Zasedání zastupite|stva obce se uskutečni|o dne 31. |edna 2001 a projedna|o:
. vys|echIo zprávu předsedy inventarizační komise o provedené inventuře
majetku obce k 31 ' 12. 2000, tuto projedna|o a schvá|ilo. Majetek obce
.l9,B02.806,20
Kč.
k 3,l. 12. 2000 činí
. zprávu o finančnímhospodaření obce v roce 2000, kterou před|oŽi|a před-

sedkyně finančníhovýboru ing. Zábojníková. Příjmy za rok 2000 činily
3,3O2'362'- Kč a vydáníza rok 2000 činiIo 5,450.436,- Kč, rozdíl by| uhra.
zen z přebytku roku ] 999. Po projednání by|o hospodaření obce za rok

.

2000 schvá|eno.
předsedkyně finančníhovýboru ing. Zábojníková poda|a návrh rozpočtu na

rok 200,l . Rozpočet je navrhován jako vyrovnaný a příjmy ivydání činí

2,491 ,000,- Kč. Po projednání jednotIivých kapitoI byI rozpočet obce
Neubuz na rok 200,l schvá|en.

Organizační zá|ežitosti:

.

by| schvá|en a udě|en souhIas k podnikání a nak|ádání s komuná|ním odpadem a zároveň by|a schvá|ena sm|ouva o sběru odpadu mezi TS Z|ín a obcí

ÍNnliÍ.ň-q-l-a
tr I čÁp r.erÍifE,,
^oĚ,,
oTevŘÉ,
HuBU oTtvR.E,
ŽÁan HUEU
^9Q^ žÁgl
-C,,uo'
noŘe,
LEDY PLIJí oo
ŠrlnnsEDLAK,
xreŘv Ňeoňe.

Neubuz.
schvá|i|o příspěvek ve výši 2.000,- Kč LyŽařskému k|ubu Trnava'
,l
schvá|i|o příspěvek Českémusvazu vče|ařů ve výši '500,. Kč.
starosta informova| o výkupu pozemků pro MK do chatové ob|asti.
Zo se zabýva|o možností výstavby vodovodu do našíobce. Bude u občanů
proveden průzkum zda je o vodovod zájem. Výh|ed by by| takový, že
v roce 2002 by by| zpracován projekt a stavba by mohla být rea|izována
v roce 2003.
dá|e se Zo zabýva|o rekonstrukcí hasičskézbrojnice, která je v havarijním
stavu. Jedná se o přístavbu a nádstavbu, kde by by|a mimo jiné umístěna
i knihovna a skIad oÚ.
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.
.
.

.

ma

kom

provoz Č0V

pop|atky ze psů

60.000,101 .000,-

liln

1,782.000,180.000,3.000,-

75.000,-

stravné za Žáky

'130.000,-

provoz ZŠNeubuz

200.000,-

knihovna, rozhlas, kab. TV

'147.000,-

ku|tura

+

72.000,-

těloWchova

veřejné osvětlení

118.000,-

komuná|ní s|uŽby

1

popl. za kabel. televizi

24.000,-

veřejná zeIeň

dotace

52.000,-

požárníochrana

70.000,-

státní spráVa (mzdy' p|yn'

za škoIní stravování

295.000,-

za zaKy 00lrz0elrcr 00 r.b brusovrce

Příjmy:
daň z nemovitostí

nikace

a 00 1b

88.000,25,000,-

103.000,-

úroky z u|oŽených prostředků

250.000,-

el. energie, administr. lnjlohy)

713.000,-

ostatní příjmy (odvoz odpadků)

130.000,-

ostatní

264.000,-

CELKEM

2,491.000,-

CELKEM

přijde, Rozpuknou se ledg,
volný bude bude proud,
máj,
usmívó se slunce' po u|ndch šumících
usmíudseháj loděpyšněplout.
Stříbrnésué ulng Ygskočízhrud'klasg,
býnýbudelaňt,
horavgleje,
rozkaete se rtiŽe, kosabude finčet,
zpěu rodostný znět.
slauík zapěje.

