde
zejmé na o ma lo vá ní, opra vu omí tek, ta pe to vá ní a čiš tě ní pod lah
včet ně pod la ho vých kry tin, ob kla dů stěn a čiš tě ní za ne se ných
od pa dů až ke svis lým roz vo dům. Dále se běžnou údržbou ro zu mí 
udržová ní za ří ze ní bytu ve funkč ním sta vu, pra vi del né pro hlíd ky 
a čiš tě ní di ges to ří, dře zů, ku chyň ských li nek a dal ších, kon t ro la

funkč nos ti ter mo sta tic kých hla vic s elek tro nic kým ří ze ním, kon -
t ro la funkč nos ti hlá si če kou ře včet ně vý mě ny zdro je, kon t ro la
a údržba vo do vod ních ba te rií s elek tro nic kým ří ze ním."

Drob né opra vy pak jsou opra vy bytu a jeho vnitř ní ho vy ba -
ve ní, po kud je toto vy ba ve ní sou čás tí bytu a je ve vlast nic tví
pronajímatele.

Drob né opra vy jsou dále vy me ze ny věc ně zejmé na jako
opra vy pod lah, pra hů, kry tin, opra vy dve ří, oken, klik, žalu zií,
opra vy vy pí na čů, vy pí na čů, zá su vek, kli ma ti za ce a cen t rál ní ho
vy sa va če, vý mě ny ven ti lů u roz vo dů ply nu, opra vy umy va del,
bi de tů, ve sta vě ných skří ní, van, opra vy kot lů a ka men na pev ná
pa li va (ni ko liv opra vy ra di á to rů a roz vo dů ústřed ní ho to pe ní)
a ob dob né. Ten to vý čet je pří kla dný s tím, že při po sou ze ní je
vhod né na hléd nout pří mo do uve de né ho na ří ze ní vlá dy.

Jako drob né opra vy jsou považová ny také dal ší ne spe ci fi ko -
va né opra vy bytu a vy ba ve ní, kte ré ne pře sáh nou část ku 1.000 Kč 
na jed nu opra vu. Zde vi dí me zře tel ný roz díl opro ti pů vod ní mu
na ří ze ní vlády, kte ré sta no vo va lo 500 Kč. 

Zá vě rem pak jsou drob né opra vy li mi to vá ny fi nanč ní část -
kou, a to jako část ka 100 Kč/m2 pod la ho vé plo chy bytu roč ně.
I zde je opro ti pů vod ní úpra vě zvý še ní, když pla ti la část ka
70 Kč/m2.

Do mní vám se, že je vhod né do pl nit, že od zde uve de né ho se
můžeme ve smlou vě od chý lit. Zá kon ta ko vou změ nu do vo lu je
však pou ze ve pro spěch ná jem ce. Je tedy při ja tel né sjed nat nižší 
li mi ty ane bo zce la vy lou čit po díl ná jem ce na opra vách
a údržbě. Ne lze však na o pak za kot vit pod mín ky pro ná jem ce
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Společenská
kronika

Jubilanti leden - únor
Urbánková Anežka         80 let
Sed lá ko vá Dana            62 let
Man dá ko vá Ale na           62 let
Sla bá Alžběta                84 let
Bin der Vlas ti mil            82 let
Sed lá ko vá Zdeň ka         68 let
Chludil Jiří                     68 let

Ju bi lan tům bla ho pře je me a pře je -
me hod ně štěs tí, zdra ví a spo ko je nos ti. 

Narození
Dne 17. 1. 2016 se Ro ma ně Pin -

ka vo vé a Mi ro sla vu Štrb ko vi na ro dil
syn Mi ro slav.

Dne 23. 1. 2016 se He le ně Mi ho -
ko vé a Sta nisla vu Je doun ko vi na ro di -
la dce ra Me li sa.

 

Ro di čům a pra ro di čům bla ho pře je -
me a Mi reč ka s Me lis kou ví tá me mezi
nás.

Vzhle dem k tomu, že ostat ní ju bi lan ti 
svým pod pi sem ne da li sou hlas ke zve řej -
ně ní je jich ju bi lea, ne by li zde zve řej ně ni.

Kdo z ju bi lan tů ná sle du jí cích mě sí ců
má zá jem o zve řej ně ní ve zpra vo da ji,
může svůj sou hlas po de psat na OÚ nebo
u šéf re dak tor ky na č. p. 8.

To samé se týká sňat ků a  na ro ze ní dí -
tě te.                

