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Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost Koberovy 140
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu - Koberovy,
Hamštejn, Chloudov
ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost Besedice 47
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu - Besedice,
Michovka, Zbirohy
ve volebním okrsku č. 3
je volební místnost Vrát 34
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu - Vrát,
Prosíčka
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní
občanství ČR (platným občanským průkazem nebo cestovním, diplomatickým
nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem). Neprokáže-li volič
svou totožnost a státní občanství ČR, nebude mu hlasování umožněno.
Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací
lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti.
Volební místnosti ve všech volebních okrscích nemají bezbariérový přístup.
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V Koberovech dne 1.9.2021
Jindřich Kvapil
starosta obce

44. ročník Lesního běhu Kalichem
Pod patronací Obecního úřadu v Koberovech, v rámci soutěže „O pohár
běžce Českého ráje 2021“, pořádá klub rekreačního běhu TJ Sokol
Koberovy 44. ročník Lesního běhu Kalichem. Prezence žákovských
kategorií začíná od 8:00 hod, na hlavní závod do 10:30 hod. Více na
www.tjsokol-koberovy.cz.
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Čarodějnice
30.4.2021 proběhlo pod dohledem našich hasičů poslední pálení
„čarodějnic“ bez přítomnosti veřejnosti na pozemcích u rybníka.
Na základě stížnosti občanů, provedl Městský úřad v Železném Brodě,
odbor životního prostředí, místní šetření u připravené hranice a konstatoval,
že v tomto formátu pálení této dřevní hmoty (odpadu) nelze na
zemědělských pozemcích konat.
Vzhledem k tomu, že v této hromadě se nacházely věci, které nebyly
rostlinného původu, docházelo zapálením i k porušení zákona o ochraně
ovzduší.
Pro rok 2022 je vysloven zákaz navážení tohoto odpadu (zahradního,
dřevního a jiného) na tento pozemek.

Nová obecně závazná vyhláška Obce Koberovy o místním poplatku za
odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (se základem
poplatku podle kapacity soustřeďovacích prostředků na odpad)
platná od 1.1.2022.
V závěru loňského roku byl schválen nový zákon o odpadech č. 541/2020
Sb., který zrušil zákon č. 185/2001 Sb. Stávající způsob řešení plateb za
odpadové hospodářství byl zrušen a obec byla povinna vydat v souladu
s tímto zákonem novou obecně závaznou vyhlášku. Nově tak je možné
zpoplatnění komunálního odpadu pro občany (fyzické osoby) již pouze
podle novelizovaného zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.
Povinností obce je zajistit, aby recyklovatelné složky komunálního odpadu
tvořili minimálně od r. 2025 – 60%, od r. 2030 – 65 % a od r. 2035 70%
z celkového množství komunálního odpadu za rok. Rovněž se zvyšují
sazby za ukládání komunálního odpadu ze současných 500 Kč/t směsného
komunálního odpadu na částku 800 Kč/t v r. 2021 až na 1850 Kč/t v r.
2029.
Nově je obecně závaznou vyhláškou stanoven okruh poplatníků a plátců:
Poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
je:
a) Každá fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště
b) Každý vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná
fyzická osoba
Plátcem poplatku je:
a) Společenství vlastníků jednotek, pokud pro dům vzniklo
b) Vlastník nemovité věci v ostatních případech
Plátce:
- je povinným subjektem, který plní svoji povinnost nepeněžité povahy a
přihlásí se jako plátce
- má ohlašovací povinnost, domluví se správcem poplatku velikost nebo
druh sběrných prostředků
- je povinen vybrat poplatek od poplatníka
- nehlásí za koho konkrétně hradí
- uhradí poplatek a rozpočítá na poplatníky
- není primární povinností správce poplatku pátrat po daňovém subjektu
V praxi to znamená, že každý vlastník nemovitosti, ať už je určená
k trvalému bydlení či rekreaci, se stává plátcem poplatku a má ohlašovací
povinnost. Za porušení ohlašovací povinnosti může správce poplatku
uložit plátci/poplatníkovi pokutu za nesplnění povinnosti až do 500 tis. Kč
podle §247 odst. 1 písm. a) daňového řádu.