zase bude

dopravní obsIuŽnost

rok 200Í

daně od Íyzických a práv. osob

u

JanWk

Přijde jaro

Vydání:

ZastupilteIsttuo
ohoe Nouhuz
sohvá[il[o
rozp@ě@t oboo

PŘIJDE JARo

2,491.000,-

A talípa naše
bud,e zelená,

z aěfilí mocných listí
námnquěnce dá,
Ajts, vlasti, plesej,
usmíad se háj,
přijde jaro, přijde,

budemmítimáj.

ozNÁMENí KATASTRÁLNíHo ÚŘADU BRNo

o provádění zeměměřičských přací v okrese Zlín
v období od 1. března do 15. prosince 2oo1
Práce jsou prováděny ve veřejném zájmu podle zákona čís|o200/1 994 Sb', o země-

Adresa: Finančníúřad ve Z|íně

měřičstvía zákonů souvisejících s jeho zavedením. VýsIedkem prací je údržba

Zarámí 4463

a obnova měřičských značek, jejich signa|izačních a ochranných zařízení a zřizování
nových bodů. Zaměstnanci KU jsou oprávněni pod|e S 7 uvedeného zákona Vstupovat

poštovní příhrádka 86
761 86Z|ín

ivjíždětv nezbytně nutném rozsahu na nemovitosti. VlastníkůmiuŽivatelům nemovi-

tostí se orokáŽí úředním průkazem.

TeIefonní spojení:

Ústředna:

7617 111

Přímá vo|ba: 7617 + |inka vo|aného
oracovníka
Pro odděIení kontrolní a oddělení majetkových daní a nedaňových agend p|atí:

Ústředna:

7615111

Přímá vo|ba: 7615 + |inka vo|aného
oracovn íka

Úřední hodiny:
pondělí a středa od B.00 do 17.00 hodin
Pracovní doba podateIny:
pondě|í a středa od B.00 do 17.00 hodin
ostatní dn;, od 7.00 do 15'00 hodin
Pok|adna státních příjmů:
,l
oondě|í a středa od B.00 do 7.00 hodin
pátek od B.00 do 12.00 hodin

Při rozhodování o umístěnínové měřičské značky se postupuje pod|e zákona čís|o
359l1992 Sb', o zeměměřičských a katastrá|ních orgánech v platném znění.
Katastrá|ní Úřad žádá občany, aby byIi nápomocní při provádění uvedených prací.

Změna te|eÍonníhoěís|a
VaK, a.s., Zlín
0d 29.1' 2001 se měnÍte|. čís|oústředny
Vodovodů a kana|izací, a's., Z|ín-Louky
z čís|a7605 111 (staré čís|o)
na

7124111

přímé vo|by 7124

+

k|apka.

Čís|ona dispeřink v Loukách 7104 414
ie nezměněno!

mze-zlin@iol.cz

Charita Z|ín pro starší, nemocné a so.

o'r

7)

z ořevodu nemovitostí
Upozornění na daňové povinnosti
v roce 2001

ciá|ně potřebné spoIuobčany zajišťuje:
. komplexní domácí péči
- stravování
- praktickou pomoc

siIniční

5) Daň z nemovitosti pro rok 2001
6) Daň dědická, daň darovací, daň

-

GENtlK(

s|anovený zastupitelstvem obce Neubuz

1í. 2000,

za používáníkultuÍní a společenské
mís|nosti nad obDhodem.

. Pto občany Neubuze:

za1-3hod.

300Kč

cizí záiemce:

za1-3hod. 300Kč
ZMĚNA!!! za každou dalšíhod.í00 Kř

o Pro ZŠNeubuz:

Sdělení Ministerstva zemědělství ČR,
Zemědělská agentura Zlín

S účinnostíod 1. 1. 2001 byla dokon-

čena transformace dosavadních

územních odborů ministerstva země.

