ZPRAVODAJ
OBCE LIPNO NAD VLTAVOU
Číslo 01/2022

■

Leden

■

Náklad 230 ks

■

Zdarma

Zprávy z obce

Vážení spoluobčané dovolte, abychom Vám do
nového roku popřáli pevné zdraví, které je
základem šťastného života. Važme si sebe
navzájem a zachovejme si úctu jeden k
druhému. Věřme, že rok 2022 bude rok dobrý,
plný naděje a nových začátků, a že během něho
získáme zpět potřebný pocit jistoty a bezpečí.

UPOZORNĚNÍ
Připomínáme, že od roku 2021 je zrušen
místní poplatek za komunální odpad ve výši
200,-- Kč / rok.
S platností od 1. 1. 2021 zrušilo Zastupitelstvo obce
Lipno nad Vltavou Obecně závaznou vyhlášku č.
1/2020, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.

Informace k dani z nemovitých věcí
na zdaňovací období roku 2022 pro obec

LIPNO

NAD

VLTAVOU

Údaje k dani z pozemků
katastrální území (k. ú.), kód k.ú., prům. cena zem. půdy (Kč/m2),
zjednodušená evidence pozemků
Lipno nad Vltavou
684309
,04
Koeficient pro stavební pozemky (F) je stanoven obcí pro celé území
obce ve výši 1.

Údaje k dani ze staveb a jednotek
Koeficient pro budovy obytných domů (H), ostatních budov tvořících
příslušenství k budovám obytných domů (I), zdanitelných jednotek (R) a
ostatních zdanitelných jednotek (Z) je stanoven pro celé území obce ve
výši 1.
Koeficientem ve výši 1,5 stanoveným obcí se na celém území obce
násobí sazba daně u: budov pro rodinnou rekreaci a budov rodinných
domů využívaných pro rodinnou rekreaci (J) a u budov, které plní
doplňkovou funkci k těmto budovám (K), s výjimkou garáže;
Koeficient pro výpočet daně u druhu staveb L, M, N, O, S, T, U a V není
stanoven.

Zpravodaj Obce Lipno nad Vltavou
Místním koeficientem ve výši 5, stanoveným obcí, se na celém území
obce: násobí daň poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, zdanitelných
staveb nebo zdanitelných jednotek, popřípadě jejich souhrny,
s výjimkou pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů
(A) a trvalých travních porostů (B).

PODÁNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ
Daňové přiznání, případně dílčí daňové přiznání, je na zdaňovací
období roku 2022 nutno podat příslušnému územnímu pracovišti, kde je
umístěn spis poplatníka, nejpozději do 31. ledna 2022. Noví poplatníci
daně podají daňové přiznání na územní pracoviště dle pokynu
GFŘ – D – 51, který je k dispozici na každém územním pracovišti,
případně na níže uvedené internetové adrese.
Přiznání k dani z nemovitých věcí lze zpracovat s využitím daňového
portálu na internetové adrese: http://www.financnisprava.cz. V aplikaci
„Daň z nemovitých věcí – koeficienty“ jsou pro zpracování daňového
přiznání dostupné údaje za celou Českou republiku.
Pokud nebylo daňové přiznání podáno včas, případně nebylo
podáno vůbec, vzniká při splnění zákonných podmínek poplatníkovi
daně povinnost uhradit pokutu.

PLACENÍ DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ
Nepřesahuje-li celková roční daň z nemovitých věcí částku 5 000 Kč, je
pro všechny poplatníky daně splatná najednou do 31. května 2022.
Ke stejnému datu lze zaplatit daň najednou i při vyšší částce.
Činí-li celková daň více jak 5 000 Kč, je daň splatná ve dvou stejných
splátkách; u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov
ryb splatných nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu 2022,
u ostatních poplatníků daně splatných nejpozději do 31. května a do 30.
listopadu 2022.
Není-li splátka daně nebo splatná daň uhrazena nejpozději v den její
splatnosti, vzniká poplatníkovi při splnění zákonných podmínek
povinnost uhradit úrok z prodlení.

