ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
V měsíci lednu 2011 se dne 26.1.2011 konalo 3. řádné zasedání Zastupitelstva Obce Bořislav ve volebním období
2010-14. Zúčastnilo se jej 8 zastupitelů a 2 občané. Zasedání bylo proto usnášeníschopné.

Zastupitelé na 3. řádném zasedání volebního období 2010 – 14 projednali především:
- zprávu kontrolního výboru o plnění úkolů, přijatých zastupiteli na předchozích zasedáních,
- schválili Rozpočet Obce Bořislav pro rok 2011,
- vzali na vědomí zprávy starosty obce o
 průběhu prací na výstavbě vodovodu a kanalizace,
 dokončování publikace o Bořislavi (předpoklad tisku v dubnu 2011, distribuce v červnu 2011),
 výsledcích dosavadních jednání pro získání grantu na výstavbu dětského hřiště. V té souvislosti
bylo schváleno podat žádost o jeho získání,
- projednalo dosavadní zkušenosti a přínos pro obec ze členství obce v DSO Integro Třebívlice a
uložilo starostovi sledovat vývoj spolupráce v roce 2011 a na zasedání v září 2011 informovat
zastupitele,
- posoudilo stav stromů na pozemku obce č. 35/7 v k.ú. Bořislav a z bezpečnostních důvodů
souhlasilo s jejich pokácením,
- vzalo na vědomím termíny konání Dětského maškarního plesu a Dětského dne, a schválilo finanční
náklady na Dětský maškarní ples,
- schválilo, aby nutnou opravu střechy sálu a obou přístaveb provedla firma KUPI David Picka za
nabídnutou cenu,
- projednalo problematiku dešťových vod, které jsou z mnoha nemovitostí nadále odváděny na
veřejná prostranství.

PLÁN ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PRO ROK 2011
V roce 2011 se řádná zasedání zastupitelstva budou konat ve dnech:
26. ledna 2011
23. února 2011
23. března 2011
27. dubna 2011
25. května 2011
22. června 2011
21. září 2011
26. října 2011
23. listopadu 2011 14. prosince 2011
Starosta Obce Bořislav p. Navara zve všechny občany, aby se zúčastňovali veřejných
zasedání, byli tak podrobně informováni o dění v obci a mohli bezprostředně uplatnit své podněty a
připomínky.

PŘÍŠTÍ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Příští řádné veřejné zasedání zastupitelstva se bude konat dne 23. února 2011 od 18,15 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bořislavi. Starosta zve všechny občany k účasti.

BLAHOPŘÁNÍ
V únoru 2011 svá významná životní výročí oslaví naše spoluobčanky a spoluobčané
paní Blažena Pivoňková, paní Jarmila Vedralová,
pan Karel Vlasatý a paní Věra Vlasatá.
Všem oslavencům přejeme příjemné prožití jejich významného dne, hodně zdraví, spokojenosti a
elánu do dalších let.

AKCE PRO DĚTI V 1. POLOLETÍ 2011 V BOŘISLAVI
Dětský maškarní ples.
Dětský maškarní ples se bude konat na sále v čp. 33 v Bořislavi dne 26. února 2011 od 14,00
do 18,00 hodin. Celým odpolednem budou děti provázet čtyři klauni, na programu budou soutěže
taneční, pěvecké (karaoke show), skupinové, soutěže zaměřené na šikovnost, rychlost, volné
disciplíny.
Kulturní a sportovní komise Zastupitelstva obce zve všechny děti k aktivní účasti, nebo třeba i
jen k pobavení.

Dětský den.
Dětský den se bude konat v prostorách sportovního areálu dne 11. června 2011, a jako loni, i
letos bude spojen s konáním sportovního odpoledne. Bližší informace budou včas zveřejněny.

ROZLOUČENÍ
V závěru minulého roku tragicky zahynul náš spoluobčan
pan Michal Plass.
Podle rozhodnutí rodiny se rozloučení se zesnulým konalo v úzkém kruhu rodinném.

PODĚKOVÁNÍ
Vedení obce děkuje hasičům dobrovolného hasičského sboru Žalany, že pomohli odstranit
následky prudkého tání sněhu a ve dnech 15. a 16. 1. 2011 vyčerpali vodu ze sklepení domu čp. 55
v Bořislavi.

POZVÁNKA
Hejtmanka Ústeckého kraje, paní Jana Vaňhová, zve občany na oficiální setkání k tématu
dokončení dálnice D8 a přijetí opatření proti negativním vlivům plynoucích z nadměrné dopravy na
objízdných trasách.
Setkání s občany se bude konat dne 17. února 2011 od 16,00 hodin v tělocvičně Základní
školy ve Velemíně.
Na setkání jsou dále pozváni: Vít Bárta, ministr dopravy ČR, Leoš Heger, ministr
zdravotnictví ČR, Tomáš Chalupa, ministr životního prostředí ČR, Miroslav Patrik poradce ministra
dopravy a předseda sdružení Děti Země, Pavel Lány, zástupce ŘSD a starostové postižených obcí.

