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Vše nejlepší do nového roku 2020 !

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

přeji vám mnoho úspěchů, rodinného štěstí a pohody v 
roce 2020, hlavně zdraví a lásku.
Děkuji všem, kteří nám v naší práci pro obec pomáhali. 
Děkuji organizacím, spolkům, výborům zastupitelstva, 
redakční radě, občanům, ale také všem dobrovolníkům 
za jejich činnost a spolupráci v minulém roce.
Závěrem roku jsme byli potěšeni zprávou o získání dota-
ce na rekonstrukci a modernizaci veřejného osvětlení ve 
výši 2 mil. Kč. V polovině roku by měla být zkolaudová-
na modernizace VHI ČOV Karlovice, na jejíž donanco-
vání si musela vzít obec úvěr. Ale ani tato skutečnost 
nás neodradí k získávání dotací na další schválené 
investiční akce.
Karel Batík, starosta

Místní poplatky
Na podzim loňského roku byla vydána novela zákona 
č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích. Výše uvedená 
skutečnost se pak promítá do nutnosti zrušení či 
úprav stávajících obecně závazných vyhlášek o míst-
ních poplatcích tak, aby s účinností od 1. ledna 2020 
odpovídaly změněnému znění zákona.
Zastupitelstvo obce Karlovice vydalo Obecně závaznou 
vyhlášku o místním poplatku ze psů, z pobytu, za užívání 
veřejného prostranství a za provoz systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů.

Poplatek za komunální odpad
Sazba poplatku za komunální odpad je pro rok 2020 
stejná jako v minulých letech, tedy 600 Kč se splatností 
do 30. 6. 2020. Úleva se poskytuje studentům ubytova-
ným na kolejích, internátech a v nájemních bytech ve 
výši 200 Kč. Osvobozeni od poplatku jsou kromě přípa-
dů daných zákonem, pouze děti do 1 roku věku a fyzic-
ké osoby, které se prokazatelně nezdržují v obci déle 
než 1 rok. Nájemní smlouvy, potvrzení o studiu a další 
doklady rozhodné pro osvobození či úlevu od poplatku 
je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 15 dnů od sku-
tečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu. V 
případě, že poplatník neohlásí údaj rozhodný pro osvo-
bození či úlevu v této lhůtě, nárok na osvobození či 
úlevu zaniká.
MPO (komunální odpad): č. ú. 152669264/0300, 
variabilní symbol: 1340…(doplní se číslo popisné 
nebo evidenční, v případě bytového domu ještě č. 
bytu, u chatařů před č. evidenční, též přidělená 
číslovka 70, 80 či 90.)

Poplatek ze psů
Sazba poplatku pro rok 2020 činí 200 Kč za jednoho 
psa, 300 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož 
držitele, 100 Kč za psa, jehož držitelem je osoba starší 
65 let a 200 Kč za druhého a každého dalšího psa, jehož 
držitelem je osoba starší 65 let. Zrušila se zvýšená sazba 
poplatku za psy držené v bytových domech. Poplatek je 
splatný nejpozději do 30. 5. příslušného kalendářního 
roku. 
MP pes: č. ú. 152669264/0300, variabilní symbol: 
1341….(doplní se číslo popisné, evidenční nebo v 
případě bytového domu ještě číslo bytu.)

Poplatek z pobytu
Místní poplatek z pobytu je nový poplatek, který od 01. 
01. 2020 nahrazuje poplatek za lázeňský nebo 
rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity. Sazba 
poplatku pro rok 2020 činí 12 Kč za osobu za každý 
započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku. 
MP z pobytu: č. ú. 152669264/0300, variabilní 
symbol: 1342….(doplní se číslo popisné či 
evidenční.)