Dě ku jeme za po cho pe ní.  
Alena Slabá

Pozvánka

ZO ČSŽ v Pa so hláv kách po řá dá
v so bo tu 6. úno ra

MA SO PUST NÍ  ZÁ BA VU.
Za čá tek ve 20 ho din, vstup né 80 Kč.

K tan ci a po sle chu hra je
Zbyňa - band.

Masky  ví tá ny.

Poděkování

hor ší, než sta no ví zá kon a na ří ze ní vlá dy. Zá kon tedy ná jem ce vůči pro na jí ma te li chrá ní.
Pak liže bu de me uza ví rat ná jem ní či ji nou smlou vu k užívá ní bytu, pak je vhod né

zvážit tyto li mi ty a také možnost své po sta ve ní jako ná jem ce ješ tě vy lep šit a ná kla dů na
opra vy se zba vit. Je vhod né při hléd nout k výši ná jem né ho, sta vu bytu, osob ním vzta hům
s pro na jí ma te lem.

Na o pak pro na jí ma te lé bytů by se ne -
mě li po kou šet pře nést na ná jem ce více
ná kla dů, než sta no ví zá kon a na ří ze ní
vlá dy, neboť pak se vy sta vu jí ri zi ku
účin né práv ní obra ny ná jem ce, když se
k ta ko vým zkra cu jí cím ujed ná ním proti
nájemci ve smlouvě nepřihlíží.

Běžná údržba v ná jem ním bytě

Děti a uči tel ky MŠ Pa so hláv ky dě ku jí spon zo rům paní Uh lí ko vé a panu Zden ku
Kup so vi za věc né a fi nanč ní dary, díky kte rým měly děti ve škol ce pod stro meč kem
bo ha tou vá noč ní na díl ku.

 J. Rusňáková a M. Chudobová, učitelky MŠ
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Vážení spo lu ob ča né,
se tká vá me se spo lu v tom to roce po pr vé. Máme za se bou

vá noč ní čas a bu ja ré sil vestrov ské ra do ván ky a před se bou dal ší 
rok. Rok plný vý zev a no vo roč ních před se vze tí, a tak pře ji nám
všem, aby ten to rok byl pro nás všech ny dob rým rokem a aby -
chom svým předsevzetím se ctí dostáli.

Naše obec vstu pu je do roku 2016 s roz počto vým pro vi zo ri -
em, tzn., že bu de me hos po da řit s peněžními pro střed ky podle
roz počtu roku 2015 tak, aby bylo za jiš tě no ply nu lé hos po da ře ní
obce. Běžné vý da je, nut né opra vy, mzdo vé vý da je, plat by daní
a po plat ků, pl ně ní zá vaz ků z uza vře ných smluv ních vzta hů
apod. musí být za cho vá ny v po třeb ných vý ších podle smluv
a po třeb ply nu lé ho roz počto vé ho hos po da ře ní obce v prv ních
mě sí cích roku 2016, a to až do doby schvá le ní řád né ho roz počtu
obce. Obec nyní při pra vu je roz po čet na rok 2016, kte rý by za stu -
pi tel stvo moh lo schvá lit kon cem úno ra pří pad ně za čát kem
mě sí ce břez na. Po jeho schvá le ní vás bu de me o schvá le ných in -
ves ti cích a fi nan cích in for mo vat.

I když už nyní víme, že jed nou z nej vět ších in ves tic bude
od kup po zem ků od Po vo dí Mo ra vy s. p. Obec ješ tě na pod zim
loň ské ho roku uza vře la s Po vo dím Mo ra vy směn nou smlou vu,
na zá kla dě kte ré by měla zís kat po zem ky v are á lu au to kem pu
Mer kur, a při tom do smě ny obec vložila vlast ní po zem ky, kte ré
jsou za to pe né pod pře hra dou. Hod no ta po zem ků Po vo dí Mo ra -
vy je ne ce lých 12 mil. Kč bez DPH a hod no ta po zem ků obce
Pa so hláv ky je ne ce lých 252 tis. Kč. Zde obec ne ú čtu je DPH.
Takže do pla tek z roz počtu obce bude cca 11,746 mil. Kč
bez DPH. K tomu bu de me mu set ješ tě za pla tit daň z pře vo du ve
výši zhru ba 500 tis. Kč. Do bu douc na se ovšem tato in ves ti ce
vy pla tí. Obec za pro ná jem těch to po zem ků pla tí Po vo dí Mo ra -
vy přes 300 tis. Kč roč ně. Když si spo čí tá me, ko lik se již za ty
roky, co se po zem ky užíva jí, za pla ti lo, ur či tě by to dalo v souč -
tu pěk ných pár mi li o nů. A ceny ná jmů stát ních po zem ků
ne u stá le stou pa jí. Jak je nám ale všem zná mo, mi nis tr financí
musí nějak tu státní pokladnu naplnit. Takže uvidíme, pro jaké
další investice se zastupitelé dále rozhodnou.