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES V ŽALANECH
Český svaz chovatelů Žalany
pořádá v sobotu dne 12. 2. 2011 od 14,00 hodin Dětský maškarní ples.
Hudba: Jiří Koubek, a bude i tombola

VÝZVA
Řada našich občanů již využívá služby zasílání Bořislavských rozhledů elektronickou poštou.
Žádáme občany, kteří ještě tuto službu nevyužívají a mají přístup k internetu, aby obecnímu úřadu
sdělili své e-mailové adresy a naše noviny jim budou zasílány bezprostředně po jejich vyhotovení.

OZNÁMENÍ
Dětské zdravotní středisko v Žalanech oznamuje,
že z důvodu čerpání dovolené nebude ordinovat ve dnech 21. 2. až 25. 2. 2011. Zastupuje ordinace
dětského lékaře v Teplicích u Kauflandu.

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ OD ROKU 2011
podle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
(přetiskujeme leták MF ČR určený k informování veřejnosti)

JAKÉ POZEMKY A STAVBY PODLÉHAJÍ DANI
Dani z pozemků podléhají pozemky tak, jak jsou k 1. lednu zdaňovacího období evidovány v
katastru nemovitostí v členění podle druhů (viz výpis z katastru nemovitostí) bez ohledu na jejich
skutečné využívání, a to orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad, trvalé travní porosty, z
lesních pozemků pouze kategorie hospodářský les, z vodních ploch pouze rybník s intenzivním a
průmyslovým chovem ryb, a dále zastavěná plocha a nádvoří, ostatní plocha. Výjimkou je pouze
stavební pozemek, který se vymezuje odlišně od druhu pozemku evidovaného v katastru nemovitostí
jako nezastavěný pozemek určený k zastavění stavbou, která byla ohlášena nebo na kterou bylo
vydáno stavební povolení, nebo která bude prováděna na základě certifikátu autorizovaného inspektora
nebo na základě veřejnoprávní smlouvy, a která se po dokončení stane předmětem daně ze staveb.
Rozhodná je přitom výměra pozemku v m2 odpovídající půdorysu nadzemní části stavby.
Daní ze staveb se zdaňují podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období nemovité stavby (tj.
stavby spojené se zemí pevným základem), pro které byl vydán kolaudační souhlas nebo užívané před
vydáním kolaudačního souhlasu nebo způsobilé k užívání na základě oznámení stavebnímu úřadu nebo
podléhající oznámení stavebnímu úřadu a užívané nebo nemovité stavby, pro které bylo vydáno
kolaudační rozhodnutí nebo stavby kolaudačnímu rozhodnutí podléhající a užívané anebo nemovité
stavby podle dříve vydaných obecně závazných právních předpisů dokončené.
Předmětem daně ze staveb jsou rovněž byty včetně podílu na společných částech stavby, které
jsou evidovány v katastru nemovitostí (dále jen „byty“) a nebytové prostory včetně podílu na
společných částech stavby, které jsou evidovány v katastru nemovitostí (dále jen „samostatné nebytové
prostory“), přičemž stavby, v nichž se tyto byty nebo samostatné nebytové prostory nacházejí, nejsou
předmětem daně.
KDO JE POPLATNÍKEM DANĚ
Poplatníkem daně je fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem nemovitosti (pozemku,
stavby, bytu nebo samostatného nebytového prostoru) nacházející se na území České republiky, bez
ohledu na její bydliště nebo sídlo.
Poplatníkem daně z nemovitostí ve vlastnictví České republiky je organizační složka státu nebo
státní organizace zřízená podle zvláštních právních předpisů, případně právnická osoba, která má
právo trvalého užívání nebo které se právo trvalého užívání změnilo na výpůjčku podle zvláštního
právního předpisu.
Nájemce je poplatníkem daně u pronajatých pozemků, které jsou v katastru nemovitostí
evidovány zjednodušeným způsobem (na listu vlastnictví je takový pozemek veden bez označení
druhu a způsobu využití pozemku).
Nájemce je poplatníkem daně rovněž u pozemků a staveb, s výjimkou obytných domů a bytů,
spravovaných Pozemkovým fondem České republiky nebo Správou státních hmotných rezerv, a nebo
převedených na základě rozhodnutí o privatizaci na Ministerstvo financí.
Uživatel pozemku je poplatníkem daně v případě, že vlastník pozemku není znám, a také u
pozemků, jejichž hranice v terénu reálně vznikly po předání pozemků jako náhradních za původní
pozemky sloučené, tj. v případě, kdy nebyly vlastníkovi vyčleněny v rámci pozemkových úprav
konkrétní vlastnické pozemky k zajištění zemědělské výroby, ale jsou mu přiděleny náhradní pozemky

