Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Postřelmov
konaného dne 20. 12. 2017 v 17.00 hod.
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Postřelmově.
____________________________________________________________________________________________________________________________

Z celkového počtu 15 členů zastupitelstva obce je přítomno 12 členů.
Zasedání zastupitelstva obce je schopno se usnášet.
Návrhová komise ve složení: Josef Doubrava, Vratislav Rak, Ing. Petr Vepřek,
předkládá zasedání zastupitelstva obce tento návrh na usnesení:

1. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) Smlouvu o poskytnutí daru ve výši 70 000,- Kč Charitě Zábřeh za rok 2017 a znění darovací
smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení.
pro: 12

proti: 0

zdrž: 0

schváleno

b) Rozpočtové opatření č. 5 obce Postřelmov na rok 2017 ve znění, jak je uvedeno v příloze originálu
tohoto usnesení.
Údaje v tabulce jsou v tis. Kč. Rozpočet se schvaluje se schodkem ve výši 11 320 tis. Kč, který bude
kryt financováním ve výši 11 320 tis. Kč.
Schválený rozpočet
Rozpočtové opatření č. 1
Rozpočtové opatření č. 2
Rozpočtové opatření č. 3
Rozpočtové opatření č. 4
Rozpočtové opatření č. 5
Rozpočet po změnách
pro: 12

Příjmy
57 059
479
11
0
0
1 006
58 555
proti: 0

Výdaje
67 674
1 184
11
0
0
1 006
69 875

Rozdíl
- 10 615
- 705
0
0
0
0
- 11 320
zdrž: 0

Financování
10 615
705
0
0
0
0
11 320
schváleno

c) Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 650 000,- Kč TJ Postřelmov, z.s. pro rok 2018
a znění smlouvy o poskytnutí příspěvku, která je přílohou tohoto usnesení.
pro: 12

proti: 0

zdrž: 0

schváleno

d) Rozpočet sociálního fondu obce Postřelmov pro rok 2018 s příjmy ve výši základního přídělu
241 tis. Kč a výdaji ve výši 252 tis. Kč při počátečním stavu sociálního fondu ve výši 77 tis. Kč
a s předpokládaným konečným zůstatkem k 31. 12. 2018 ve výši 66 tis. Kč. Návrh rozpočtu
sociálního fondu obce byl zveřejněn na úřední desce od 5.12. 2017 do 20. 12. 2017.
pro: 12

proti: 0

zdrž: 0

schváleno

e) Rozpočet fondu obnovy vodovodu a kanalizace obce Postřelmov na rok 2018 s příjmy ve výši
750 tis. Kč a výdaji ve výši 420 tis. Kč při počátečním stavu 824,5 tis Kč a s předpokládaným
konečným zůstatkem k 31. 12. 2018 ve výši 1 154,5 tis. Kč. Rozpočet fondu obnovy vodovodu a
kanalizace obce Postřelmov na rok 2018 je přílohou tohoto usnesení. Návrh rozpočtu fondu obnovy
vodovodu a kanalizace obce Postřelmov byl zveřejněn na úřední desce od 5.12. 2017 do 20. 12. 2017.
pro: 12

proti: 0

zdrž: 0

schváleno

f) Rozpočet Mateřské školy Postřelmov, Nová 404, příspěvkové organizace, IČ: 70 984 433 pro rok
2018 s předpokládanými náklady ve výši 1 944 500,-Kč a výnosy ve výši 1 960 900,- Kč
a hospodářským výsledkem ve výši 16 400,-Kč. Návrh rozpočtu MŠ byl zveřejněn na úřední desce od
5.12.2017 do 20. 12.2017.
pro: 12

proti: 0

zdrž: 0

schváleno

g) Rozpočet Základní školy Postřelmov, okres Šumperk, příspěvkové organizace, IČ: 70 984 441 pro
rok 2018 s předpokládanými náklady ve výši 3 406 700,-Kč a výnosy ve výši 3 421 000,- Kč
a hospodářským výsledkem ve výši 14 300,-Kč. Návrh rozpočtu ZŠ byl zveřejněn na úřední desce od
5.12.2017 do 20. 12. 2017.
pro: 12

proti: 0

zdrž: 0

schváleno

h) Členům zastupitelstva navýšení odměn za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva obce
dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ve znění platných předpisů
S platností od 1.1.2018 se stanovují měsíční odměny:
Místostarosta
Člen rady
Předseda výboru zastupitelstva, nebo komise rady
Člen výboru zastupitelstva, nebo komise rady
Člen zastupitelstva