V po sled ní době se stá le in ten ziv ně ji mlu ví o Pa so hláv kách
v sou vis los ti s čín skou in ves ti cí. Jis tě jste také v mé di ích za zna -
me na li, že hejtman Ji ho mo rav ské ho kra je Mi chal Ha šek na
kon ci lis to pa du 2015 po de psal v čín ském Pekin gu me mo ran -
dum mezi Ji ho mo rav ským kra jem a pro vin cií He bei o roz vo ji
lá zeň ské a re kre ač ní zóny v Pa so hláv kách. Obě stra ny tak de -
kla ro va ly pro jev vůle vzá jem né spo lu prá ce, kte rá by měla vést
k tomu, aby nej poz dě ji v červ nu 2016 byla po de psá na fi nál ní
do ho da o re a li za ci to ho to pro jek tu, jehož ne díl nou sou čás tí
bude i tra dič ní čín ská me di cí na. Po dlou hé době to vy pa dá, že
na re a li za ci pro jek tu láz ní v Pa so hláv kách se na jde ta ko vý in -

ves tor, kte rý ten to zá měr při ve de do zdár né ho zá vě ru.
Vlast ní kem po zem ků, kde by tyto lá zeň ské ob jek ty měly vy -
růst, je spo leč nost Ther mal Pa so hláv ky a. s. Roz hod nu tím
hejtma na jsem se této udá los ti osob ně zú čast ni la, jako zá stup ce
obce, jehož úze mí je pod pi sem před mět né ho me mo ran da do t če -
no. Osob ně jsem tak měla pří ležitost po tkat se nejen
s hejtma nem na še ho kra je, ale také s pre mi é rem Bo husla vem
So bot kou, vel vy slan cem ČR v ČLR pa nem Li bo rem Seč kou
a vi ce gu ver nér kou pro vin cie He bei paní Qin Boy ong. Se tká ní
byla sice krát ká a for mál ní, nicmé ně vzác ný okamžik a zážitek,
kte rý se má lo ko mu po da ří zažít. Stej ně tak i ná vštěva Pekin gu,
kte rý má cca 20 mil. oby va tel. Měs to plné mra kodra pů, ob chod -
ních cen ter a se spous tou ki lo me t rů sil nic a dál nič ních
při va dě čů. Pří mo v Pekin gu se na chá zí pro slu lé Za ká za né měs to, 
kom plex pa lá ců a chrámů pro po je ných prů cho dy a chod ba mi,
kde podle le gen dy je 9 999 míst nos tí, a od kud vlád li dří ve čín ští
cí sa ři již od 15. sto le tí. Měs to bylo do mo vem 24 cí sa řů dvou dy -
nastií - Ming a Čching, a po dobu pěti set let se tu zdržoval jen
cí sař s do pro vo dem. Ostat ním sem byl vstup pod hroz bou smr ti
přís ně za ká zán. Měs to má čtver co vý pů do rys a za jeho 12,5 m
vy so ký mi zdmi není je di ná bu do va, jak bylo zvy kem na zá pa dě.
Bu do vy jsou sice ne vy so ké, a prostor ko lem nich do slo va bere
dech. Nicmé ně po ce lou dobu mé krát ké ná vštěvy byl v Pekin gu
vy so ký stu peň smo gu a celé měs to bylo za ha le no ja ko by v ne u -
stá lé mlze. Po čtyřech dnech, i když jsme se zdržova li pře de vším
v ho te lo vých pro sto rech, kde pro bí ha ly ce re mo nie, jed ná ní
a schůzky, mě ští pa ly oči a na tvá řích mi vy ra zi la leh ce za rud lá
vyrážka. Míst ní ob ča né při po by tu na uli cích nosí ne u stá le přes
nos a ústa rouš ku. I ta ko vý je život v uli cích Pekin gu. Takže jsem
se po pár dnech opravdu moc těšila zpět domů!