do časově omezeného nájmu nebo zatímního bezplatného užívání. Jestliže jsou takto vydané pozemky
pronajaty, je potom poplatníkem daně jako skutečný uživatel ten, komu byly pronajaty.
Pozemkový fond České republiky nebo Správa státních hmotných rezerv jsou poplatníky daně
ze staveb obytných domů a bytů, které spravují. U zbývajících druhů jimi spravovaných staveb a
samostatných nebytových prostorů jsou tyto subjekty poplatníky daně pouze tehdy, nejsou-li
pronajaty.
Je-li poplatníků daně z téhož předmětu daně více, podává daňové přiznání pouze jeden z nich
jako společný zástupce nebo společný zmocněnec. Podá-li daňové přiznání jeden z poplatníků
majících vlastnická nebo jiná práva k téže nemovitosti za celou nemovitost, považuje se tento
poplatník za jejich společného zástupce, pokud si poplatníci nezvolí společného zmocněnce, nebo
pokud nepodají samostatně daňová přiznání za své spoluvlastnické podíly za podmínek uvedených v
následujícím odstavci.
Podá-li ve lhůtě do 31. ledna zdaňovacího období alespoň jeden ze spoluvlastníků daňové
přiznání pouze za svůj spoluvlastnický podíl na pozemku, který není evidován v katastru nemovitostí
zjednodušeným způsobem, nebo za svůj spoluvlastnický podíl na stavbě, bytu nebo samostatném
nebytovém prostoru, podává daňové přiznání každý spoluvlastník za svůj spoluvlastnický podíl
samostatně a platí daň ve výši odpovídající jeho spoluvlastnickému podílu.
V případech, kdy spoluvlastnictví k pozemku je odvozeno od vlastnictví k bytu nebo
samostatnému nebytovému prostoru, které jsou evidovány v katastru nemovitostí, je poplatníkem daně
z pozemku vlastník bytu nebo samostatného nebytového prostoru ve výši svého podílu na celkové dani
z předmětného pozemku, který odpovídá spoluvlastnickému podílu na pozemku evidovanému v
katastru nemovitostí.
Spoluvlastníci bytu nebo samostatného nebytového prostoru jsou povinni platit daň ze svého
podílu na pozemku společně a nerozdílně, pokud se nerozhodnou podat daňová přiznání samostatně za
své spoluvlastnické podíly na bytu nebo samostatném nebytovém prostoru. V takovém případě podává
každý z nich daňové přiznání za spoluvlastnický podíl na uvedeném pozemku, příslušející jeho osobě.
Daňová povinnost je nepřenosná, tzn., že jakékoliv smlouvy, které by určovaly poplatníka jinak
než zákon, jsou v daňovém řízení právně neúčinné.
PODÁNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ
Daňové nebo dílčí daňové přiznání je poplatník povinen podat příslušnému správci daně do 31.
ledna zdaňovacího období, a to podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období. Zdaňovacím obdobím je
kalendářní rok.
Jestliže nebylo do 31. prosince roku, ve kterém byl podán návrh na vklad práva vlastnického do
katastru nemovitostí, rozhodnuto o jeho povolení, je poplatník povinen za nemovitost, která byla
předmětem vkladu práva vlastnického, podat daňové přiznání nejpozději do konce třetího měsíce
následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva vlastnického do katastru nemovitostí. Daňové
přiznání podává poplatník na zdaňovací období následující po roce, v němž vznikly právní účinky
vkladu. Povinnost podat daňové přiznání nevzniká, pokud daňové přiznání za nemovitost podal
současný společný zástupce (§ 13a odst. 10 zákona).
Pokud nebylo dědické řízení do 31. prosince roku, v němž poplatník zemřel, pravomocně
ukončeno, je dědic povinen za nemovitost, která byla předmětem dědického řízení, podat daňové
přiznání nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž nabylo právní moci
rozhodnutí příslušného orgánu, kterým bylo skončeno dědické řízení. Daňové přiznání podává dědic
na zdaňovací období následující po roce, v němž poplatník zemřel. Povinnost podat daňové přiznání
nevzniká, pokud daňové přiznání za nemovitost, která byla předmětem dědického řízení, bylo podáno
současným společným zástupcem (§ 13a odst. 11 zákona).
Daňové přiznání se nepodává, pokud je poplatník podal v některém z předchozích zdaňovacích
období. Dojde-li však ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím ke změně okolností rozhodných
pro vyměření daně (například změna výměry nebo druhu pozemku, změna v užívání stavby nebo
nástavba dalších nadzemních podlaží) nebo ke změně v osobě poplatníka, je poplatník povinen daň do
31. ledna zdaňovacího období přiznat buď podáním daňového přiznání nebo dílčího daňového
přiznání.
Daňové přiznání se dále nepodává, došlo-li pouze ke změnám:
– sazeb daně