'i'.ť,?'Jti

osobu

10 Kř

dětmi v tísni

Kance|ář Charity Z|ín:
Burešov 4886,760 o1 Z|ín
Tel.067/313 92

-4r--

za každou dalšíhod' 60 Kř

provoz charitního domova pro matky

s

Všechny tyto informace jsou občanům
k dispozici na obecním úřadě Neubuz.

za 1

e-mail:

je účeIovýmzařízením římskokatoIické
církve, jehož smysIem je pomoc Iidem
v nouzi bez ohledu na jej ich rasovou,

<t -

cviřenížen a iiné kloužky:

Zarámí 88,760 41 Z|ín

Tefefon: 067/335 30, fax: 067/363 69

národnostní nebo náboženskou přísIušnost'

oj

o Pro

Adresa:

Charita Z|ín

)Daň z přrjmu
2) Daň z přidané hodnoty

t.i*,,o

MlN lsTERsTVo ZEMĚDĚLsTví ČR,
zEMĚDĚLsKÁ ACENTURA zLíN

Ing. František Fojtík, pověřený výkonem
funkce ředite|e ZA MZe Čn zlin

,l

o Pro

Úp|ný název agentury s působnostípro

Ize

Jedná se o:

schválený dne 29.

ČR transformovány v Zemědě|ské agentury.

volat bud'přes ústřednu nebo pomocí

Zajištění záktadních informací občanům
o daňové problematice vydané Ministerstvem financí ČR p|atné pro rok 2001
a dále základní informace o Finančním
úřadu ve Zlíně.

a

Příkazem ministra zemědě|ství Čn čislo
2ol2o00 by|y s účinnostíod 1. 1. 2001
územníodbory Ministerstva zemědě|ství

okres Zlín je:

(nové císlo).

Jednot|ivé pracovníky VaK Z|ín, a.s.,

NoVÝ NÁZEV

dělství ČRv zeměděIské agentury
(dále jen ZA). zA MZe ČR ZIín sídlí
na ulici Zarámí 88, tel. číslazůstávají
beze změn, tj. 335 30,721' I0 02.

K novým zákonům v dopravě
o přepravovat osobu m|adší-l B |et a menšínež 150 cm na sedad|e
jiném, než je uvedeno v předchozÍm odstavci, které je vybaveno bezpečnostním pásem, pouze za použití zádržného systému:
toto nep|atí pro osoby, u kterých jejich zdravotní nebo tě|esná

lnformace k zákonu č' 247 /2000 Sb., o získávání a zdokona|ování
odborné způsobi|osti k řízení motorových vozide| a o změnách
některých zákonů.

dispozice použitízádržnéhosystému neumožňuje (tato povin.
nost by|a dne 7' 12. 2Oo0 Sněmovnou omezena na dá|nice
a siInice pro motorová vozid|a - tato změna můženabýt p|atnosti aŽ po ukonční|egisIativního procesu)
. upevnit zádržný systém způsobem, který stanoví zv|áštní právní

Nový zákon (veřejností nazýván jako,,Autoško|ský zákon,,) vytváří
uceIenou právní úpravu v předmětné oblasti, v nížjsou zapracovány dosud všechny p|atné směrnice ES vztahujícíse k uvedené pro-

bIematice tak, aby tato právní úprava byIa pIně kompatibiIní
s odbornými a právními předpisy států Evropské unie. Občan, který
získá řidičkéoprávnění podle tohoto zákona, nebude muset mít jiŽ
obavy z toho, že by mu toto oprávnění v p|ném rozsahu neby|o

.

uznáno v některém ze států EU bez da|šíchdop|ňujících podmínek.