Poplatek za užívání veřejného 
prostranství
Místní poplatek se užívání veřejného prostranství se 
vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství např. k 
umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro 
poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních 
nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků, 
kulturní, sportovní akce, tvorba televizních nebo 
lmových děl apod. Sazbu poplatku najdete na 
stránkách obce www.karlovice.eu v Obecně závazné 
vyhlášce č. 4/2019 o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství.
MP za užívání veřejného prostranství: č. ú. 
152669264/0300, variabilní symbol: 1343.
Pronájem pozemku: č. ú. 152669264/0300 (splatnost 
k datu 1. 10. 2020), variabilní symbol: číslo faktury 
nebo číslo nájemní smlouvy.
Vodné: Sazba pro rok 2020 činí 21,45 za 1m .3

č. ú. 155313802/0300 (úhrady k datu 15. 1. a 15. 7. 
2020). Obyvatelé obdrží předtištěnou složenku od Aqua 
stopu, nehradí se na pokladně OÚ Karlovice, ale 
prostřednictvím pošty či převodem na účet.
Stočné: Sazba pro rok 2020 činí 32,20 za 1m .3

č. ú. 152669264/0300 (úhrady k datu 15. 1. a 15. 7. 
2020), variabilní symbol: číslo faktury.

Konstantní symbol u všech je 0308.
Veškeré informace týkající se poplatků zjistíte na 
webových stránkách obce www.karlovice.eu v 
příslušných Obecně závazných vyhláškách. 



Harmonogram zasedání Zastupitelstva obce Karlovice 
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Jubilanti
Přejeme všechno nejlepší všem, kteří oslaví narozeniny      
v lednu. Pevné zdraví, velkou dávku štěstí a pohodové dny.
63 let -  Gasidlo Josef
64 let -  Vrobelová Věra, Černá Ivana,                          
 Doleželová Věra
65 let -  Zdráhal František
70 let -  Kadlík Jan, Návara Bohuslav
71 let -  Krymláková Marie
72 let -  Špringerová Vlastimila,
 Vašíček Augustin
75 let -  Moravec Josef
76 let -  Belanik Edvard
77 let -  Žerava Jiří
82 let -  Stoklasová Hedvika
83 let -  Nováčková Annelies

Pozvánky
Myslivecký ples MS Praděd
Myslivecký spolek PRADĚD, z. s. Vrbno pod Pradědem vás 
srdečně zve na 3. myslivecký ples, který se bude konat v 
obecním domě Slezan v Karlovicích dne 24. ledna 2020. 
Začátek v 19:30 hod., občerstvení zvěřinovým gulášem, 
bohatá tombola. K tanci zahraje skupina AXEL z Olomou-
ce. Předprodej vstupenek s místenkou v ceně 200 Kč u 
pana Mgr. Karla Kočího, telefon 607 164 768. Těšíme se na 
vás.
Vrbenští myslivci 

Základní  škola  informuje

Ekologická soutěž
Tentokrát výjimečně v předvánočním čase si děti opět 
ověřily své vědomosti a porovnaly síly se žáky z jiných škol 
okresu Bruntál na stále světově aktuální téma ekologie. Ve 
čtyřčlenných skupinách si vyzkoušely své znalosti v určo-
vání jehličnanů pod mikroskopem, poznávání vánočního 
koření pomocí smyslů. Připomněly si rozvalování těsta a 
vykrajování vánočního cukroví. Matematický úkol, úkol v 
angličtině, test i kvíz opět nechyběly. Nakonec si všichni 
vylosovali a odnesli dárečky v eco-friendly stylu, které 
vyrobily nebo koupily děti z ostatních soutěžících škol.
Pavlína Němcová

Mikulášská nadílka
Tak jako každý rok přišel i letos do naší školy Mikuláš. Měl s 
sebou také své pomocníky, a to dva anděly a tři čerty. V průbě-
hu dopoledne společně obešli všechny třídy a nezapomněli ani 
na naše nejmenší žáčky v mateřské škole. Mikuláš si s sebou 
přinesl seznam hříšníků, došlo tedy i na všechny zlobivce, 
kteří se museli vykoupit správně odříkanými vyjmenovanými 
slovy nebo násobilkou. Většina dětí však byla hodná, a tak se 
tento den nesl v příjemné předvánoční atmosféře, kterou 
umocnilo zpívání koled a rozdávání pamlsků a vánočních 
ozdob.
Alena Rokosová