Ve vyhlášce je stanoven i minimální objem nádoby na likvidaci směsného
komunálního odpadu, kterou musí daná nemovitost mít a to podle počet
osob, které v dané nemovitosti bydlí. Vlastník rekreačního objektu hradí
poplatek za jednu osobu. Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt,
rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit
poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.
Obecně závaznou vyhláškou byla stanovena minimální kapacita nádoby na
60 litrů na poplatníka a měsíc. To znamená například, že vlastníci
rekreačních objektů i osoby, které bydlí v nemovitosti sami, si musí zajistit
– objednat na Obecním úřadu v Koberovech - minimálně kapacitu nádoby
720 litrů/ rok a zaplatit příslušný poplatek. Samozřejmě si mohou vybrat i
vyšší kapacitu sběrné nádoby a zaplatit podle této kapacity i příslušný
poplatek. Dům, který obývají čtyři osoby, musí mít minimálně zajištěnou
kapacitu ve výši 2.880 litrů. To například splňuje plastová popelnice 120
litrů s vývozem 1 x 14 dní.
Doporučujeme plátcům poplatku, aby si v dostatečném předstihu na
Obecním úřadu objednali dle přílohy č. 1 této vyhlášky požadovanou
kapacitu svozové nádoby. Tiskopis pro plátce poplatku je součástí tohoto
zpravodaje.
Sazba poplatku je stanovena na 0,75 Kč za litr kapacity sběrné nádoby.
Splatnost poplatku je stanovena ve vyhlášce nejpozději do 30.4. daného
kalendářního roku.
Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků
může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je
příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.
Úplné znění Obecně závazné vyhlášky najdete na www.koberovy.cz .
Třídění odpadů v obci
1. Papír – vhazujte do kontejnerů modré barvy, svázaný a
vytříděný na časopisy, letáky, noviny a karton. Papírové krabice je
třeba rozložit. Do kontejnerů na papír nepatří papírové kelímky od
nápojů, krabice od mléka a džusů, obaly od stavebního materiálu,
dehtovaný papír a papír, který je mastný, mokrý nebo jinak
znečištěný! Zavírejte víka kontejnerů!
2. Sklo – třídí se sklo barevné – zelený kontejner a čiré – bílý
kontejner. Do kontejnerů na sklo nepatří zrcadla, autoskla,
drátoskla, keramika a porcelán a sklo, které je znečištěné zbytky
potravin nebo chemikálií. Sklo pokud možno nerozbíjejte.

3. Kov – do kontejnerů lze dávat plechovky, konzervy, nádoby od
sprejů a kosmetiky.
4. Nápojové kartony /tetrapak/ – obaly od mléka a džusů
odevzdávejte vymyté a smáčknuté v oranžových pytlích,
k dispozici zdarma na OÚ.
5. Ostatní plasty – obaly od šamponů, aviváží, veškeré kelímky od
jogurtů, másel, salátů, polystyren. Odevzdávejte ve žlutých
pytlích, k dispozici zdarma na OÚ
6. PET lahve – sbírají se do kontejnerů žluté barvy. Je samozřejmé,
že i tyto odpady se sbírají bez nečistot a sešlápnuté. Do kontejneru
nepatří obaly od šamponů, aviváží, veškeré kelímky od jogurtů,
másel, salátů, plastové hračky, kbelíky a jiné plasty neoznačené
logem PET.
7. Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu – na
objednávku od 1.4. do 31.10. pravidelně 1x týdně, v období od
1.11. do 31.3. je vývoz na objednávku. Popelnice je hnědé barvy.
8. Nebezpečný odpad – vývoz probíhá dvakrát ročně mobilním
svozem. Informace o termínech a místech sběru najdete na úřední
desce, výlepových plochách, webových stránkách obce a
v kabelové televizi.
9. Jedlé oleje a tuky – nádoba šedé barvy, olej odkládejte
v uzavřených plastových nádobách /PET láhve atd./ do sběrného
místa u ZŠ v Koberovech.
10. Objemný odpad – odpad, který vzhledem k rozměrům nemůže být
umístěn do sběrných nádob a pytlů. Uložení ve sběrném dvoře
v Železném Brodě, Příkrá 140.
11. Stavební odpad – uložení ve sběrném dvoře v Železném Brodě
nebo likvidace jiným způsobem v souladu se zákonem o odpadech.
12. Malé elektrospotřebiče – zařízení s rozměry menšími než
49x80x50 cm, např. vysavače, mikrovlnné trouby, žehličky,
topinkovače, fritovací hrnec, mlýnky, kávovary, el. nože, fény,
holící a stříhací strojky, hodiny, budíky, váhy, vrtačky, pily,
nástroje pro pájení, nástroje pro sečení, ostatní elektrické a
elektronické nástroje z domácnosti
13. Obnošené šatstvo, obuv a další textil – vhazujte do kontejneru
zabalené v menších igelitových pytlích.
Takto nastavený systém třídění odpadů v obci je určený pro nepodnikající
fyzické osoby, které mají bydliště nebo vlastní nemovitost na území obce