– průměrné ceny půdy přiřazené ke stávajícím jednotlivým katastrálním územím podle § 5 odst. 1
zákona
– koeficientu podle § 6 odst. 4 nebo podle § 11 odst. 3 a odst. 4 zákona, nebo podle § 12 zákona.
Poplatník není povinen podat daňové přiznání také v případě, že dojde pouze k zániku
osvobození od daně uplynutím zákonem stanovené lhůty a předmět daně není ani částečně osvobozen
od daně z jiného důvodu. Daň v těchto případech vyměří správce daně ve výši poslední známé daně a
upraví ji o uvedené změny. Výsledek vyměření pak poplatníkovi sdělí platebním výměrem nebo
hromadným předpisným seznamem.
Bylo-li daňové přiznání podáno v předchozích zdaňovacích obdobích a do 31. ledna běžného
zdaňovacího období nebylo podánodaňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání, vyměří se daň k 31.
lednu běžného zdaňovacího období ve výši poslední známé daně, případně upravené o uvedené změny.
Ke změnám skutečností rozhodných pro stanovení daně, které nastanou v průběhu zdaňovacího
období, se nepřihlíží.
Daň z nemovitostí je poplatník povinen v daňovém přiznání si sám vypočítat, uplatnit případné
osvobození a vyčíslit jeho výši a daň v částce vypočtené v daňovém přiznání v zákonem stanovených
termínech zaplatit. Nebude k tomu vyzýván finančním úřadem. Při vyplňování údajů v daňovém
přiznání je třeba postupovat podle tiskopisu „Pokyny k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí“ a
doporučuje se používat všech dostupných dokumentů, které obsahují údaje o jeho nemovitostech
podléhajících dani (např. výpis z katastru nemovitostí, stavební povolení, doklady o dědictví a
darování, kupní smlouvy, údaje z účetní evidence).
Nacházejí-li se dani podléhající nemovitosti poplatníka v územních obvodech několika
finančních úřadů, podá u každého z těchto finančních úřadů jedno daňové přiznání za všechny
nemovitosti ležící v obvodu územní působnosti finančního úřadu.
OPRAVNÉ A DODATEČNÉ DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ
Zjistí-li poplatník chybu v již podaném daňovém nebo dílčím daňovém přiznání ještě před
uplynutím lhůty pro jeho podání, může poplatník podat opravné daňové přiznání, které se použije pro
vyměřovací řízení a k přiznání předchozímu se nebude přihlížet.
Zjistí-li poplatník po uplynutí lhůty pro podání přiznání, že jeho daň má být podle stavu k 1.
lednu zdaňovacího období vyšší, než jak uvedl v daňovém přiznání na toto zdaňovací období, nebo
vyšší než jeho poslední známá daň (tj. vyšší, než byla poslední pravomocně vyměřená daň), je povinen
předložit do konce měsíce následujícího po tomto zjištění dodatečné daňové přiznání. Dodatečné
daňové přiznání může poplatník podat také v případě, kdy zjistí, že daň má být nižší, než jak uvedl v
daňovém přiznání na příslušné zdaňovací období, nebo nižší než poslední známá daň.
Tiskopis daňového přiznání včetně příloh a pokynů k vyplnění lze v tištěné podobě obdržet u
kteréhokoli finančního úřadu.
V elektronické podobě je tiskopis daňového přiznání k dispozici ke stažení na webových
stránkách České daňové správy v nabídce Daňové tiskopisy.
Přiznání k dani z nemovitostí lze podat též elektronicky formou datové zprávy opatřené nebo
neopatřené zaručeným elektronickým podpisem, ve tvaru a struktuře a za podmínek zveřejněných v
aplikaci „Elektronická podání pro daňovou správu“ na webových stránkách Daňového portálu,
přístupného z internetových stránek České daňové správy.
OZNAMOVACÍ POVINNOST
Přestane-li být fyzická nebo právnická osoba poplatníkem daně z nemovitostí proto, že v
průběhu zdaňovacího období se změnila vlastnická nebo jiná práva ke všem nemovitostem v územním
obvodu téhož správce daně, které u něho podléhaly dani z nemovitostí, nebo tyto nemovitosti zanikly,
je povinen oznámit tuto skutečnost správci daně nejpozději do 31. ledna následujícího zdaňovacího
období.
Změnu údajů uvedených v daňovém přiznání, které nejsou rozhodné pro vyměření daně, je
poplatník povinen oznámit správci daně do 30 dnů ode dne, kdy nastaly (tj. především změnu jména
nebo adresy apod.).
PLACENÍ DANĚ
a) u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb ve dvou stejných splátkách, a to
nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu zdaňovacího období,

b) u ostatních poplatníků daně ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května a do 30. 11.
zdaňovacího období.
Nepřesáhne-li roční daň z nemovitostí částku 5 000 Kč, je pro všechny poplatníky daně splatná
najednou, a to nejpozději do 31. května zdaňovacího období. Ke stejnému datu lze daň z nemovitostí
zaplatit najednou i při vyšší částce. Činí-li u jednoho poplatníka celková daň z nemovitostí
nacházejících se v územním obvodu jednoho správce daně méně než 30 Kč a není-li dále stanoveno
jinak, daň se neplatí, avšak povinnost podat daňové přiznání trvá.
Jsou-li důvody pro podání daňového přiznání podle ustanovení § 13a odst. 10 nebo § 13a odst.
11 zákona, je u předmětné nemovitosti daň za již uplynulé termíny splatnosti splatná ve lhůtě pro
podání daňového přiznání.
Činí-li celková daň z pozemků u poplatníka, který podává daňové přiznání za spoluvlastnický
podíl na dani z pozemku, nebo mu je vyměřena daň ve výši spoluvlastnického podílu na dani z
pozemku z moci úřední, v obvodu územní působnosti jednoho správce daně méně než 50 Kč, je jeho
celková daň z pozemků 50 Kč. Obdobně se postupuje i u daně ze staveb v případě přiznání
spoluvlastnického podílu na stavbě, bytu nebo samostatném nebytovém prostoru.
Není-li splatná částka daně uhrazena nejpozději v den její splatnosti, počítá se za každý den
prodlení počínaje dnem následujícím po dni splatnosti až do dne platby včetně úrok z prodlení.
PLATEBNÍ VÝMĚR A HROMADNÝ PŘEDPISNÝ SEZNAM
Platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem sděluje správce daně výši
vyměřené daně na zdaňovací období. Takto vždy vyrozumívá poplatníky v případě, že se odchyluje
vyměřená daň od daně uvedené v daňovém přiznání nebo od poslední známé daně (nebyla-li povinnost
podat daňové přiznání). Jsou-li tato rozhodnutí doručena až v době, kdy daň již poplatník zaplatil,
doplatí se pouze jako daňový nedoplatek případný rozdíl mezi částkou daně již zaplacené a daně
vyměřené v platebním výměru nebo hromadném předpisném seznamu. Hromadný předpisný seznam je
zpřístupněn k nahlédnutí místně příslušným finančním úřadem pro poplatníky, jejichž nemovitosti se
nacházejí v obvodu jeho působnosti. O zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k veřejnému
nahlédnutí (čímž se rozumí sdělení výše vyměřené daně pouze poplatníkovi po jeho identifikaci), o
místě a době zpřístupnění informuje poplatníky místně příslušný finanční úřad veřejnou vyhláškou.
OSVOBOZENÍ OD DANĚ
Možnosti osvobození od daně z nemovitostí jsou uvedeny v ustanoveních § 4 a § 9 zákona, kde
jsou zároveň stanoveny podmínky, při jejichž splnění jsou jednotlivé nemovitosti osvobozeny. Většinu
druhů osvobození od daně ze staveb lze rovněž uplatnit u bytů a samostatných nebytových prostorů,
evidovaných v katastru nemovitostí.
Obec při řešení důsledků živelních pohrom na svém území může obecně závaznou vyhláškou
podle ustanovení § 17a zákona zcela nebo částečně osvobodit od daně z nemovitostí nemovitosti
dotčené živelní pohromou, a to nejdéle na dobu pěti let. Toto osvobození lze též stanovit za již
uplynulé zdaňovací období. V tom případě poplatník uplatní nárok na osvobození v dodatečném
daňovém přiznání.