11 625,- Kč
3 175,- Kč
2 593,- Kč
2 295,- Kč
1 096,- Kč

Měsíční odměny se neuvolněným členům zastupitelstva obce za jejich funkce nesčítají. V případě
souběhu výkonu několika funkcí náleží neuvolněnému členovi zastupitelstva obce odměna za
nejvyšší funkci.
pro: 12

proti: 0

zdrž: 0

schváleno

ch) Rozpočet obce Postřelmov na rok 2018 s příjmy ve výši 64 503 tis. Kč a výdaji ve výši
76 403 tis. Kč. Rozpočet je ztrátový ve výši 11 900 tis. Kč. Tato ztráta je kryta financováním ve výši
11 900 tis. Kč ze zůstatku na běžných účtech obce. Návrh rozpočtu obce byl zveřejněn na úřední
desce od 5.12.2017 do 20. 12. 2017.
pro: 12

proti: 0

zdrž: 0

schváleno

i) Rozpočtový výhled Mateřské školy Postřelmov, Nová 404, příspěvkové organizace, IČ: 70984 433
pro období 2019 a 2020. Návrh výhledu rozpočtu MŠ byl zveřejněn na úřední desce od 5.12.2017
do 20. 12. 2017.
Rozpočtový výhled na rok 2019
Rozpočtový výhled na rok 2020
pro: 12

Předpokládané náklady
1 900 700,-Kč
1 984 300,-Kč

proti: 0

zdrž: 0

Předpokládané výnosy
1 915 900,-Kč
1 999 900,-Kč
schváleno

j) Rozpočtový výhled Základní školy Postřelmov, okres Šumperk, příspěvkové organizace,
IČ: 709 84 441 pro období 2019 a 2020. Návrh výhledu rozpočtu ZŠ byl zveřejněn na úřední desce
od 5.12.2017 do 20. 12. 2017.
Rozpočtový výhled na rok 2019
Rozpočtový výhled na rok 2020
pro: 12

Předpokládané náklady
3 000 000,-Kč
3 100 000,-Kč

proti: 0

zdrž: 0
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Předpokládané výnosy
3 011 000,-Kč
3 111 000,-Kč
schváleno

k) Rozpočtový výhled obce Postřelmov na období let 2019 – 2022. Údaje v tabulce jsou v tis. Kč.
Návrh výhledu rozpočtu obce byl zveřejněn na úřední desce od 5.12.2017 do 20. 12. 2017.
Rozpočtový výhled na rok 2019
Rozpočtový výhled na rok 2020
Rozpočtový výhled na rok 2021
Rozpočtový výhled na rok 2022
pro: 12

Předpokládané příjmy
74 530
92 510
68 700
82 690

proti: 0

zdrž: 0

Předpokládané výdaje
80 350
79 720
56 550
96 050
schváleno

l) Obecně závaznou vyhlášku (OZV) č. 1/2017 – o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, tak jak je
uvedena v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. OZV č. 1/2017 nabývá účinnosti dne
1.1.2018. Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje OZV č. 2/2016 ze dne 19.9.2016.
pro: 12

proti: 0

zdrž: 0

schváleno

m) Směrnici č. 2/2017 - o cestovních náhradách, která upravuje poskytování náhrad cestovních výdajů
při pracovních cestách zaměstnanců a zastupitelů dle zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce § 156
až § 189 ve znění pozdějších předpisů a nahrazuje směrnici 1/2004.
pro: 12

proti: 0

zdrž: 0

schváleno

zdrž: 0

schváleno

zdrž: 0

schváleno

n) Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2018.
pro: 12

proti: 0

o) Plán činnosti finančního výboru na rok 2018.
pro: 12

proti: 0

2. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce :
a) Uzavřít smlouvu s dodavatelem stavby na realizaci „Víceúčelový areál pro výcvik IZS a sportovní
aktivity mládeže“ až po projednání a schválení zastupitelstvem obce.
pro: 12

proti: 0

zdrž: 0

schváleno

3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
a) Zprávu starosty o činnosti rady obce od 20.9.2017 do 20.12.2017.
b) Zprávu kontrolního výboru o provedených kontrolách.
c) Zprávu o plnění rozpočtu obce od 1.1.2017 do 30.11.2017.
pro: 12

proti: 0

zdrž: 0

3

schváleno

Závěr:
Usnesení bylo schváleno ve všech bodech. Všechny návrhy jsou nedílnou součástí usnesení.
Toto usnesení je nedílnou součástí zápisu o průběhu jednání zastupitelstva obce.