Na zá věr roku ješ tě byly schvá le ny dvě vy hláš ky vzta hu jí cí
se k od pa dům, a to Obec ně zá vazná vy hláš ka obce Pa so hláv ky
č. 2/2015, kte rá sta no vu je, co a jak a kam tří dit. V té dru hé vy -
hláš ce, Obec ně zá vazná vy hláš ka č. 3/2015, je sta no ve na výše
po plat ku, výše úlev a na koho se po plat ko vá po vin nost vzta hu -
je. Pro rok 2016 po pla tek za od pad zů stá vá ve výši 500 Kč na
po plat ní ka, ale stej ně tak jsou z to ho to po plat ku možné úle vy.
Prv ní z nich je, že od po plat ku jsou osvo bo ze ny děti v roce na ro -
ze ní až do roku, ve kte rém do sáh nou 5 let. Dal ší úle va je pro
naše se ni o ry, kte ří od roku, ve kte rém do sáh nou 70 let, mají sle -
vu ve výši 20%, tj. 100 Kč. Dále každý po plat ník, kte rý se
za po jil do tzv. ISNO (In te li gent ní sys tém na klá dá ní s od pa dy)
má sle vu na po plat ku 100 Kč. O dal ší sle vu na po plat ku za od -
pad se již musí ob ča né za sloužit sami. Ten, kdo bude oprav du
dob ře tří dit, může zís kat dal ší sle vu. Cel kem tak může po plat ník 
zís kat úle vu na po plat ku do ma xi mál ní výše 350 Kč. Ne mu sím
jis tě zdů raz ňo vat, že likvi da ce od pa du, kte rý zatěžuje naše

Okénko starostky
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život ní pro stře dí, je stá le dražší a nej lep ší ces tou k je jí mu zlev -
ně ní, je dů klad né vy tří dě ní od pa du, kte rý je možné zpe něžit
a dále využít. Mu sím ovšem zkon sta to vat, že za tím co v před -
cho zím sle do va ném ob do bí byly sku teč né ná kla dy na svoz,
tří dě ní a likvi da ci od pa dů vy čís le ny na 893 Kč na oso bu, nyní
jsme na část ce 971 Kč na oso bu. Takže nám sku teč né ná kla dy
na rost ly, mís to aby se snížily, což je opač ný efekt ve srov ná ní
s pře de šlý mi lety. Spo čí tej te si pak sami, ko lik obec za každého
po plat ní ka do plá cí ve vzta hu k va še mu po plat ku, kte rý obci
hra dí te. Stá le máme ješ tě v tří dě ní me ze ry ane bo ne u káz ně né
pů vod ce odpadu, kteří nám do kontejnerů vyhazují opravdu
kde co. Již v některém z předchozích čísel zpravodaje jsem
apelovala, abychom lépe třídili, a nyní apeluji, abychom si
všímali, co nám kdo do veřejných kontejnerů ukládá.

Máme za se bou nece lé dva zim ní mě sí ce, a ochut na li jsme, jak
vy pa dá sku teč ná zima. Sníh sice ne vy držel pří liš dlou ho, a jak to
bude s le dem, to se ješ tě uvi dí. Ale máme před se bou ješ tě celý
únor, a i bře zen dokáže ob čas pře kva pit. Tak dou fám, že si le tos
nejen děti ale spoň tro chu těch zim ních ra do vá nek užijí. Ně kte ří
z vás si do za jis té vy ra zí do hor, ať už do těch čes kých nebo do Alp.
Důležité je, že děti byly na vzdu chu, s ro di či a tře ba si spo leč ně za -
spor to va li. Člo věk je pak fy zic ky zdat ný a lépe odo lá vá ne mo cem.
Zvláš tě dneš ním dě tem, kte ré pro se dí hod ně času u po čí ta če a te le -
vi ze, by pro spě lo více po hy bu. A k do spě lým smě ru ji ná sle du jí cí
prosbu. Vzhle dem k zim ním mě sí cům je po tře ba pro vá dět na obci
zim ní údržbu, ať už po syp při ná le dí nebo od hr no vá ní sně hu. Z to -
ho to dů vo du vás žádám, abys te ne par ko va li auta na chod ní cích
a mís tech na sil ni cích, kde se běžně pro vá dí zim ní údržba, a to
nejen ta. Vše o bec ně totiž pla tí, že na chod ní ku se par ko vat ne smí.
Jen ně kte rým je po tře ba to při po mí nat.

Také bych chtě la na vás ape lo vat, abys te v kam nech ne pá li li 
kde co. V tom to ob do bí, kdy se topí, se ko li krát nedá po ves ni ci
vy jít na pro cház ku, pro tože to, co ně kte rým vy chá zí z ko mí nů,
se vážně nedá dý chat, ne mluvě o tom, že se ani ne da jí otevřít
okna k vět rá ní.