Koberovy. Právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby mohou tento
systém sběru a třídění odpadů využívat pouze na základě smlouvy uzavřené
s Obcí Koberovy. Tato smlouva je zpoplatněna.
Základní škola Koberovy
Vážení spoluobčané,
Základní škola v Koberovech zajišťuje kvalitní rozvoj našich dětí - a to i
v časech „covidových“. Od začátku pandemie byla škola připravena na
online výuku a dokonce zapůjčila 7 notebooků žákům, kteří to potřebovali.
Online výuka měla 3-4 hodiny denně v prostředí MS Teams, kdy žáci
přiměřeně věku a možnostem pilovali převážně hlavní předměty.
Z dotačních titulů jsme sehnali také notebooky pro učitele a hlavně nový
server, který zajišťuje chod IT, neboť mnoho učitelů učilo přímo ze školy.
Škola se evropských dotací nebojí, a tak v poslední době získala opravdu
mnoho peněz. V srpnu končící školní klub přinesl škole 1,8 miliónu na
vybavení (sportovní, výtvarné, deskové hry, šipkový automat, stolní fotbal,
vzdušný hokej), ale i na provoz a nájem v hasičské klubovně. Účastnili jsme
se Šablon II a od září navážeme Šablonami III, ze kterých jde do školy
skoro 0,9 milionu na různé podprogramy (čtenářský klub, doučování žáků,
deskové hry, školní asistent) a vybavení školy. Škola také z evropských
peněz zajišťuje žákům pravidelně ovoce a mléko a také obědy pro sociálně
slabé rodiny. Zapojili jsme se rovněž do polytechnického vzdělávání, ze
kterého bychom v září měli dostat různé stavebnice (merkur, dřevěné),
mikroskopy a další pomůcky v hodnotě 100 tisíc korun.
Škola nezahálí ani o prázdninách, kdy jsme instalovali novou
vícedotykovou interaktivní tabuli v hodnotě 112 tisíc korun a nechali nově
vymalovat další prostory školy. Od září nás čeká nové pojetí předmětu
informatika. Ministerstvo doporučuje minimálně dvě hodiny informatiky.
My máme dokonce čtyři a žáci chodí na druhý stupeň výborně připraveni.
Dle nové informatiky náš čeká programovaní ve Scratchi, kódování, práce
s daty a hlavně robotika. Byly zakoupeny robotické stavebnice VEX GO,
kdy se žáci budou učit stavět jednoduché modely, měnit setrvačníky,
připojovat řídící jednotku, ale i programovat jejich vzdálený pohyb přes
počítač.
Škola dává velký důraz i na ekologii. Samozřejmostí je třídění odpadů.
Každý rok jezdí dvě třídy na týdenní výukový program do ekologických
středisek. V loňském roce jsme vysadili další stromy podél silnice
k Suchým skalám.