Bezhotovostní placení daně
bankovní účet Finančního úřadu pro Jihočeský kraj - číslo:
7755-77627231/0710
IBAN: CZ25 0710 0077 5500 7762 7231BIC kód: CNBACZPP
konstantní symbol: 1148 – platba převodním příkazem
variabilní symbol: fyzická osoba – rodné číslo, právnická osoba – IČ
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Úhrada daně prostřednictvím SIPO
Služba umožňuje poplatníkům bezstarostné placení daně z nemovitých
věcí prostřednictvím SIPO podle Podmínek zveřejněných Finanční
správou. Pro zřízení služby poplatník vyplní „Oznámení o placení daně
z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO“ a s dokladem o přidělení
spojovacího čísla SIPO nebo aktuálním rozpisem bezhotovostní platby
SIPO doručí územnímu pracovišti, na němž má veden spis k dani
z nemovitých věcí. Spojovací číslo SIPO lze případně získat na kterékoliv
poště. Pokud poplatník předá podklady do 31. ledna 2022, bude daň
hrazena prostřednictvím SIPO od roku 2022. Daň bude automaticky
hrazena i v následujících zdaňovacích obdobích i v případě změny výše
stanovené daně z nemovitých věcí.

Zaslání údajů pro placení daně na e-mail
Poplatníkům s touto zřízenou službou zašle správce daně před splatností
první splátky daně každý rok informaci s údaji pro placení daně na jimi
určenou e-mailovou adresu, tj. údaji o výši stanovené daně, nedoplatku
nebo přeplatku, údaji pro placení daně včetně QR kódu, umožňujícího
platbu prostřednictvím internetového bankovnictví i mobilních platebních
aplikací. V případě, že poplatník opomene uhradit daň včas, zašle
správce daně na e-mail následně vyrozumění o nedoplatku.
Pro zřízení služby od roku 2022 poplatník doručí vyplněnou „Žádost ve
věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem“ do
15. března 2022 na územní pracoviště, na němž má uložen spis k dani
z nemovitých věcí. Údaje pro placení daně z nemovitých věcí budou
poplatníkovi automaticky zasílány e-mailem i v následujících
zdaňovacích obdobích.
Služba je elektronickou náhradou za každoročně zasílané složenky pro
placení daně a není určena právnickým osobám se zřízenou datovou
schránkou, kterým správce daně zasílá podrobnou informaci pro placení
daně do datové schránky, ani poplatníkům, kteří platí daň prostřednictvím
SIPO, jimž je zasílán rozpis plateb SIPO.

Úhrada daně v hotovosti
S ohledem na vývoj aktuální epidemiologické situace je preferována
úhrada daně z nemovitých věcí bezhotovostně převodem
z bankovního účtu nebo prostřednictvím složenky podané na
poštovním úřadě. O možnosti úhrady daně z nemovitých věcí
v hotovosti na územním pracovišti je nutno se předem telefonicky
informovat.

Život v obci

VÝROČÍ V LEDNU
V lednu své narozeniny oslaví Antonín Kolář, Marie Komrsková, Jan Irsigler, Josef Bejdák,
Jaroslava Janouchová, Marie Tesařová, Jan Bican, Brunhilda Krejčová, Helena Mužíková.
Všem oslavencům přejeme pevné zdraví, mnoho pohody a štěští.
Za SPOZ Mgr. Vicky Neubauerová a Lucie Bravencová.

MÁ TO SMYSL, TŘIĎTE ODPAD
Tříděním odpadu se rozumí sběr jednotlivých druhů odpadu odděleně od
ostatních, aby mohly být recyklovány a následně znovu využity. Třídění
odpadu je považováno za společenskou odpovědnost a je projevem
šetrného chování k životnímu prostředí.
Průměrná česká domácnost produkuje nejčastěji papír a plasty. Na
jednoho obyvatele připadlo v roce 2014 celkem 506 kg vyprodukovaného
komunálního odpadu.
Mohlo by se zdát, že třídění odpadu je naše svobodná vůle. Opak je ale
pravdou. Povinnost třídit odpad ukládá jednotlivcům i obcím zákon č.

185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
v platném znění. Systém sběru třídění odpadu může být v každé obci
odlišný. Proto jeqa důležité pozorně sledovat symboly na jednotlivých
kontejnerech nebo se informovat na obecním úřadu.
PROČ TŘÍDIT ODPAD?
Předejde se zvyšování poplatků za svoz odpadu (poplatek se stanovuje
podle nákladů na netříděný odpad), recyklací se získají nové zdroje
surovin, významně se tak ušetří energie a přírodní zdroje, zamezí se
rychlému nárůstu počtu skládek, povinnost třídit odpad ukládá zákon o
odpadech