………………………..
Ing. Jiří Pumprla v.r.
místostarosta

…………………………..
Jaroslav Nimrichtr v.r.
starosta
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Příloha k usnesení zastupitelstva obce ze dne 20.12.2017 – bod č. 1. a)

Darovací smlouva
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany

Obec Postřelmov
Komenského 193, 78969 Postřelmov
IČ: 00303232, DIČ: CZ00303232
zastoupená starostou Jaroslavem Nimrichtrem
dále jen dárce na straně jedné
a

Charita Zábřeh
Žižkova 15, 789 01 Zábřeh
IČ: 42766796, DIČ: CZ42766796
Organizace je zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob MKČR 8/1-02-727/1996
zastoupená ředitelem Bc. Jiřím Kargerem
dále jen obdarovaný na straně druhé

n

dle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku následující Darovací smlouvu:
1) Dárce se zavazuje poskytnout obdarovanému finanční dar ve výši 70 000,-Kč, (slovy:
sedmdesáttisíckorunčeských). Tato částka bude po podpisu darovací smlouvy bezhotovostně převedena
do 10 dnů na bankovní účet obdarovaného číslo: 1048347841/0100 pod variabilním symbolem
00303232.
2) Obdarovaný výše popsaný dar přijímá, zavazuje se jej použít pro účely definované v § 20 odst. 8
zákona č. 586/92 Sb. v platném znění pro právnické osoby, a §15, odst. 1 zákona č. 586/92 Sb. pro
fyzické osoby, s ohledem na zvláštní přání dárce:
zajištění dopomoci – kofinancování zdravotních a sociálních služebpro občany obce
v roce 2017 dle doručeného přehledu
3) Dárce souhlasí s medializací této podpory uvedením svých iniciál na webových stránkách Charity
Zábřeh, v tiskových a výročních zprávách organizace.
4) Právní vztahy vyplývající z této smlouvy, které nejsou zvlášť touto smlouvou upraveny, se řídí
příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
5) Poskytnutí daru a znění této smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem obce Postřelmov dne 20.12.2017.
6) Tato darovací smlouva je sepsána ve dvojím vyhotovení, z nichž každá smluvní strana obdrží po
jednom.
7) Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, uzavřely jí po vzájemném
projednání, je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nesepsaly ji v tísni a ani za nápadně
nevyhovujících podmínek, a že s jejím zněním výslovně souhlasí, což stvrzují svými
vlastnoručními podpisy.
V Postřelmově dne:

V Zábřehu dne:

Za dárce

Za obdarovaného

……..………………..
Jaroslav Nimrichtr – starosta

…………………………
Bc. Jiří Karger - ředitel
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Příloha k usnesení zastupitelstva obce ze dne 20.12.2017 – bod č. 1.c)