Na zá věr ješ tě jed na in for ma ce. V rám ci vy jed ná vá ní o zá -
vaz ku Aqua lan du Mo ra via vůči obci bylo do hod nu to, že ob ča né
Pa so hlá vek, pře de vším děti a se ni o ři, mo hou využít bez plat né
ná vštěvy aqua par ku. Nej vhod něj ší by bylo, kdy bys te se do mlu -
vi li vždy po sku pi nách, a zá jem o ná vště vu aqua par ku ozná mi li
pře dem na obec ním úřa du, aby chom tuto ná vště vu moh li zpro -
střed ko vat. Po kud tedy máte zá jem, dej te nám toto vě dět,
aby chom se spo leč ně moh li do mlu vit.

Pře ji vám všem v dal ších mě sí cích roku 2016 pěk né dny na -
pl ně né přá tel stvím, lás kou, spo ko je nos tí, dobrou ná la dou
a ra dos tí ze živo ta.

Martina Dominová
Pro voz ní doba sběr né ho dvo ru:

stře da, pá tek: 15,00 - 18,00 hod.
so bo ta: 09,00 - 12,00 hod.

Pro voz ní doba knihov ny:
úte rý: 15,00 - 17,30 hod.
čtvr tek: 16,00 - 18,30 hod.

Důležitá čís la:
tís ňo vá lin ka 112
po li cie 158
zá chran ka 155
hasi či 150

Hlá še ní po ruch:
Elek tři na EON 800 22 55 77
Voda (VaK Břec lav) 519 373 511

Vi no hrad ní ci
a je jich sta ros ti

Úro da z vi no hra dů je již dáv no ve skle pech, ochut ná vá me
vína z po sled ní úro dy a můžeme se tě šit na dob rý ročník.

Méně však na nej bližší bu douc nost, pro tože vy vstá va jí pro -
blé my, kte ré se ne ře ši ly a pře rost ly nám přes hla vu. Když píši
nám, mys lím tím všech ny vi no hrad ní ky ve spo leč né vi ni ci
nejen v Pa so hláv kách, ale i na Mu šo vě. Dlou ho do bým ne šva -
rem je ne schop nost ně kte rých je din ců při způ so bit se
požadav kům na včas né vy kli ze ní ostří ha né ho réví, jeho spá le -
ní, na dobrou prů jezd nost řád ků při kul ti va ci půdy či po stři ku
rost lin, na do sta tek mís ta na kon cích řád ků po třeb né ho k otá če -
ní trak to ru. Do spě li jsme do si tu a ce, kte rá se sta la ne ú nos nou
a hro zí ztrá ta ocho ty trak to ris ty dál dě lat prá ce spo je né s ošet řo -
vá ním vi ni ce. Ne lze to le ro vat ne vy ne se né réví či le to ros ty po
seč ko vá ní mezi řád ky, kdy se vše za chy tí v me cha ni za ci, zne -
možní pak její správ nou funk ci a zpra co vá ní půdy. Ne lze
to le ro vat růz né sklád ky sta ré ho kles tí, mrvy či kom postu hned
na kon ci řádů, kdy se pak trak tor nemůže bez potíží oto čit. A ne -
lze ne u stá le cho dit kon t ro lo vat vi no hrad s tím, že se pak jeho
uživa tel nutí k ná pra vě. Mnohdy bez efektu! Ostatně i to, že se
nedokážeme sejít ani na řádně svolané schůzi vypovídá něco
o přístupu ke společným problémům a ochotě je řešit.

Jak tedy bu de me po stu po vat dál? Aby chom za jis ti li do sud
vel mi dobrou spo lu prá ci s trak to ris tou a tím také dob ré a včas né 
ošet řo vá ní naší vi ni ce, mu sí me na sto lit ně ja ká pra vi dla a hlav ně 
pak na jít do nu co va cí pro střed ky na ty, kte ří ne pl ní po vin nos ti
řád né ho hos po dá ře ve spo leč ném vi no hra du. Na  schů zi vi no -
hrad ní ků na kon ci lis to pa du 2015 jsme se do hod li na
jed no du chém opat ře ní - ne při pra ve ná vi ni ce ne bu de ošet ře na či 
půda ob dě lá na! A to bez ná hra dy re spek ti ve vrá ce ní pe něz ze
spo leč né ho fon du. Jis tě, ri zi ko ší ře ní cho rob révy se tím zvý ší,
ale vi no hrad ník snad pochopí, co musí udělat, aby se sám
nevystavil potížím a aby také nezpůsobil potíže svému okolí. 