Nově postavený systém ceIkového vzdě|ávání uchazečů

o řidičské oprávnění a řidičů,kteří již jsou držite|étěchto oprávně.
ní, včetně stanovení personá|ních i technických podmínek pro
výuku a výcvik, je koncipován tak, aby výs|edkem by| řidič' kteý
nejen zná předpisy o pÍovozu na pozemních komunikacích, a|e
získá i zna|osti, dovednosti a návyky potřebné pro účastv provozu
na pozemních komunikacích a oh|edup|ného chování v něm.
Pro napInění těchto cí|ůurčuje zákon přesná pravidIa pro vznik,
provoz a zánik autoško|, odděluje v|astní výuku a výcvik od prová.
dění nezávis|ých zkoušek k získánířidičského oprávnění a stanovuje přesná kritéria pro státní dozor nad ce|ým systémem' Současně
udě|uje pravomoce k postihu, pokud nebudou jednot|ivé povinnosti
dané zákonem pIněny.

oproti již minu|é právnÍ úpravě doš|o dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, tj' dnem 1. ledna 2001 k něko|ika dů|ežitýma zásadním
změnám. Jednou z nejdů|ežitě1šíchje převod kompetencí v oblas-

tech upravených zákonem z Ministerstva vnitra a Po|icie ČR na
Ministerstvo dopravy a spojů a okresní úřady' Pro občana to znamená, že v řadě činností,které dosud dě|ala PoIicie ČR a Minister-

stvo Vnitra, se bude obracet na přís|ušnýokresní úřad, případně na

Ministerstvo dopravy a spojů. obdobný převod kompetencí občan
již pozna| dnem 1. července roku 2000, a to v ob|asti občanských
průkazůa cestovních dok|adů.

lnformace o zákonu č.361l200o Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některÝch zákonů.
Zákon, upravující provoz na pozemních komunikacích má nás|e.
duiícístrukturu:
Část první obsahuje zákon o provozu na pozemních komunikacích'
Část druhá tvoří změnu zákona Č, 12l1997 sb', o bezpečnosti
a p|ynu|osti provozu na pozemních komunikacích. Část třetí po1ed.
nává o změně zákona Č, 111/1994 sb., o siIničnídopravě, ve znění
pozdějších předpisů' Část čtvrtá uvádí změnu zákona č.28311991
Sb', o Po|icii ČR a část pátá změnu zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve zněnÍ pozdějších předpisů. Cást šestá zrušuje S 7
Vyh|ášky Ministerstva vnitra č. 87/1967 Sb., o řidičských průkazech, ve znění pozdějších předpisů. Cást sedmá stanoví účinnost
od 1. 1 . 200] mimo části šesté,která nabývá účinnostidnem vyh|ášen í.

Mottem ce|ého zákona je,,ohIedupInost a ukázněnost,,

a zákon dává předpok|ad ke sníženípočtu i následků dopravních
nehod.

MEz| NE|DŮLEŽITĚ,ŠíZMĚNY PATŘÍ:
. nový rozsah řidičských oprávnění
- řidié vozid|a s výjiÁkou iidiče tramvaje je povinen umožnit chod.
ci, který je na přechodu pro chodce nebo jej zřejmě hod|á pouŽít,
nerušenéa bezpečnépřejítí vozovky. Proto 5e musí řidič přibIižo.
vat k přechodu pro chodce takovou rychIostí, aby mohI zastavit
před přechodem pro chodce a pokud je to nutné, je povinen před
přechodem pro chodce zastavit vozid|o. (Pozn.: Toto ustanovení
nep|atí na křižovatce s řízeným provozem nebo na přechodu pro
chodce, kde je umístěno světe|né signalizačnízařízení.)
ŘlD|Č MoToRoVÉHo vozlDLA |E PoV|NEN:

. přepravovat dítě m|adší,l 2 |et nebo osobu m|adší1B

|et

a menšíneŽ 150 cm na sedad|e ved|e řidiče pouze za oouŽití
zádržného systému (musí být schvá|eného typu)

.