Úspěch žáků v soutěži "Řemeslo má zlaté dno"
Ve čtvrtek 5. 12. 2019 se tři žáci naší školy M. Hebnar, P. Gasi-
dlo a J. Marek zúčastnili soutěže "Řemeslo má zlaté dno", 
kterou pořádá Střední odborná škola v Bruntále pro žáky 9. 
tříd. Naši žáci obsadili v konkurenci dvanácti družstev vynika-
jící 2. místo.
Soutěžilo se v několika řemeslných disciplínách z oboru zpra-
cování dřeva, kovů, ale i z oboru elektro a topenářství. Žáci si 
mohli vyzkoušet svoji zručnost a rychlost. Zároveň měli mož-
nost si prohlédnout střední školu, hlavně prostory nově vybu-
dovaných dílen, kovárny a učebny svařování, kde probíhá 
odborný výcvik. Pro všechny to byla zajímavá zkušenost, 
která jim snad pomůže vybrat vhodný učební obor.
Rostislav Němec

Vánoční zpívání a vernisáž ZŠ a MŠ Karlovice
Ve středu 11. prosince 2019 se konala tradiční vernisáž 
žákovských prací s tématem zimy a Vánoc. Tentokrát jsme 
využili prostor malého sálu Obecního domu Slezan v Karlovi-
cích. K vidění byla spousta výrobků a nových nápadů, které 
ocenili nejen rodiče dětí, ale i ostatní občané Karlovic. Společ-
ně se zpěvem koled a ochutnávkou punče jsme tak příjemně 
strávili trochu společného času v předvánočním shonu.
Martina Hradilová

Připravujeme:
Rodičovské schůzky 22. ledna 2020
Pololetní vysvědčení 30. ledna 2020
Pololetní prázdniny 31. ledna 2020
 
Ostatní informace
Česká pošta informuje
Vážení zákazníci,
rádi bychom vás informovali, že od 01. 02. 2020 dojde        
k převodu této pošty na nového provozovatele. Nepřijdete    
o kvalitní servis ani o žádnou z běžných poštovních služeb. 
Nová provozovna ponese i nadále označení Česká pošta a 
naleznete ji na adrese Obec Karlovice, Karlovice 183,     
Karlovice 793 23. Nový kontakt: 558 699 048
Stávající pošta bude od 31. 01. 2020 pro veřejnost 
UZAVŘENA.
V pondělí 03. 02. 2020 od 8:00 hodin se vám dveře 
nové pošty znovu otevřou.
Otevírací doba nové provozovny od 03. 02. 2020:
Pondělí  08:00 - 12:00, 12:30 - 16:30 hodin
Úterý  08:00 - 12:00, 12:30 - 14:30 hodin
Středa  08:00 - 12:00, 12:30 - 16:30 hodin
Čtvrtek  08:00 - 12:00, 12:30 - 14:30 hodin
Pátek  08:00 - 12:00, 12:30 - 14:30 hodin
Sobota  zavřeno
Neděle  zavřeno

Tiráž
Karlovický zpravodaj „periodický tisk územního samosprávného 
celku“ vychází jako měsíčník. Příspěvky odevzdávejte vždy do 20. 
dne v měsíci elektronicky na karlovicky.zpravodaj@gmail.com nebo 
písemně na Obecní úřad Karlovice. Maximální délka příspěvku je 
půl strany formátu A4.
Obec Karlovice    Karlovice 183, 793 23 Karlovice
IČ: 00296112     MK ČR E 22569
Připravuje: Kateřina Locku
Redakční rada: Kateřina Mikulášková, Naděžda Paňáková, Pavlína 
Sklenářová, Jiří Šebele, Ditta Vyoralová