Čte nář si může mys let, že je to po stup pří liš ra di kál ní a ne -
spra ved li vý. Pak ale zů stá vá ne zod po vě ze ná otáz ka jak dál,
když se si tu a ce ne změ ní k lep ší mu a trak to ris to vi sku teč ně do -
jde tr pě li vost. Bu de me dál tříš tit prá ce pro vá dě né v jed not ném
a požado va ném ter mí nu až do kraj ní meze - bu de me si každý
ošet řo vat svůj vi no hrad sám? Z mno ha ra ci o nál ních po hle dů
věc nepřijatelná, nic pozitivního přinášející a ke škodě všem! 

Z po vě ře ní účast ní ků výše uve de né schů ze
MVDr. Miroslav Sedlák

Zá jezd do di va dlaOkénko starostky
Obec Pa so hláv ky po řá dá dne 21. 3. 2016 zá jezd do br něn ské -

ho di va dla Bol ka Po lív ky na ko me dii "Ro di na je zá klad stá tu",
za čá tek před sta ve ní v 19.00 hod. Ko me die se ode hrá vá v lon dýn -
ské ne moc ni ci sva té ho On dře je pár dnů před Štěd rým dnem.
Při ná ší ne pře ber né množství ko mic kých si tu a cí a gej zír hu mo ru.
Hra jí: Mi ro slav Etzler, Van da Hyb ne ro vá, Petr Mo tloch, Sa bi na
Lau ri no vá, Ri chard Trsťan, Mi loš Ko peč ný, Mar ti na Hu deč ko vá 
/Ma ri ka Pro cház ko vá, Ru dolf Je lí nek, Ja kub Slach, Zde něk
Piš ku la/Mi rek Sa ba din. Ob ča né, kte ří mají zá jem ko me dii na -
vští vit, se mo hou hlá sit na Obec ním úřa dě v Pa so hláv kách
osob ně, telefo nic ky na tel. č. 519 427 710 nebo mai lem na
obec@pasohlavky.cz . Zá jem ci po na hlá še ní uhra dí vstup né ve
výši 390 Kč nebo 195 Kč (pří sta vek = židle v řadě na víc), kte ré
bude vy bí rá no na Obec ním úřa dě. K dis po zi ci je 40 kusů vstu -
pe nek, pro to ne o tá lej te s včas nou re zer va cí. Po vy pro dá ní
všech vstu pe nek již ne bu de možné se při hlá sit. Od jezd au to bu -
su bude ozná men pro střed nic tvím míst ní ho roz hla su.

mailto:obec@pasohlavky.cz
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Běžná údržba v ná jem ním bytě

Jak víte, v naší obci pro běh lo Tříkrá lo vé ko le do vá ní v so bo -
tu 9. led na 2016 v od po led ních ho di nách. V ne dě li do po led ne
pak jed na sku pin ka byla ko le do vat ješ tě u Aqua lan du Mo ra via.
Dě ku je me ve de ní AQM, že nám to bylo umožněno. Cel kem
bylo vy brá no  18 244 Kč.  Je to o 2 635 Kč více, než v roce 2015.

Vaše dary bu dou využity na roz voj a re a li za ci těch to pro jek tů:
n Cha rit ní ošet řo va tel ská služba - za bez pe ču je od bor nou

zdra vot ní péči li dem v je jich při ro ze ném do má cím pro stře dí
n Cha rit ní pe čo va tel ská služba - služba po sky to va ná se ni o rům

a zdra vot ně po stiženým ob ča nům, kte ří z růz ných dů vo dů
po tře bu jí k za jiš tě ní běžného živo ta po moc dru hé oso by

n Do mov sv. Agá ty pro mat ky s dět mi - po má há mat kám
s dět mi v kri zo vých si tu a cích

n Dob ro vol nic ké cen t rum při OCH Břec lav - ko or di nu je
a me to dic ky vede dob ro vol nic kou po moc

n Níz ko pra ho vé den ní cen t rum pro lidi bez do mo va a Azy lo -
vý dům pro muže a ženy po sky tu je služby li dem, je jichž

so ci ál ní a život ní úro veň si to vyžadu je
n Far ní cha ri ty -  dob ro vol ná po moc so ci ál ně sla bým a po -

třeb ným li dem v nou zi
n Hu ma ni tár ní po moc při ne na dá lých udá los tech u nás i v za -

hra ni čí
n Pod po ra vzni ku a roz vo je so ci ál ně ak ti vi zač ní služby pro

ro di ny s dět mi
Jmé nem svým i Ob last ní cha ri ty Břec lav chci tím to po dě ko -

vat všem, kte ří vlíd ně při ja li ko led ní ky a při spě li do je jich
po klad ni ček. A ješ tě vět ší díky pa t ří samot ným ko led ní kům,
kte ří vě nu jí ne zišt ně svůj čas ve pro spěch po mo ci dru hým. Bez
nich by chom vů bec ne moh li sbír ku ko nat.