Mnohokrát děkujeme obecnímu zastupitelstvu, které za školou stojí, a
přestože klesnul počet žáků pod 60 a měli bychom spojit nějaké třídy, tak
dotuje úvazek 0,7 učitele, aby bylo pět samostatných tříd.
Vše aktuální okolo dění v ZŠ Koberovy najdete na stránkách
www.zskoberovy.webnode.cz
Prvního září nás čeká slavnostní přijetí nových prvňáčků, a pokud
epidemiologická situace dovolí rádi Vás uvidíme na tradičním „Dýňování“
(21. října) a „Rozsvícení vánočního stromečku“ (25. listopadu).
Mgr. Petr Flégr
SDH Koberovy informuje …
Tak za sebou máme „snad“ to nejhorší z covidové doby a bude možnost se
opět setkávat na různých společenských, sportovních a kulturních akcích
pořádaných nejen naším spolkem hasičů. Krátce k tomu, co nás teď čeká a
chceme uskutečnit do konce tohoto roku.
Sobota 11.9.2021 – Žehnání a přivítání nového historického praporu
SDH Koberovy
Akce se uskuteční před OÚ Koberovy v 10,00 hod. vedle hasičské
zbrojnice, kde tímto chceme přivítat zástavu našeho spolku, kterou se nám
podařilo přes vlastní zdroje spojené s dotační podporou získat. Zveme
všechny občany obce, aby se s námi přišli o tento slavnostní okamžik
podělit a podívat se na nový historický ručně vyšívaný prapor
s proprietami a návrhem pro náš spolek. Během asi hodinového programu
proběhne pořadový nástup zásahové jednotky, uvítání praporu starostou
obce Koberov a starostou SDH našeho spolku. Zároveň pro Vás bude
připravené občerstvení pro tuto příležitost, kde bude určitě možnost strávit
čas pár slovy u tohoto důležitého momentu.
Sobota 18.9.2021 – Zájezd na Mělnické vinobrání (1 den)
V sobotu v uvedený den se uskuteční 1-denní zájezd na mělnické
vinobraní s odjezdem cca 8,30 hod a návratem ve 22,30 hod. VŠICHNI
jste srdečné zváni a hlásit se můžete na tel.čísle 775073823 (T.Mašek)
nebo přes jakéhokoliv člena výboru SDH. Podrobnější informace včetně
programu najdete na webových stránkách: https://vinobranimelnik.cz/
Pátek 15.10. nebo sobota 16.10.2021 – Posvícenská akce
Jelikož jsou oficiální podmínky pro pořádání větších akcí jako jsou
koncerty, disko a zábavy v této době nejisté, chtěli bychom pro toto
posvícení případně uspořádat akci podobnou té před 2 lety a to
ochutnávka vína s následným posezením s hudebním doprovodem.

Uvidíme jak vše dopadne, ale věříme, že něco v tomto duchu budeme moci
uspořádat.
V sobotu 2.10. se uskuteční 13. ročník „Hasičské noci pod Ještědem“, což
je silová náročná noční soutěž s hasičskou tématikou, která má základnu
v obci Záskalí na Liberecku. Opět zúčastní čtyřčlenný tým naší jednotky,
která reprezentuje obec. Kdo bude mít zájem, bude vítán i jako fanoušek
našeho týmu. Zároveň se nám pomalu rozjely i některé termíny tréninků
našich mladých hasičů. Po odchodu silného zastoupení starších žáků
z důvodu dovršení 15-ti let věku po covidovém roce skládáme nové týmy
těch mladších i starších …. Postupně se nám tak daří a doufáme, že příští
rok to již rozjedeme na 100%. Samozřejmě, kdo by měl zájem přihlásit své
děti, neváhejte kontaktovat Janu Tyrychtrovou nebo Soňu Flégrovou,
jakožto vedoucí mládeže.
Poslední informací je zpráva o konání výroční valné hromady SDH, za rok
2020 se i dle aktuálně platných regulí neuskuteční, nicméně počítáme s tím,
že i přes ne zcela bohatý rok se uskuteční VVH za rok 2021, o tomto
termínu budeme členy hasičů včas informovat. A jelikož se bavíme na
konci tohoto článku o členech hasičů, rádi uvítáme další zájemce-členy,
kteří by se chtěli podílet na růstu, pomoci či byli mladou krví pro náš sbor.
Za výbor SDH
Tomáš Mašek, starosta SDH
OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR
Starosta obce Koberovy podle ust. § 14c odst. 1 písm. a) a ust. § 15 zák. č.
247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů zveřejněním v místě
obvyklým
oznamuje:
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční:
v pátek dne 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 9. října 2021 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.