-

předpis
zamezit pouŽívánízádržného systému na sedad|ech, před nimiŽ
a ved|e nichž je umístěn airbag, pokud toto zařízeníne|ze na
dobu použitízádržného systému vyřadit z činnosti
mít za jízdy na motocyk|u nebo mopedu na h|avě nasazenou
a řádně připevněnou ochrannou přiIbu schvá|eného typu pod|e
zvláštního právního předpisu (p|atí i pro spolujezdce)

povinnost řidiče motorového vozidIa připoutat se za )ízdy bezpečnostnímpásem na sedad|e, které je jim povinně vybaveno,
nep|atí pro řidiče při couvání vozidIa, učite|e jízdy při výcviku
a osobu, která tak nemůŽe učinit ze zdrav. důvodůna zák|adě
|ékařského potvrzení. Lékařsképotvrzení musí mít za

jízdy u

sebe:

v případech, kdy se nejedná o trvalý stav, musí byt platnost |ékař.
ského potvrzení časově omezena nejdé|e na dobu jednoho roku
- řidič nesmí držet při jízdě s vozidIem V ruce te|efonní přístroj,
nebo jiné hovorové zařízení
- řidič nesmí kouřit při jízdě na motocyk|u, mopedu a na jÍzdním
kole

ZMĚNY NĚKTERÝCH VYBRANÝCH PRAVIDEI PRoVozU NA
PozEMN ícH KoMU

NI

KAcÍcH :

o přednost na kruhovém objezdu
o rozsvícená potkávací světIa nebo světla pro denní svícení
v denní době mimo Ietního času
. zapnutí výstraŽných světe|, kdy je nutno upozornit ostatní řidiče
na hrozící nebezpečí, zejména v případech, kdy je nurtné náh|e
snížit rychlost jízdy nebo Zastavit vozid|o
. na dá|nici je povo|en jen provoz motorových vozide| a jízdních
souprav/ jejichž nejvyššípovo|ená rychIost není nižšínež B0
km/hod.

. zákaz přepravy osob v loŽném prostoru nák|adnÍho automobi|u
a Iožnémorostoru nákladního přívěsu traktoru

POVINNOSTI CHODCE:

. chodec

nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo vozovku,

přijíŽdi|i vozid|a s právem přednostní jízdy: nacházi|i se

na

přechodu pro chodce nebo vozovce, musí neprodleně uvo|nit
prostor pro projetí těchto vozide|. Chodec nesmí Vstupovat na
přechod pro chodce nebo na vozovku bezprostředně před blíží.
cím se vozidIem. Chodec musí dát ořednost tramvaii.
POVINNOSTI PRO CYKLISTU:

.

cyk|ista m|adší'l 5 |et je povinen za jhdy uŽít ochrannou pří|bu
schváleného typu
. cyk|ista m|adší10 let můžeužítchodníku
osoba na |yžích,kolečkových brus|ích nebo obdobném sPortovním zařízení mŮŽe uŽít cyk|istický pruh nebo stezku pro cyk|isty.

V působnosti okresního úřadu Z|ín přecházejí přísIušné kompetence zmíněnéV tomto č|ánku v souvis|osti s novými zákony na refe.
rát dopravy a si|ničního hospodářství. Jeho organizačnístruktura se
novým podmínkám přizpůsobuje i novým vnitřním č|eněním, a to
na oddě|ení správy a pozemních komunikací, oddě|ení evidence
řidičůa oddě|ení dopravních přestupků'
občanům, kteří vyřizují přísIušnéagendy, vyplývající z uvedeného
převodu kompetencí, jsou k dispozici pracoviště okÚ zlín dočasně umístěná v prostorách Dopravního inspektorátu Po|icie ČR ve
Z|íně. Termín přestěhování těchto pracovišť do síd|a referátu
dopravy a si|ničníhohospodářství na Váchovu u|ici ve ZIíně bude
včas zveřejněn.
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Zápis 2001 - Projektzdravá škoIa
1.