 Zís ka né pro střed ky bu dou použity pro pří mou po moc po -
třeb ných a při spě jí k udržení a roz vo ji sítě so ci ál ně zdra vot ních
služeb v na šem re gi o nu.

Dě ku je me!
                                                      Lenka Ferbyová

Tříkrálová sbírka

Vážené čte nář ky, vážení čte ná ři,
dnes se za mě ří me na pojmy "běžná údržba" a "drob né opra -

vy" v bytě. S tě mi to pojmy se můžeme se tká vat ve smlou vách
o nájmu, při užívá ní bytů i v zá ko ně a médiích.

Po hléd ne me-li na pro ble ma ti ku oči ma zá ko na, pak na jde me
úpra vu v zák. č. 89/2012 Sb., ob čan ský zá ko ník. Zde se v ust.
§ 2257 říká, že "Pro na jí ma tel udržuje po dobu nájmu byt a dům
ve sta vu způ so bi lém k užívá ní. Ná jem ce pro vá dí a hra dí pou ze
běžnou údržbu a drob né opra vy sou vi se jí cí s užívá ním bytu."

Uve de né pojmy byly užívá ny za "sta ré ho" i za "no vé ho" ob -
čan ské ho zá ko ní ku. Za jí ma vos tí však je, že vý klad toho, co se
pod nimi skrý vá, ne byl kon stant ní.

Do 31. 12. 2013 pla ti lo na ří ze ní vlá dy č. 258/1995 Sb. Ná -
sled ně od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2015 ne by la de tail ní úpra va
za kot ve na, neboť ob čan ský zá ko ník na ří ze ní vlá dy zru šil. Si tu -
a ce byla na pra ve na nyní, když od 1. 1. 2016 pla tí nové na ří ze ní
vlá dy č. 308/2015 Sb. o vy me ze ní pojmů běžná údržba a drob né 
opra vy sou vi se jí cí s užívá ním bytu.

Po dí vej me se nyní na již účin né a prak tic ké de fi ni ce toho, co 
tedy ná jem ce hra dí a pro vá dí na svůj ná klad v pro na ja tém bytě.

Běžná údržba je "udržová ní a čiš tě ní bytu včet ně za ří ze ní
a vy ba ve ní bytu, kte ré se pro vá dí ob vyk le při užívá ní bytu. Jde
zejmé na o ma lo vá ní, opra vu omí tek, ta pe to vá ní a čiš tě ní pod lah
včet ně pod la ho vých kry tin, ob kla dů stěn a čiš tě ní za ne se ných
od pa dů až ke svis lým roz vo dům. Dále se běžnou údržbou ro zu mí 
udržová ní za ří ze ní bytu ve funkč ním sta vu, pra vi del né pro hlíd ky 
a čiš tě ní di ges to ří, dře zů, ku chyň ských li nek a dal ších, kon t ro la

funkč nos ti ter mo sta tic kých hla vic s elek tro nic kým ří ze ním, kon -
t ro la funkč nos ti hlá si če kou ře včet ně vý mě ny zdro je, kon t ro la
a údržba vo do vod ních ba te rií s elek tro nic kým ří ze ním."

Drob né opra vy pak jsou opra vy bytu a jeho vnitř ní ho vy ba -
ve ní, po kud je toto vy ba ve ní sou čás tí bytu a je ve vlast nic tví
pronajímatele.

Drob né opra vy jsou dále vy me ze ny věc ně zejmé na jako
opra vy pod lah, pra hů, kry tin, opra vy dve ří, oken, klik, žalu zií,
opra vy vy pí na čů, vy pí na čů, zá su vek, kli ma ti za ce a cen t rál ní ho
vy sa va če, vý mě ny ven ti lů u roz vo dů ply nu, opra vy umy va del,
bi de tů, ve sta vě ných skří ní, van, opra vy kot lů a ka men na pev ná
pa li va (ni ko liv opra vy ra di á to rů a roz vo dů ústřed ní ho to pe ní)
a ob dob né. Ten to vý čet je pří kla dný s tím, že při po sou ze ní je
vhod né na hléd nout pří mo do uve de né ho na ří ze ní vlá dy.