Zpravodaj Obce Lipno nad Vltavou

SKLO
vhazuje se do zeleného nebo bílého kontejneru. Pokud jsou k dispozici
oba, je důležité třídit sklo i podle barev: Barevné do zeleného, čiré do
bílého. Pokud máte kontejner na sklo jen jeden, pak do něj dávejte sklo
bez ohledu na barvu. Vytříděné sklo
není nutné rozbíjet, bude se dále třídit!
Díky svým vlastnostem se dá skleněný
odpad recyklovat do nekonečna.
ANO
Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat barevné sklo, například lahve
od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů. Vhodit do zeleného
kontejneru můžete také tabulové sklo z oken a ze dveří.
Do bílého kontejneru vhazujte sklo čiré, tedy sklenice od kečupů,
marmelád či zavařenin a rozbité skleničky.
NE
Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo,
zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovená skla. Varné a
laboratorní sklo, stejně jako sklokeramika do zeleného kontejneru také
nepatří. Vratné zálohované sklo vracejte zpět do obchodu.

PLAST
patří do žlutého kontejneru. V průměrné české popelnici zabírají nejvíc
místa ze všech odpadů, proto je nejenom důležité jejich třídění, ale i
sešlápnutí či zmačkání před vyhozením. V některých městech a obcích
se spolu s pastovým odpadem třídí i nápojové kartony. Záleží na
podmínkách a technickém
vybavení třídících linek v okolí.
Proto je důležité sledovat nálepky
na jednotlivých kontejnerech.
Mimo uvedených značek do
těchto
kontejnerů
můžete
vyhazovat i odpady označení
číslem 7.
ANO
Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET
láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od
jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD
disků a další výrobky z plastů.
Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.
NE
Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících
přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek,
podlahové krytiny či novodurové trubky.

PAPÍR
patří do modrého kontejneru. Ze všech tříděných odpadů právě papíru
vyprodukuje průměrná česká domácnost za rok hmotnostně nejvíc.
Modré kontejnery na papír bývají nejsnazším způsobem, jak se ho
správně zbavit. Alternativu pak
poskytují sběrné suroviny, které nejsou
vždy dostupné, na druhou stranu
nabízejí za papír roztříděný podle
druhů finanční odměnu.
ANO
Vhodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové
obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okénky sem
můžete také vhazovat, Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami.
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Zpracovatelé si s nimi umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze
bez plastového vnitřku!
NE
Do modrého kontejneru nepatří celé svazky knih (vhazovat pouze bez
vazby, ve větším počtu patří na sběrný dvůr), uhlový, mastný nebo
jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. To
samé platí o termopapíru (účtenkách). Pozor, použité dětské pleny
opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice!

KARTON
známý jako krabice na mléko nebo víno. Vhazují se do kontejnerů
různých barev a tvarů, ale vždy označených oranžovou nálepkou
- případně do oranžových pytlů. Záleží na tom, jak má obec systém sběru
nápojových kartonů nastavený. Na
nápojových kartonech jsou tyto značky:
ANO
Pokud najdete oranžovou nálepku, pak
sem patří krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je
potřeba před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout.
NE
Nepatří sem „měkké" sáčky, například od kávy a různých potravin
v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony obsahující zbytky
nápojů a potravin.
Pokud nejsou oranžové nádoby k dispozici, vhazují se kartony do žlutých
kontejnerů.

KOV
V posledních letech se na ulicích objevují stále častěji i šedé nádoby na
třídění kovových obalů. Jsou určeny především na sběr plechovek a
drobnějšího kovového odpadu. Aktuálně je v ČR bezmála 7 tisíc těchto
kontejnerů a dalších 10 tisíc kontejnerů určených pro sběr kovů ve směsi
s plasty či nápojovými kartony (viz návodná samolepka na
kontejneru), v některých obcích lze sbírat kovy do pytlů. Hlavním místem
pro sběr většiny kovových odpadů stále
zůstávají sběrné dvory a výkupny
druhotných surovin, kde za ně dostanete
i peníze. Někde je sběr kovů řešen i
formou vyhlášených svozů „železná
neděle“.
ANO
Do kontejnerů patří drobnější kovový odpad, který lze skrz otvor bez
problémů prostrčit – typicky plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby,
alobal, kovové zátky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další
drobné kovové odpady.
Na sběrné dvory lze kromě těchto menších odpadů odvážet i další
kovové odpady – trubky, roury, plechy, hrnce, vany, kola a další
objemnější předměty. Samostatnou kapitolou jsou kovové
elektrospotřebiče, které lze na sběrných dvorech odkládat pouze
kompletní.
NE
Do kontejnerů na ulici nepatří plechovky od barev a jiných nebezpečných
látek, tlakové nádoby se zbytky nebezpečných látek, ani domácí
spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů. Tyto druhy
odpadů se třídí na sběrných dvorech samostatně. Nepatří do nich ani
těžké nebo toxické kovy, jakou jsou olovo či rtuť. Samostatnou kapitolu
pak tvoří autovraky, jež převezmou a doklad o ekologické likvidaci vystaví
na vrakovištích.