Příjmení, jméno

Příjmení, jméno

BydIiště

Bě|íčekMilan

Neubuz I 22
Neubuz 87

Z. Bě|íčková Kateřina

4. Minařík MirosIav
5. Turyová Timea
6. Vaculka Jakub

Neubuz 49

3. Lukešová Petra

PoznávaIi barvičky a počítaIina
počítad|e.Vše se jim ve|ice daři|o'
l těm,

co se trošičkustydě|i.

U paní krá|ovny si zapsaIi své
rodné číslo,dostaIi dáreček

a památeČn í zápisní dekret. Děti

odcháze|y spokojené a snad se i těšído našeho malého království.
Pro ma|é škoIy je zápis veImi dů|ežitá událost. Stačíčasto ieden chy-

PPAilT

mpirlšt0&1
|etos by| zápis pro

žáčkyneubuzské
škoIy zážitkem.

Neubuz 2
Neubuz 'l '16
Neubuz 14

umožit žákůmpráci na počítačijiž
od těch nejmenších. Ve třídě, kde
pracují dva ročníkyumožňu1e
vyniknout staršímŽákům množství
samostatné práce, mIadší Žáci si
podvědomě osvojují učivo starších
a toužíse jim Vyrovnat. VeIkou
výhodou je aktivita dětí, které se
prakticky kaŽdou hodinu dostanou
někoIikrát ke sIovu, nemají obavu
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Vyzdobená škoIa
čekala 6 prvňáčků'

{Ř

{3

VíŤóme

V krá|ovství škoIy je
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uvíta|a sama krá|ov-

na paní řediteIka

Lydie Staroveská
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o přejeme Ti, aby se

tříďy
Ti

u z<ípisu do 1. Ťřídy
u nrís |íbí|o.

Budď tu mít spoustu nových komoródů.

a její da|šípomocníci. Nejdříve před.

zkoušení,

také |ze neustá|e
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Tak jako každý rok
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Bydliště

čekóTě mnoho nových věcí'

používattradičních forem vyu.
čovánía předměty d|e potřeby pro|ínat.

Všichni Žáci se
učí hodnotit
sebe i druhé.
Lépe poznávají
pravidIa. Práce
učite|ůna malo.

třídníškoIe je

mnohem těžší.
Sehnat učite|e je

vedIi staršížáci

maňáskové divadIo,
potom se ukázaIi se
svým uměním budoucí prvňáčci.
PředvedIi básničku,
písničkunebo si jen

TE

tak oovídali. Nakonec se mohIi rozběhnout po ce|ém krá|ovství, kde

na ně čekaIa překážková dráha,
domeček s tuneIem, autodráha.
U každédiscip|íny stála pohádková
bytost, která jim pomáha|a. Žáčci si

proh|édli knížky,učebnice, maňás.
ky, hry ve škoInídružině. NakresIili
postavičku své maminky, tatínka
nebo sebe, jak jdou do škoIy.

veIký problém.
Proto je dů|ežité

podněcovat

k aktivitě nové

absolventy
z pedagogic-

béjícížák a škoIa nesp|;rí daný prů- kých faku|t. UmoŽnit jim jak praxi
měrný počet žákůna třídu a musí na těChto ško|ách, tak dobré podse zrušit. Je to škoda, protože škoIa mínky v práci hned od začátku
je nositeIem ku|tury a života v obci' nástupu do škoIy.
Malé ško|y mohou často nabídnout Stále věřím, že se nadšenci pro tuto
mnohem více aktivit neŽ ško|y práci najdou a ško|y tak budou na
veIké. Při menšímpoČtu žákůse dá vesnicích nadále žít'
snadněji organizovat různévzdě|áMgr. Lydie Staroveská
vací a poznávací vý|ety, nabídnout
řed. ZŠNeubuz
ve|ku šká|u záimových kroužků,
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