Objednávám tuto kapacitu nádoby (objednaná kapacita musí splňovat OZV č.
5/2021, tj. musí být vyšší než stanovená minimální kapacita, vyberte K0 – K12)

OBEC KOBEROVY
Koberovy 102, 468 22

sazba K…….

Ohlášení k místnímu poplatku za odkládání
komunálního odpadu z nemovité věci
V souladu s platnou obecně závaznou vyhláškou o místním poplatku za
odkládání komunálního odpadu z nemovité věci oznamuji1
vznik
změnu
zánik poplatkové povinnosti k místnímu
poplatku z pobytu

I.

Plátce poplatku
- fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště nebo
vlastník nemovité věci

Jméno a příjmení

Adresa
nemovitosti:
Datová schránka:

Ulice:

Číslo:

Obec:

PSČ:

E-mail2:

Tel:2

Adresa pro doručování při správě místního poplatku (liší-li se od adresy
nemovitosti):

2

Dne:

Datum narození:

Počet osob v nemovitosti žijících:

1

Vaše osobní údaje budou zpracovávány na základě zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
a v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů - GDPR také ve veřejném zájmu. Předpokládaná
doba zpracování je po dobu trvání poplatkové povinnosti a po dobu lhůty pro stanovení a placení
poplatku. Poté budou poskytnuté osobní údaje předmětem skartačního řízení. Proti tomuto zpracování
můžete podat námitku.

Zaškrtněte
Telefonní a e-mailový kontakt slouží pro neformální komunikaci správce poplatku s poplatníkem.
Na e-mail mohou být např. zasílány platební údaje, upozornění na blížící se splatnost poplatku,
upozornění na daňový nedoplatek a jiné informace vztahující se k místnímu poplatku z pobytu.

Podpis oprávněné osoby:

Příloha č. 1: Místní poplatky za ukládání komunálního

odpadu z nemovité věci dle kapacity soustřeďovacích
prostředků
Ceník Komunální
odpad v r. 2022
objem
nádoby
litrů/rok

Místní
poplatek
v Kč
540

Typ sazby

Velikost nádoby

četnost
svozu

K0

pytel 120 litrů

6 ks

720

K1

pytel 120 litrů

12 ks

1440

1080

K2

80 litrů
110 litrů plechová
120 litrů plastová

1 x 14

2080

1560

1 x 14

2860

2145

1 x 14

3120

2340

1x7
kombinovaný
39 svozů
kombinovaný
39 svozů

4160

3120

4290

3218

4680

3510

1x7

5720

4290

K9

80 litrů
110 litrů plechová
120 litrů plastová
110 litrů plechová
120 litrů plastová

1x7

6240

4680

K10

240 litrů

1 x 14

6240

4680

K11

240 litrů

1x7

12480

9360

K12

Pytel 120 litrů

1 ks

120

90

K3
K4
K5
K6
K7
K8

počet
min. objem
osob
litrů/měsíc
poplatník
60
1
60
2
120
3
180
4
240
5
300
6
360
7
420
8
480
9
540

minimální
objem
kapacity
litrů/rok
720
1440
2160
2880
3600
4320
5040
5760
6480

