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DAŇ Z N E MO V I TO S TI
Ve čtvrtek 31. ledna skončí lhůta pro podání přiznání
k dani z nemovitých věcí na rok 2019 a také možnost
přihlásit se k placení této daně na rok 2019
prostřednictvím
soustředěné
inkasní
platby
obyvatelstva (SIPO).

Povinnost podat přiznání se týká především nových
vlastníků pozemků, zdanitelných staveb, bytových
a nebytových jednotek (včetně majitelů bytových
jednotek převedených v roce 2018 z družstevního
do osobního vlastnictví). Do daňového přiznání se
uvádí všechny zdanitelné stavby (budovy nebo vybrané
inženýrské stavby), bytové a nebytové jednotky, které se nachází na území
Moravskoslezského kraje.
Rozhodný je stav vlastnictví k nemovité věci k 1. 1. 2019.
Pozornost těmto řádkům by měli věnovat také vlastníci nemovitostí, kteří v roce
2018 všechny nemovitosti nebo část svých nemovitostí umístěných v
Moravskoslezském kraji prodali, darovali nebo je jiným způsobem převedli na
nové vlastníky. Také bývalým vlastníkům nemovitých věcí totiž zákon ukládá
povinnost komunikovat s finančním úřadem, a to buď formou podání daňového
přiznání (pokud jsou ke dni 1. 1. 2019 vlastníky nemovitých věcí v obvodu
územní působnosti Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj) nebo formou
písemného oznámení, že v roce 2018 přestali být vlastníky nemovitých věcí a
nadále již k 1. 1. 2019 nejsou vlastníky žádné nemovité věci ani poplatníky daně
za nemovité věci v obvodu územní působnosti FÚ pro Moravskoslezský kraj.
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Důvodem pro podání daňového přiznání je i provedená digitalizace katastrálních
území, která proběhla v roce 2018. Tímto úkonem ve většině případů dochází ke
změně poplatníka u parcel pronajatých zemědělským subjektům, dále ke změně
číslování parcel a ke změně výměry parcel.
Pokud vlastník nemovité věci, která se nachází v Moravskoslezském kraji,
podával přiznání k dani z nemovitých věcí Finančnímu úřadu pro
Moravskoslezský kraj v uplynulých letech a nezměnily se skutečnosti rozhodné
pro výpočet daně, daňové přiznání znovu nepodává. Skutečnost, že došlo ke
změně stanovené ceny půdy nebo výši místního koeficientu není sama o sobě
důvodem pro podání daňového přiznání.
Vlastník nemovité věci umístěné na území Moravskoslezského kraje, který tuto
nemovitou věc zahrnul do přiznání k dani z nemovitých věcí podaného
v uplynulých letech, má povinnost podat daňové přiznání zejména, pokud
realizoval přístavbu, nástavbu nebo naopak část stavby zlikvidoval, dále pak
v případech, kdy došlo ke změně výměry jeho pozemků nebo ke změně druhu
pozemku, zvýšení počtu nadzemních podlaží apod.
Způsoby zaplacení daně z nemovitosti:
1. SIPO - občané v průběhu května obdrží do svých poštovních schránek tzv.
„daňovou složenku“ s údaji potřebnými pro zaplacení daně z nemovitých
věcí. Složenku do schránky neobdrží občané, kteří se již v minulosti
přihlásili k placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO nebo se
k placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO přihlásí do konce
ledna tohoto roku (www.financnisprava.cz/sipo).
2. Tiskopis – na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro
Moravskoslezský kraj jsou připraveny tiskopisy daňového přiznání
a Pokyny k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí
(www.financnisprava.cz).
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3. E-mail - na základě žádosti, která byla v minulosti podána občanem, který
je poplatníkem daně z nemovitých věcí, nebo na základě žádosti, která
bude občanem podána finančnímu úřadu nejpozději do 15. března tohoto
roku, bude občanovi doručen místo složenky e-mail s informacemi
potřebnými pro placení daně z nemovitých věcí (www.financnisprava.cz).
4. Elektronická aplikace - na adrese www.daneelektronicky.cz naleznete
tiskopis Přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2019, který lze vyplnit
automatizovaně s nápovědami, kontrolami, automatickými součty a také jej
lze vytisknout.
5. Datová schránka - má-li občan (nebo jiný daňový subjekt či jeho zástupce)
zpřístupněnou datovou schránku nebo má-li zákonnou povinnost mít
účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen daňové přiznání podat
datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně,
tj.
prostřednictvím
aplikace
Elektronická
podání
na
www.daneelektronicky.cz. Dílčí přiznání k dani z nemovitých věcí se však
podává pouze v listinné podobě.
Daň z nemovitých věcí na rok 2019 je splatná do 31. května.
V případě nejasností či pochybností ohledně správné výše daně z nemovitých
věcí doporučuje finanční úřad seznámit se podrobněji se všemi informacemi
a novinkami na internetových stránkách www.financnisprava.cz.
US N E S E N Í Z AS T UPI T E LS T V A O B C E
Usnesení z 1. zasedání zastupitelstva obce Trnávka, konaného dne 17.12.2018
na Obecním úřadě v Trnávce.
Zastupitelstvo obce Trnávka schválilo:
✓ rozpočet obce na rok 2019;
✓ OZV č. 1/2018 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
odpadu;
✓ jednací řád zastupitelstva obce a jednací řád výborů zastupitelstva.
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S T AT I S T I C K É ÚD AJ E O B C E
V obci Trnávka bylo ke dni 31.12.2018 k pobytu trvale přihlášeno 750 obyvatel,
z toho 122 dětí do 15 let a 197 obyvatel starších 60 let. Z celkového počtu je 384
mužů a 366 žen.
V roce 2018 celkem:
• se narodilo