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V R. 2011
Protože se blíží termín sčítání lidu, domů a bytů, otiskujeme na žádost ČSÚ podrobné
informace pro občany:

Sčítání lidu krok za krokem:
1) Blíží se první návštěva komisaře.
Ještě před tím, než sčítací komisaři začnou roznášet sčítací formuláře, najde každá domácnost
ve své schránce letáček se základními informacemi o sčítání lidu. Spolu s tímto letáčkem bude v každé
schránce lísteček Informace o kontaktních osobách a místech, kde bude uvedeno jméno sčítacího
komisaře, který formuláře přinese, číslo jeho průkazu a termín, kdy do domácnosti přijde. Jméno
komisaře a číslo obvodu, ve kterém provádí sčítání, bude možné ověřit v každé obci na úřední desce.

Čas návštěvy budou volit komisaři nejčastěji v pracovní den v podvečer nebo o víkendu, aby zastihli
rodinu doma. Materiály budou komisaři roznášet do schránek od 26. února do 6. března 2011.
2) Jak poznám sčítacího komisaře?
Sčítací komisař se bude při roznosu formulářů prokazovat speciálním průkazem sčítacího
komisaře, který bude předkládat při návštěvě v každé domácnosti společně s občanským průkazem.
Zároveň bude mít přes rameno modrou tašku s velkým žlutým logem České pošty.
3) Komisaři roznáší formuláře.
Sčítací komisaři navštíví v době od 7. do 25. března každou domácnost v ČR a předají jí
dotazníky pro všechny osoby, které tam žijí (včetně návštěv či podnájemníků, kteří budou v době
rozhodného okamžiku v domácnosti třeba jen přechodně).
Komisař přinese do domácnosti celkem tři formuláře s vysvětlivkami:
• Zelený sčítací list osoby (každý člověk v domácnosti dostane svůj vlastní)
• Žlutý bytový list (každá domácnost dostane jeden)
• Oranžový domovní list (ten dostanou pouze majitelé nebo správci domů)
Osoba starší 15 let může převzít formuláře pro všechny členy domácnosti. Formuláře vám
komisaři předají osobně proti podpisu.
Pokud vás zastihne komisař v místě vašeho trvalého bydliště, bude už na formuláři dopředu
předtištěno vaše jméno a příjmení. Pokud vám bude formuláře předávat na jiné adrese, vyplní komisař
údaje v hlavičce ručně do prázdného formuláře.
Při předání formulářů se vás komisař zeptá, jakým způsobem budete chtít vyplněné formuláře
odevzdat, a nabídne vám tři základní možnosti:
1) On-line vyplnění a odeslání na internetu
2) Osobní odevzdání komisaři (pokud preferujete tuto cestu, komisař si s vámi hned domluví termín
schůzky, kdy přijde formuláře vyzvednout)
3) Odeslání poštovní obálkou do P.O.Boxu ČSÚ (pokud vyberete tuto možnost, předá vám komisař
předtištěnou obálku formátu A4, žádné poštovné v tomto případě domácnost neplatí)
Pokud komisaře kdokoliv požádá o pomoc s vyplněním, vždy mu vyjde vstříc a pomůže. Pro
cizince a národnostní menšiny budou připraveny vysvětlivky v osmi jazycích (angličtina, němčina,
ruština, romština, vietnamština, francouzština, ukrajinština a polština).
4) Co když se mi navržený termín návštěvy nehodí a nebudu v tu dobu doma?
Pokud vás sčítací komisař nezastihne v avizovaném termínu, vhodí vám do schránky Oznámení
o termínu doručení sčítacích formulářů, kde bude opět uvedeno jméno komisaře, číslo průkazu
a termín, kdy se dostaví podruhé. Pokud by vám ani druhý termín nevyhovoval, můžete zavolat na
bezplatnou linku 800 87 97 02 a domluvit si jiný čas návštěvy.
Pokud vás pak ani podruhé komisař nezastihne, najdete ve schránce Oznámení o náhradním
termínu doručení sčítacích formulářů s informací, že si můžete formuláře vyzvednout na tzv. sběrném
místě do 14. dubna. V praxi bude sběrným místem jedna z větších pošt ve vašem regionu.
5) Rozhodný okamžik
Tím je půlnoc z 25. na 26. března 2011. Půlnoc z 25. na 26. března je tzv. rozhodným
okamžikem sčítání. Informace do sčítacích formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné v tento
rozhodný okamžik.
Příklad:
Pokud se miminko narodilo dvě hodiny po půlnoci, ještě nebylo v rozhodný okamžik na světě a
do sčítání se nepočítá. Pokud se ale narodilo hodinu před půlnocí, v rozhodný okamžik mezi námi bylo
a je třeba jej do sčítání uvést.
Po rozhodném okamžiku začíná sběr formulářů.