Zpravodaj Obce Lipno nad Vltavou
Několik rad, jak rozumně třídit
❖ Pamatujte, že existuje zpětný odběr. Vysloužilé věci můžete
odkládat zdarma u prodejců nebo na vybraných místech.
❖ Z papíru není třeba odstraňovat spony, svorky, zbytky izolep,
průhledná okénka, apod.
❖ Nemá smysl vymývat obaly. Jen si zanesete kanalizaci.
Význam to má jen když obaly delší dobu skladujete.
❖ Z PET lahví sundejte tzv. rukávový návlek. To je etiketa na PVC
fólii, která znemožňuje recyklaci.
❖ Sklo zbytečně nerozbíjejte. Ztížíte tím jeho další třídění na
třídícím pásu.
❖ Z elektrospotřebičů není třeba vymontovávat vestavěné
baterie. O to se postará zpracovatel.
❖ Textil vždy do kontejnerů vhazujte v igelitových taškách nebo
pytlích. Zjednodušíte tak svoz. Špinavý textil do směsného
odpadu.
❖ Některé odpady od Vás mohou převzat jen osoby k tomu
oprávněné. Jedná se zejména o autovraky a nebezpečné
odpady, azbest, apod.
❖ Pamatujte, že materiály, kterých není v oběhu dostatečné
množství, skončí ve spalovně – i když jsou recyklovatelné.
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Večerní lyžování ve Skiareálu Lipno
Zimní sezóna ve skiareálu na Lipně přinesla hned
několik novinek. Jednou z nejpodstatnějších a
nejzajímavějších pro všechny co na Lipno přijedou, je
možnost večerního lyžování v ceně celodenního
skipasu. Letos se totiž na celodenní skipas lyžuje až do
večera. Na svahu můžete trávit tedy celý den. Denně už
tradičně od 8:30 do 16:00 hodin a večer pak od 18:00
do 21:00 hodin. Vzniklou pauzu jistě skvěle vyplní
návštěva restaurace Stodola nebo cukrárny Povidloň,
kde doplníte potřebnou energii.

Zmenšete obsah odevzdávaného odpadu - sešlápnutí plastových
lahví, tetrapacků nebo plechovek. Stejně tak papírové krabice je důležité
rozložit, nebo rozřezat na menší kusy. Proč? Zabírá to pak méně místa.
Odpady nikdy nepalte. Krom toho, že si zaneřádíte komín vypustíte do
ovzduší i nebezpečné zplodiny, které vám a vašemu okolí mohou
způsobit vážné újmy na zdraví.

OstatnÍ

BĚŽKY PASEČNÁ – až 51 km upravených tras a výhledy na rakouské Alpy
Představujeme vám nové běžkařské trasy na Pasečné, které díky příhraniční spolupráci přináší dohromady až 51 kilometrů propojených upravených
tras. Přijdou si tu na své jak začátečníci a rodiny s dětmi, tak skuteční fajnšmekři a ostřílení běžci. Najdete tu cvičnou louku, která disponuje dvěma
stopami vedle sebe, a tak je naprosto ideální například pro učení dětí. Stejně tak vás ale čekají sportovní trasy různých náročností, třeba 11 km trasa
s převýšením 264 m až na Svatého Tomáše, kde se můžete těšit na nejkrásnější výhled na rakouské Alpy z Vítkova hrádku. Nebo vyběhněte na další
11 km okruh směrem k rakouské hranici, kde se plynule napojíte na TraumArenu St. Stefan – Afiesl a dalších 25 km na rakouské straně. Nově na vás
tak čeká téměř 51 km pravidelně udržovaných a propojených tras. Samozřejmostí je pravidelná úprava terénními stroji s příslušenstvím pro výrobu
stopy pro bruslení i klasiku. Ideálním nástupním místem je penzion Dobík Pasečná, před kterým můžete pohodlně zaparkovat a zároveň se tam zahřát
svařáčkem ve vyhlášeném bistru Pasečná nebo si rovnou
dopřát pořádný oběd v místní restauraci. Nachází se zde také
výše zmíněná cvičná louka a penzion je navíc centrálním
bodem mezi oběma výletními cíli (Svatý Tomáš
a panoramatická stezka Sankt Stefan-Afiesl).
Více na www.bezkypasecna.cz
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