6 dětí

• zemřeli

2 občané

• přihlásilo se k trvalému pobytu

30 občanů

• odhlásilo se z obce

20 občanů

O Z V č. 1 / 2 0 1 8 , M Í S T N Í PO PLAT K Y
Na svém zasedání dne 17.12.2018 schválilo zastupitelstvo obce Obecně
závaznou vyhlášku č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. Roční poplatek zůstává nezměněn ve výši 420 Kč
za osobu a stejně jako každý rok je nutné jej uhradit do konce března, případně
ve dvou splátkách.
Plné znění vyhlášky najdete na webových stránkách obce na úřední desce.
Známky na popelnice za rok 2018 platí do konce března 2019 a nové známky
na rok 2019 budou vydávány od 25.3.2019.
Poplatek ze psů na rok 2019 činí 120 Kč za jednoho psa. Přihlašuje se pes starší
3 měsíců. Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové
povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen také
oznámit zánik své poplatkové povinnosti.
Oba tyto poplatky je nutné uhradit do konce března 2019 buď v hotovosti
na Obecním úřadě v Trnávce v úřední dny, nebo převodem na
účet č. 25929801/0100. Variabilní symbol pro odpady je 1340+č.p.
(např. Trnávka č.p. 16 – VS 134016), variabilní symbol pro psy 1341+č.p.
(např. Trnávka č.p. 16 – VS 134116).
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M AJ I T E LŮM PS Ů
Obecní úřad Trnávka upozorňuje občany, že se v obci množí případy volně
pobíhajících psů, kteří následně napadají jiná zvířata. Každý majitel psa je
v souladu s platnou vyhláškou povinen řádně zabezpečit, aby se jeho pes
nepohyboval volně po cizích pozemcích a aby neohrožoval osoby či zvířata.
Porušení této vyhlášky je považováno za přestupek a může být řešeno
ve spolupráci s Policií ČR. Důrazně proto žádáme všechny majitele psů, aby svá
zvířata zkontrolovali a zabezpečili. Děkujeme.

PO D N I K AT E LŮM
Podnikatelům a živnostníkům, kteří mají sídlo nebo provozovnu na území
Trnávky, nabízíme možnost bezplatné prezentace jejich činnosti na webových
stránkách obce. Máte-li zájem, aby vaše firma byla uvedena na obecním webu
v záložce „Firmy“, zašlete na obecní úřad (ou@trnavka.cz) následující informace:
• název firmy/podnikatelského subjektu či jméno živnostníka;
• obor činnosti;
• kontaktní informace (adresa sídla firmy či provozovny v Trnávce,
kontaktní osoba, telefon, e-mail, www stránky apod.)
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T Ř Í K R ÁLO V Á S B Í R K A