6) Sběr vyplněných formulářů
Už při návštěvě komisaře jste se dohodli, jestli vyplníte formuláře on-line, předáte je komisaři
osobně a nebo zda je odešlete v obálce. Ať zvolíte kteroukoliv cestu, je nutné odeslat či odevzdat
formuláře do 14. dubna 2011.
a) Vyplnění formulářů on-line
Nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak formuláře odeslat, je internet. Od rozhodného
okamžiku bude možné na www.scitani.cz vyplňovat a odesílat formuláře on-line.
Abyste mohli vyplnit sčítací formuláře na internetu, potřebujete papírové formuláře, které Vám
přinesl sčítací komisař. Na papírových formulářích najdete vpravo dole u čárového kódu dva
unikátní kódy (jeden čistě číselný a jeden, který kombinuje čísla a písmena). Těmi se na
www.scitani.cz přihlásíte, otevře se vám váš formulář a můžete začít vyplňovat. V závěru kliknete
na tlačítko odeslat. Po odeslání obdržíte automatické potvrzení o tom, že formuláře byly statistikům
v pořádku doručeny.
Z důvodu co nejvyšší bezpečnosti je pro on-line vyplnění potřeba Adobe Acrobat verze 9.0 a
vyšší. Pokud máte na svém počítači nižší verzi, bude přímo na stránkách, kde se formuláře vyplňují,
odkaz na bezplatné stažení potřebné vyšší verze Acrobatu.
b) Osobní odevzdání komisaři a pomoc sčítacího komisaře s vyplněním
Pokud jste se se sčítacím komisařem domluvili na osobním odevzdání formulářů, přijde
komisař v domluvený čas formuláře vyzvednout. To je také okamžik, kdy vám pomůže
s vyplněním, pokud o tuto pomoc požádáte.
Může se stát, že se cokoliv ve vašem programu změnilo a nebudete mít možnost být
v domluvený čas doma. Pokud vás komisař nezastihne, najdete ve schránce Oznámení o termínu
sběru vyplněných sčítacích formulářů s návrhem, kdy se komisař pro formuláře zastaví v termínu
novém. Opět bude na tomto Oznámení uvedeno číslo na bezplatnou linku 800 97 87 02, kde je
možné navržený termín druhé návštěvy změnit podle vašich potřeb.
Pokud by vás komisař nezastihl ani podruhé, najdete ve schránce obálku formátu A4
s předtištěnou adresou P.O.Boxu a s Oznámením o náhradním termínu sběru vyplněných sčítacích
formulářů, kde bude popsáno, jak můžete formuláře odeslat v obálce.
7) Když budete potřebovat pomoc
Telefon: 800 87 97 02 bezplatná informační linka projektu Sčítání lidu domů a bytů 2011
(v provozu denně 8 – 22 hod od 26. února do 20. dubna 2011)
e-mail:
info@scitani.cz
web:
www.scitani.cz
Komisař: Úkolem sčítacího komisaře není pouze roznést a sebrat formuláře, ale také pomoci
každému, kdo nebude některé z kolonek rozumět či nebude mít sílu sám formuláře
vyplnit. V takovém případě jsou komisaři připraveni nechat si údaje např. od
nemocného, staršího či nevidomého člověka nadiktovat a formuláře za ně kompletně
vyplní.

Základní termíny sčítání lidu:
26. února 2011

Začíná fungovat call centrum pro veřejnost, na bezplatnou linku 800 87 97 02 se
mohou lidé obracet s dotazy a nejasnostmi ohledně sčítání každý den od 8:00 do
22:00.
Sčítací komisaři začnou zároveň roznášet domácnostem do schránek informační
letáky o blížícím sčítání. Zároveň s letákem vhodí komisař do schránky lísteček
s návrhem termínu, kdy do dané domácnosti přinese sčítací formuláře. Každá
domácnost najde ve schránce letáček nejpozději 6. března.
7. března 2011
Sčítací komisaři začínají navštěvovat domácnosti a roznášet formuláře. Každý
občan dostane zelený SČÍTACÍ LIST OSOBY. Majitelé a uživatelé bytů
dostanou navíc žlutý BYTOVÝ LIST a majitelé či správci domů ještě oranžový
DOMOVNÍ LIST. Roznáška formulářů končí 25. března 2011.
25./26. března 2011 Půlnoc z 25. na 26. března je tzv. rozhodným okamžikem sčítání. Informace do
sčítacích formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné v tento rozhodný
okamžik.