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku
uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
Obec Postřelmov,
Komenského č.p. 193, 789 69 Postřelmov,
zastoupená starostou obce Jaroslavem Nimrichtrem,
IČ: 00303232; DIČ: CZ 00303232; bankovní spojení Česká spořitelna, a.s.; č. účtu 1905697329/0800;
(dále jen: poskytovatel)
a
TJ Postřelmov, z.s.
Komenského č.p. 260, 789 69 Postřelmov
zastoupená svým statutárním zástupcem předsedou Ing. Aloisem Horákem,
IČ: 43961444, bankovní spojení Česká spořitelna, a.s.; č. účtu 1903711369/0800,
(dále jen: příjemce)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto smlouvu o poskytnutí příspěvku:
(pro potřeby celého textu bude dále použito označení smlouva)
Čl. I.
1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci neinvestiční příspěvek ve výši 650 000,- Kč, slovy:
šestsetpadesáttisíckorunčeských (dále jen: příspěvek).
Pro účely této smlouvy se neinvestičním příspěvkem rozumí příspěvek, který musí být použit na
úhradu jiných výdajů než:
a) výdajů spojených s pořízením hmotného majetku dle § 26 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „cit. zákona“),
b) výdajů spojených s pořízením nehmotného majetku dle § 32a odst.1 a 2 cit. zákona,
c) výdajů spojených s technickým zhodnocením, rekonstrukcí a modernizací ve smyslu § 33 cit.
zákona.
Tím není dotčena povinnost příjemce použít příspěvek v souladu s účelem stanoveným v čl. I.
odst. 2. této smlouvy a dále uvedenými podmínkami pro použití příspěvku.
2. Účelem poskytnutí příspěvku je částečná úhrada nákladů souvisejících s celoroční sportovní
činností organizace - Tělovýchovné jednoty Postřelmov.
3. Příspěvek bude poskytnut převodem na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy
do 21 dnů ode dne uzavření této smlouvy. Dnem poskytnutí příspěvku je den odepsání finančních
prostředků z účtu poskytovatele.
Čl. II.
1. Příjemce příspěvek přijímá a zavazuje se jej použít výlučně v souladu s účelem poskytnutí
příspěvku dle čl. I. odst. 1. a 2. této smlouvy. Příspěvek musí být použit hospodárně. Příjemce je
oprávněn příspěvek použít pouze na úhradu uznatelných nákladů souvisejících:
a) se zabezpečením účasti členů příjemce na sportovních akcích (doprava, cestovné, stravné,
ubytování,
b) s nákupem sportovního materiálu,
c) se zabezpečením soustředění členů příjemce,
d) s údržbou a provozem sportovního areálu příjemce včetně odměny správce fotbalového hřiště,
e) s pronájmem tělovýchovných a sportovních zařízení pro příjemce,
f) s pořádáním domácích sportovních akcí příjemce, včetně odměny rozhodčím,
g) s pořádáním sportovních výcvikových a náborových akcí příjemce,
h) s propagací sportovní činnosti a sportovních akcí příjemce,
i) odměny trenérům mládeže.
2. Bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele nesmí příjemce příspěvek nebo jeho část
poskytnout třetí osobě, není-li to smlouvou stanoveno jinak.
3. Příjemce je oprávněn použít poskytnutý příspěvek na výdaje vynaložené na sjednaný účel
smlouvy v daném kalendářním roce ještě před uzavřením smlouvy, Takto vynaložené náklady
příjemce doloží poskytovateli.
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4. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provedení kontroly dodržení účelu a podmínek použití
poskytnutého příspěvku. Při této kontrole je příjemce povinen vyvíjet veškerou poskytovatelem
požadovanou součinnost.
5. Příjemce je povinen nejpozději do 31.12.2018 předložit poskytovateli úplné a pravdivé vyúčtování
poskytnutého příspěvku (dále jen „vyúčtování“).
Vyúčtování musí obsahovat:

6.
7.

8.

9.

5.1. soupis celkových uskutečněných výdajů na akci, na jejíž realizaci byl poskytnut příspěvek
dle této smlouvy.
5.2. soupis výdajů hrazených z poskytnutého příspěvku s doloženými:
a) fotokopiemi faktur s podrobným rozpisem dodávky (případně dodacím listem),
b) fotokopiemi výdajových dokladů včetně příloh (stvrzenky, paragony apod.), na základě
kterých je pokladní doklad vystaven, a to pouze u jednotlivých výdajů přesahujících
částku 500,- Kč. U jednotlivých výdajů do výše 500,- Kč doloží příjemce pouze soupis
těchto výdajů,
c) fotokopiemi všech výpisů z bankovního účtu, které dokládají úhradu předložených faktur,
s vyznačením dotčených plateb,
V případě, že příspěvek nebyl použit v celé výši ve lhůtě uvedené ve čl. II. odst. 1. této smlouvy,
je příjemce povinen vrátit jeho nevyčerpanou část na účet poskytovatele nejpozději do 15 dnů ode
dne předložení vyúčtování poskytovateli.
V případě, že příjemce použije příspěvek nebo jeho část na jiný účel než účel sjednaný touto
smlouvou ve čl. I. odst.1. a 2. či poruší některou z jiných podmínek použití příspěvku, stanovených
v čl. II. odst.1., 2., 3. a 5. této smlouvy, je povinen odvést poskytovateli částku ve výši
neoprávněně použitých prostředků z příspěvku, a to nejpozději do 15 dnů ode dne doručení
písemné výzvy poskytovatele.
V případě, že příjemce poruší některou z povinností uvedených v ustanoveních čl. II.
odst. 4., 5., 9. této smlouvy nebo pokud v žádosti o příspěvek či v dalších podkladech, které
příjemce předloží poskytovateli, souvisejících s poskytnutím příspěvku, uvede nepravdivé nebo
neúplné údaje, je poskytovatel oprávněn odstoupit od této smlouvy. V takovém případě je příjemce
povinen do 15 dnů ode dne doručení písemného odstoupení od smlouvy vrátit poskytovateli
všechna plnění, která obdržel na základě této smlouvy.
Příjemce se zavazuje seznámit poskytovatele s těmito skutečnostmi: změnami bankovního
spojení, statutárního zástupce a dalšími zásadními změnami, které by mohly významně ovlivnit
hospodaření s poskytnutým příspěvkem, a to nejpozději do 14 dnů od okamžiku, kdy k dané
skutečnosti došlo.

