Vážení spoluobčané,
v minulém vydání „Losiňáčku“ jsme vás informovali o tom, že zastupitelstvo obce bez
výjimky podporuje výsledek místního referenda ke stavbě betonárny a podali jsme na MÚ ve
Starém Plzenci odboru výstavby námitky účastníka do územního řízení stavby „Betonárna
Losiná“.
Před několika dny mnohé z vás navštívili zástupci firmy APB a žádali vás o vyjádření se
k anketě s tímto textem:
Společnost Petr Březina – APB Plzeň, IČO: 16669711 informuje, že zahájila proces
transformace na akciovou společnost. Tímto krokem chce společnost APB – Plzeň vyjít
občanům a obci vstříc a zřídí u akciové společnosti trvalé sídlo v obci Losiná. To přinese obci
každoročně milionové příjmy do rozpočtu obce. To vše je podmíněno souhlasem s umístěním
a výstavbou moderní betonárky ACERN v průmyslové zóně obce Losiná.
My, níže podepsaní občané obce Losiná, vyjadřujeme tímto svým podpisem pro výše uvedené
body souhlas (ANO) nebo nesouhlas (NE).
Považujeme za rozumné se k tomuto textu vyjádřit a uvést následující:
Daňové příjmy pro obec od fyzických a právnických osob jsou velmi rozdílné. Pokud má
fyzická osoba trvalé sídlo v dané obci, kde podniká, jde 30 % z její zálohy na daň přímo obci.
Toto ovšem není případ, o kterém píše firma APB.
V anketě firma APB uvádí, že jde o transformaci na akciovou společnost, jde tedy
o právnickou osobu. V tomto případě právnická osoba odvádí daň státu. Stát následně přerozdělí
finanční prostředky podle předem daného výpočtu s použitím koeficientu dané obce. Ten je
určen pro každou obec zvlášť a je počítán z počtu obyvatel, rozlohy katastrálního území dané
obce a dalších údajů (pro obec Losinou je tento koeficient 0,007706). Tento výpočet určí, jak
velká finanční částka přijde do rozpočtu obce. Například pokud odvede jakákoli právnická osoba
státu daň ve výši 100 milionů korun za jeden rok, je příjem z této částky do obce Losiná
1.817,- Kč. Tuto částku podílu obec dostane od konkrétní právnické osoby vždy, bez ohledu na
to, kde má sídlo.
Jinými slovy akciová společnost nemůže ovlivnit výši této částky tím, že zřídí sídlo
v místě jejího podnikání, jak je uvedeno v textu. To ovšem neznamená, že by firma APB
nemohla ve vztahu k občanům a k obci podniknout jiné vstřícné kroky, neboť je nepochybně
významnou firmou podnikající na katastru naší obce.
Ještě jednou si dovolíme upozornit na to, že zastupitelstvo obce je vázáno výsledkem
místního referenda a je povinno se jím řídit tak, jak je stanoveno v zákoně o obcích. Jinak by
došlo k porušení § 48 a § 49 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu.
Zastupitelstvo obce tedy i nadále plně respektuje výsledek místního referenda, které se
k této věci konalo 15. a 16. října 2010.
Zastupitelstvo Obce Losiná
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Historická válečná vozidla v Losiné
Tak jako v minulém roce do naší obce zavítá v neděli 4. 5. 2014 část vozidel z akce
CONVOY OF LIBERTY. Tato vojenská historická vozidla projedou tradičně jako každý rok
Plzní a budou končit na náměstí Republiky. Je dohodnuto, že po dojezdu na náměstí se kolem 30
vozidel vydá do naší obce.
Ke kulturnímu domu by měla přijet v době mezi 12:30 a 13:00 hod. Zde budou vozidla
parkovat zhruba dvě hodiny, takže budeme mít možnost si tuto techniku v klidu prohlédnout.
Tímto chceme poděkovat za spolupráci „Losiňákům“, pánům Františku Polívkovi a Ing.
Strakovi, kteří se valnou měrou zaslouží o tuto nevšední záležitost.

Přátelské utkání v kopané mezi Sokolem Losiná a HC Lev Praha
V sobotu 10.5.2014 ve 14:00 se můžete přijít podívat na naše hřiště na benefiční fotbálek
s finalisty letošní KHL. Akci zajistil náš spoluobčan a hráč HC Lev Tomáš Kubalík. V
kuloárech se šušká o možných posilách z řad plzeňských hokejistů a fotbalistů, padla jména
Martina Straky a Pavla Horvátha.
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