26. března 2011

14. dubna 2011
20. dubna 2011

Příklad: Pokud se miminko narodilo dvě hodiny po půlnoci, tak ještě nebylo
v rozhodný okamžik na světě a do sčítání se nepočítá. Pokud se ale narodilo
hodinu před půlnocí, tak bylo v rozhodný okamžik mezi námi a je třeba tuto
radostnou novinu do sčítání uvést.
V tento den je možné začít odevzdávat vyplněné sčítací formuláře. Existují tři
základní cesty:
• Internet
• Předání sčítacímu komisaři
• Odeslání poštou v obálce nebo odevzdání na kterékoliv poště
Do tohoto dne mají všichni podle zákona odevzdat formuláře – ať už je budou
odesílat přes internet, poštou v obálce nebo osobně předávat sčítacímu komisaři.
Končí činnost call centra s bezplatnou linkou 800 87 97 02. Dále bude
k dispozici pro informace o sčítání lidu číslo Českého statistického úřadu
274 057 777, které je v provozu v úředních dnech. Stále bude také fungovat
informační email info@scitani.cz.

Sčítání lidu: bezpečnost na všech frontách:
Ochrana osobních údajů a zajištění bezpečnosti všech sbíraných dat, je nejvyšší prioritou,
kterou ČSÚ při sčítání lidu má. Celé sčítání lidu připravujeme ve spolupráci s Úřadem pro
ochranu osobních údajů, jehož specialisté se účastnili přípravy textu zákona o sčítání lidu včetně
dalších právních norem, které se sčítáním souvisejí. Úřad provede také kontrolu zpracování
osobních údajů získaných při sčítání.
„Ochrana informací, které lidé do formulářů vyplní, je pro nás velmi důležitá. Bezpečnostní
opatření jsme začali připravovat už dva roky před samotným sčítáním a na projektu pracuje několik
bezpečnostních specialistů,“ uvádí předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová.
Ochrana sběru dat:
Každá z cest, jak je možné vyplněné formuláře odevzdat, je zabezpečena jiným způsobem.
Osobní předání sčítacímu komisaři:
• Sčítací komisaři budou pracovníci České pošty, tedy lidé, kteří mají zkušenost a praxi
s doručováním peněz i cenných zásilek i s manipulací s osobními údaji.
• Sběrná místa všech formulářů jsou pošty, které jsou pod speciálním čtyřiadvacetihodinovým
dohledem.
• K dopravě vyplněných formulářů bude Česká pošta používat pouze zabezpečená vozidla a bude
s formuláři nakládat jako s cennými zásilkami s mimořádnou ochranou.
On-line vyplnění na internetu:
Pro on-line vyplnění sčítacích formulářů je potřeba Adobe Acrobat minimální verze 9.0, který
umožňuje vysoký stupeň zabezpečení. Při on-line odesílání je zajištěna maximální ochrana osobních
údajů a předávané informace jsou chráněny proti zcizení i neoprávněnému zásahu jakékoliv třetí
strany.
Ochrana skenování a zpracování do elektronické podoby:
Vyplněné papírové formuláře svezou speciální vozy České pošty do zabezpečeného meziskladu
a odtud pak pojedou dál do zabezpečeného skenovacího centra.
Ochrana archivace a vyhodnocení výsledků:
Jakmile budou papírové formuláře naskenovány, dojde před samotným zpracováním k jejich
anonymizaci. To v praxi znamená, že budou z databází odstraněna všechna jména a rodná čísla.
Z výsledků sčítání tak pouze zjistíte, že např. v Bruntále v Jiráskově ulici žije žena, které je 35 let, má
dvě děti, každý den dojíždí do práce vlakem do Opavy, vystudovala vysokou školu a narodila se
v Ostravě, ale nikdo už nikdy nezjistí, jak se jmenuje, ani jaké má rodné číslo.
Po oskenování budou všechny papírové formuláře uschovány ve speciálně zabezpečených
objektech a budou skartovány specializovanou firmou, která má potřebné bezpečnostní certifikáty od

Národního bezpečnostního úřadu. Zákon o sčítání lidu říká, že ČSÚ je povinen skartovat papírové
formuláře do tří let od rozhodného okamžiku sčítání. V praxi počítá ČSÚ s tím, že papírové formuláře
skartuje nejpozději do jednoho roku.
„Na závěr budou naskenované a anonymizované formuláře v elektronické podobě předány k
trvalému uložení do Národního archivu,“ doplňuje Iva Ritschelová. „Bližší informace o zabezpečení
jednotlivých fází sčítání lidu nám bezpečnostní specialisté nedovolí z pochopitelných důvodů
zveřejnit.“
Ondřej Kubala
tiskový mluvčí projektu Sčítání lidu, domů a bytů 2011

INZERCE
Nabídka štěňátek.
Nabízím zdarma k odběru krásná štěňátka. Matka: Lhasa Apso bez PP. Jedná se o středně
velkého psa. Je velice hodný, chytrý a společenský, ideální k dětem. Štěňatům je 14 dnů, k odběru
budou za necelé 2 měsíce. Po dohodě si je můžete již nyní prohlédnout a zamluvit.
Mobil: 737 380 750, Iveta Rálková, Bořislav.