Jako drob né opra vy jsou považová ny také dal ší ne spe ci fi ko -
va né opra vy bytu a vy ba ve ní, kte ré ne pře sáh nou část ku 1.000 Kč 
na jed nu opra vu. Zde vi dí me zře tel ný roz díl opro ti pů vod ní mu
na ří ze ní vlády, kte ré sta no vo va lo 500 Kč. 

Zá vě rem pak jsou drob né opra vy li mi to vá ny fi nanč ní část -
kou, a to jako část ka 100 Kč/m2 pod la ho vé plo chy bytu roč ně.
I zde je opro ti pů vod ní úpra vě zvý še ní, když pla ti la část ka
70 Kč/m2.

Do mní vám se, že je vhod né do pl nit, že od zde uve de né ho se
můžeme ve smlou vě od chý lit. Zá kon ta ko vou změ nu do vo lu je
však pou ze ve pro spěch ná jem ce. Je tedy při ja tel né sjed nat nižší 
li mi ty ane bo zce la vy lou čit po díl ná jem ce na opra vách
a údržbě. Ne lze však na o pak za kot vit pod mín ky pro ná jem ce
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Společenská
kronika

Jubilanti leden - únor
Urbánková Anežka         80 let
Sed lá ko vá Dana            62 let
Man dá ko vá Ale na           62 let
Sla bá Alžběta                84 let
Bin der Vlas ti mil            82 let
Sed lá ko vá Zdeň ka         68 let
Chludil Jiří                     68 let

Ju bi lan tům bla ho pře je me a pře je -
me hod ně štěs tí, zdra ví a spo ko je nos ti. 

Narození
Dne 17. 1. 2016 se Ro ma ně Pin -

ka vo vé a Mi ro sla vu Štrb ko vi na ro dil
syn Mi ro slav.

Dne 23. 1. 2016 se He le ně Mi ho -
ko vé a Sta nisla vu Je doun ko vi na ro di -
la dce ra Me li sa.

 

Ro di čům a pra ro di čům bla ho pře je -
me a Mi reč ka s Me lis kou ví tá me mezi
nás.

Vzhle dem k tomu, že ostat ní ju bi lan ti 
svým pod pi sem ne da li sou hlas ke zve řej -
ně ní je jich ju bi lea, ne by li zde zve řej ně ni.

Kdo z ju bi lan tů ná sle du jí cích mě sí ců
má zá jem o zve řej ně ní ve zpra vo da ji,
může svůj sou hlas po de psat na OÚ nebo
u šéf re dak tor ky na č. p. 8.

To samé se týká sňat ků a  na ro ze ní dí -
tě te.                

Dě ku jeme za po cho pe ní.  
Alena Slabá

Pozvánka

ZO ČSŽ v Pa so hláv kách po řá dá
v so bo tu 6. úno ra

MA SO PUST NÍ  ZÁ BA VU.
Za čá tek ve 20 ho din, vstup né 80 Kč.

K tan ci a po sle chu hra je
Zbyňa - band.

Masky  ví tá ny.

Poděkování

hor ší, než sta no ví zá kon a na ří ze ní vlá dy. Zá kon tedy ná jem ce vůči pro na jí ma te li chrá ní.
Pak liže bu de me uza ví rat ná jem ní či ji nou smlou vu k užívá ní bytu, pak je vhod né

zvážit tyto li mi ty a také možnost své po sta ve ní jako ná jem ce ješ tě vy lep šit a ná kla dů na
opra vy se zba vit. Je vhod né při hléd nout k výši ná jem né ho, sta vu bytu, osob ním vzta hům
s pro na jí ma te lem.

Na o pak pro na jí ma te lé bytů by se ne -
mě li po kou šet pře nést na ná jem ce více
ná kla dů, než sta no ví zá kon a na ří ze ní
vlá dy, neboť pak se vy sta vu jí ri zi ku
účin né práv ní obra ny ná jem ce, když se
k ta ko vým zkra cu jí cím ujed ná ním proti
nájemci ve smlouvě nepřihlíží.

Běžná údržba v ná jem ním bytě

Děti a uči tel ky MŠ Pa so hláv ky dě ku jí spon zo rům paní Uh lí ko vé a panu Zden ku
Kup so vi za věc né a fi nanč ní dary, díky kte rým měly děti ve škol ce pod stro meč kem
bo ha tou vá noč ní na díl ku.

 J. Rusňáková a M. Chudobová, učitelky MŠ