14.1.2019 skončil další ročník Tříkrálové sbírky, kterou pořádala
Římskokatolická farnost Trnávka.
Pro Charitu Studénka bylo vykoledováno od našich občanů
24 005 Kč.
Výnos Tříkrálové sbírky z největší části tradičně putuje na podporu lidí v nouzi,
žijících na území České republiky. Jde o různé formy pomoci pro nemocné,
osoby se zdravotním postižením, seniory, matky s dětmi v tísni a další. Sbírka
podléhá předem daným pravidlům pro rozdělení výtěžku.
Většina vykoledovaných prostředků se vrací Charitám, které v regionu
koledování zaštítily. Záměry, na které se v daném roce vybírá, jsou předem
oznámeny.
Desetina výtěžku každoročně připadne na rozvojové projekty v zahraničí
(např. na udržení zdrojů obživy nebo vzdělávání), případně zůstane jako rezerva
pro případ humanitárních katastrof.
V případě nutnosti se mohou některé záměry během roku změnit.
Za správnost zodpovídají jednotlivé charity.
Všem místním koledníkům, kteří svůj volný čas darovali potřebným, patří velké
poděkování.
Děkujeme také vám všem, kteří jste přispěli.
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Z Š TR N ÁV K A
Blíží se konec 1. pololetí školního roku 2018/2019. Ve třídách se zkouší, píší se
pololetní práce, hlavně ti nejstarší, čtvrťáci, mají nejvíce práce. Vysvědčení si
žáci přeberou ve čtvrtek 31. ledna a v pátek 1. února je čeká den pololetních
prázdnin. A všechno začne znovu.
Během těch pěti měsíců jsme kromě vlastní výuky uskutečnili celou řadu
hezkých akcí:
✓ všichni žáci absolvovali 10 lekcí plaveckého výcviku;
✓ žáci 4. ročníku se zúčastnili 1. lekce dopravní výchovy na dopravním hřišti
v Příboře a pomalu se připravují na zisk průkazu cyklisty;
✓ připravili jsme malou výstavku žákovských prací, která byla součástí
výstavy zahrádkářů;
✓ žáci vystoupili s programem na setkání se seniory;
✓ všichni žáci absolvovali kurz lesní pedagogiky, který pro nás připravili
zaměstnanci Vojenských lesů a statků se sídlem v Lipníku n. Bečvou,
objevili pro nás část lesa s názvem Roveň kousek od Bartošovic, a přestože
počasí nepřálo, děti si to užily;
✓ před Vánoci jsme shlédli pohádku Čertí brko v kopřivnickém kině;
✓ připravili jsme pracovní dílnu pro rodiče a děti se zaměřením na vánoční
ozdoby;
✓ tradičně děti nachystaly dobroty pro zvířátka a ozdobily stromečky v lese.
První část školního roku utekla velmi rychle, máme před sebou ještě hodně
práce, zůstaňte našimi příznivci.
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K N I HO V N A T R N ÁV K A
Obecní knihovna v Trnávce informuje své čtenáře, že
od nového roku vybírá čtenářský poplatek na rok 2019, který se
nemění a činí pro dospělé 50 Kč a pro děti a mládež do patnácti
let 20 Kč.
Přijďte si též vybrat svůj oblíbený žánr z nově zakoupených
knih.
Rádi přivítáme i nové čtenáře.

K O UPALI Š T Ě T R N ÁV K A
Koupaliště Trnávka nabízí pozici PLAVČICE / PLAVČÍK.
Požadujeme platné osvědčení o získání kvalifikace vodní záchranář – plavčík,
praxi v oboru, dále fyzickou zdatnost, samostatnost,
spolehlivost, zodpovědný přístup a schopnost rychlého
reagování. Pozice je vhodná pro studenty.
Náplň práce: dozor nad koupajícími se osobami v bazénu,
dohled nad dodržováním bezpečnosti provozního
a návštěvního řádu a poskytování první pomoci.
Dále též nabízíme pozici ÚDRŽBÁŘ BAZÉNU A AREÁLU.
Požadujeme manuální zručnost a schopnost pořádku. Pozice je vhodná jak pro
studenty, tak pro seniory.
Náplň práce: údržba a čištění bazénu a brodítek, udržování kvality a čistoty
vody, úklid sociálních zázemí, vynášení košů, zametání areálu, sekání trávy.
Obě pozice nabízíme na letní sezónu ČERVEN–SRPEN 2019.
Bližší informace o pozicích se dozvíte na Obecním úřadu v Trnávce.
Případné zájemce žádáme o předání strukturovaného životopisu na email:
obec@trnavka.cz nebo osobně na Obecní úřad v Trnávce.
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R E C E PT M Ě S Í C E