P L E S

S P O R T O VC Ů

Výbor TJ Sokol Bořislav zve občany a jejich přátele na tradiční

ples sportovců.
Ples sportovců se bude konat v sobotu dne 5. března 2011 od 20,00 hodin na sále v Bořislavi.
Vstupné 80,- Kč.
K poslechu a tanci hraje osvědčená hudba Dlouhý flám.
Obracíme se na Vás se žádostí o poskytnutí cen do tomboly. Budeme rádi i za maličkosti,
abychom tombolu měli jako každoročně opět bohatou. Ceny do tomboly můžete předávat v úřední dny
na obecní úřad, případně v den konání plesu v době od 9,00 do 11,30 hodin přímo na sál .
Děkujeme předem za podporu naší společenské akce.

ZPRÁVY TJ SOKOL BOŘISLAV
Vánoční turnaje stolního tenisu TJ Sokol Bořislav 2010.
Muži 8. ročník, 30.12.2010, 14 účastníků (chyběl Seko).
Pořadí ve třech skupinách na tři vítězné sady, určující nasazení do pavouka na dvě porážky:
„A“ skupina:
1. Dvořák Václav
2. Jurčík David
3. Barták Luboš
4. Feit Petr

„B“ skupina
1. Brož Miroslav
2. Janeček Lukáš
3. Krejčí Petr
4. Beran Ladislav
5. Beneš Martin

„C“ skupina
1. Knížek Josef
2. Kadlček Luboš
3. Kadlček Lukáš
4. Kabourek Jiří
5. Bečvařík Václav

Konečné pořadí 8. ročníku Vánočního turnaje registrovaných:
1. Knížek Josef,
2. Krejčí Petr
3. Dvořák Václav
4. Barták Luboš,
5. Brož Miroslav, 6.–9. Janeček Lukáš, Jurčík David, Kadlček Luboš, 13.–14. Feit Petr a Bečvařík
Václav
Pořadí čtyřher na tři vítězné sady:
1. Dvořák – Knížek, 2. Brož – Jurčík, 3. Janeček – Kadlček st., 4. – 7. Beneš – Kabourek, Barták –
Krejčí, Beran – Kadlček ml., Feit – Bečvařík
Tento 8. Ročník byl velmi zdařilý, s velmi dobrou úrovní ve dvouhrách i čtyřhrách.

Žactvo 7. ročník, 29.12.2010, 7 žáků, 14 dorostenec Bečvařík, 1 dorostenka Pauzová.
Začátečníci: 1. Prokš Pavel, 2. Novák Jakub, 3. Kalaš Matěj, 4. Hanzlík Václav
Mladší žáci: 1. Štelcig Lukáš, 2. Habenicht Daniel, 3. Štemprok Ondřej
Pokročilí:
1. Bečvařík Václav. 2. Pauzová Jana, MS Prokš Pavel
Do turnaje se zařadili i noví začátečníci Prokš, Novák, Kalaš a Hanzlík. Velice mne potěšil
zájem přítomných rodičů. Vzájemná spolupráce s trenérem je příslibem zvýšení úrovně stolního tenisu
oddílu stolního tenisu v Bořislavi.
Jiří Kabourek

Aktuální výsledky soutěží ve stolním tenisu.
Družstva:

výhry

remízy

prohry

zápasy

body

Okresní přebor I: 3.Sokol Bořislav A
10
0
5
162:108
35
7.Sokol Bořislav B
5
0
10
111:162
25
10 účastníků: „A“ mužstvo nemá šanci na postup do KP II po dvou letech, „B“ mužstvo zřejmě nesestoupí
Lednové výsledky:
Sokol Bořislav A:
Sokol Bořislav B:

Loko Teplice 8 : 10, SKST Teplice D 16 : 2, SIAD Bílina B 12 : 6
SKST Teplice C 2 : 16, SIAD Bílina A 6 : 12, Sokol Trnovany B 10 : 9

Okresní přebor II: 8. Sokol Bořislav C
13.Sokol Bořislav D
14 účastníků

7
1

0
1

8
13

133:133
73:197

29
18

Lednové výsledky:
Sokol Bořislav C: Sokol Bořislav D 16 : 2, SIAD Bílina C 5 : 13, TJ Krupka F 16 : 2
Sokol Bořisalv D: Sokol Bořislav C 2 : 16, Sokol Verneřice 6 : 12, TJ Krupka E 4 : 14

Oddíl kopané.
Hráči fotbalového oddílu trénují každou sobotu od 15,00 hodin v tělocvičně ZŠ Žalany do 12. února.
Muži i dorostenci pravidelně trénují každou středu od 18,00 hodin v tělocvičně ZŠ Žalany. Tréninky
navštěvuje cca 18 členů. Soutěže začínají v dubnu. V únorových Bořislavských rozhledech bude
zveřejněno rozlosování mužů IV. třídy a dorostenců II. třídy regionu Teplice.
Jiří Kabourek.
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