MRKVOVÁ POLÉVKA SE ZÁZVOREM
A PARMAZÁNEM

Ingredience:
400 g mrkve, 2 brambory, 1 velká cibule, olej, 3 cm
zázvoru, vývar (nemusí být), sůl, čerstvě mletý
pepř, 100 g parmazánu, čerstvá petrželka nebo
koriandr

Postup:
Mrkev a brambory oloupeme a nakrájíme
na kostičky. Cibuli oloupeme a nasekáme najemno.
Ve velkém hrnci ji zpěníme na oleji a necháme
zesklovatět. Pak přidáme nakrájenou mrkev
a brambory, orestujeme a zalijeme vývarem nebo
vodou. Vaříme asi deset minut. Pak oloupeme
zázvor, nastrouháme ho a vmícháme k vařící se
zelenině. Osolíme a opepříme. Vaříme dál, až
mrkev a brambory změknou. Tyčovým mixérem
rozmixujeme na hladký krém, přilijeme vývar nebo
vodu, pokud je polévka moc hustá, a podáváme
posypanou
parmazánem
nastrouhaným
na
hoblinky. Sypeme čerstvou petrželkou nebo
koriandrem.

Podělte se o svůj recept. Baví vás
vařit a chcete se naučit něco
nového? Toužíte se pochlubit
svými
kulinářskými
výtvory
ostatním? Už víte, co uvařit?
Nechte
se
inspirovat
nebo
inspirujte ostatní. Pošlete nám svůj
oblíbený recept a za otištění
v Trnavském občasníku získejte
upomínkové předměty od obce
Trnávka.

Recepty posílejte na e-mail:
ou@trnavka.cz nebo je můžete
donést osobně na obecní úřad
v Trnávce.

Webové stránky obce Trnávka:

www.trnavka.cz

V případě, že nestihnete hlášení místního rozhlasu, máte možnost si zavolat na
telefonní ústřednu na tel. č. 721 769 867. Přehraje se vám poslední uskutečněné
hlášení (jen vlastní hlášení bez znělky a hudebního doprovodu).
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K O N T AK T Y
Obecní úřad Trnávka
Telefon: 556 729 049
Pondělí
Středa

8.00-12.00
8.00-12.00

Pošta Trnávka
Telefon: 556 729 062

13.00-17.00
13.00-17.00

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek

Knihovna Trnávka
Pondělí
Čtvrtek

16.00-18.00

Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8.00-10.30
13.00-16.30
8.00-10.30

Pátek

13.00-16.00

8.00-11.00

MUDr. Krkošková Ivana
Telefon: 556 722 802
Pondělí

13.00-16.30

7.00-13.00
13.30-15.00
7.00-13.00
13.00-18.00
7.00-13.00
7.00-12.00

MUDr. Krkoška Jan
Telefon: 556 722 082

Příbor
Trnávka
Příbor
Příbor
Příbor
Příbor

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7.00-13.00
7.00-13.00
7.00-8.30
13.00-18.00
7.00-13.00
7.00-12.00

Příbor
Příbor
Kateřinice
Příbor
Příbor
Příbor

MUDr. Izraelová Elena
Dětská lékařka – Stará Ves n.
Ondřejnicí
Telefon: 558 669 246

MUDr. Švidrnoch Amil
Petřvald
Telefon: 556 754 152
Pondělí

7.00-10.30

13.00-15.00

Pondělí

Úterý

7.00-10.30

13.00-17.00

Úterý

Středa

7.00-12.00

Čtvrtek

7.00-10.30

Pátek

6.30-12.00

Středa
13.00-15.00

Čtvrtek
Pátek

10.00-12.00
nemocní
7.00-9.00
nemocní
12.00-14.00
nemocní
7.00-9.00
nemocní
10.00-12.00
nemocní

12.00-15.00
pro zvané

14.00-17.00
pro zvané

VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD TRNÁVKA.
REGISTROVÁNO POD EVIDENČNÍM ČÍSLEM MK ČR E10277
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