Čl. III.
1. Práva a povinnosti ve smlouvě výslovně neupravené a z ní vyplývající se řídí občanským
zákoníkem č. 89/2012 Sb., v platném znění.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky.
4. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním textu této smlouvy za účelem plnění zákonných
povinností, které smluvním stranám vyplývají z právních předpisů o svobodném přístupu
k informacím (zákon č. 106/199 Sb., v platném znění).
5. Poskytnutí příspěvku bylo schváleno v návrhu rozpočtu obce na rok 2018 a znění smlouvy
usnesením č.1 písm. c) zastupitelstva obce Postřelmov dne 20.12.2017.
6. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, každá strana obdrží jedno vyhotovení.
V Postřelmově dne:
za poskytovatele příspěvku

za příjemce příspěvku

…………………………………
Jaroslav Nimrichtr
starosta obce

…………………………………
Ing. Alois Horák
předseda TJ Postřelmov, z.s.
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Příloha k usnesení zastupitelstva obce ze dne 20.12.2017 – bod č. 1.e)

Obec Postřelmov
Komenského 193, 789 69 Postřelmov, IČ: 00303232
Rozpočet Fondu obnovy vodovodů a kanalizací na rok 2018
(v Kč)
Příjmy

Počáteční stav
Příděl voda 2018
Příděl odpadní voda 2018
Ostatní příjmy
Příjmy celkem

Výdaje

Rekonstrukce voda
Rekonstrukce ČOV a VAC
Ostatní výdaje
Výdaje - celkem

Rozpočet
824 510
500 000
250 000
0
1 574 510

320 000
100 000
0
420 000

Konečný stav/příjmy-výdaje

1 154 510

Schváleno zastupitelstvem obce dne: 20.12.2017
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Příloha k usnesení zastupitelstva obce ze dne 20.12.2017 – bod č. 1. l )

OBEC POSTŘELMOV
Zastupitelstvo obce Postřelmova
Obecně závazná vyhláška obce
č.1/2017,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce Postřelmova se na svém zasedání dne 20.12.2017 usnesením č. 1. l) usneslo
vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)

Obec Postřelmov touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).

(2)

Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).1

Čl. 2
Poplatník
(1)

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů platí2:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen
trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na
území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná
ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši
odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální
rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek
společně
a nerozdílně.

(2)

1

Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící
v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí
poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména,
příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.3

§ 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních
poplatcích“)
2
§ 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích
3
§ 10b odst. 2 zákona o místních poplatcích
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Čl. 3
Ohlašovací povinnost
(1)

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15
dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci
skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.

(2)

Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě
jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.

(3)

Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo
stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označena
evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato
stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo
stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou
byty očíslovány.

(4)

Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své
poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě
určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.

(5)

Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného
smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace,
uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.4

(6)

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15
dnů ode dne, kdy nastala.5

Čl. 4
Sazba poplatku
(1)

Sazba poplatku činí 460,- Kč a je tvořena:
a) z částky 231,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky 229,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných
nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

(2)

Skutečné náklady za rok 2016 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily:
710 533,57 Kč a byly rozúčtovány takto:
Náklady 710 533,57 děleno 3097 (3081 počet osob s pobytem na území obce + 16 počet staveb
určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná
fyzická osoba) = 229,- Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b)
vyhlášky ve výši 229,- Kč.

(3)

V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální
rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle čl. 6 odst. 1 v průběhu
kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců
pobytu, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu
kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto
měsíce.6

4

§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
6
§ 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích
5
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Čl. 5
Splatnost poplatku
(1)

Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31.10. příslušného kalendářního roku

(2)

Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný
nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost
vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

Čl. 6
Osvobození a úlevy
(1)

(2)

Od poplatku je osvobozena fyzická osoba dle čl. 2 odst. 1 písm. a), která je
a)

umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní
nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na
základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

b)

umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na
žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo
nezletilého,

c)

umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se
zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

Od poplatku se osvobozují poplatníci kteří:
a) dlouhodobě, tj. více jak 6 měsíců v kalendářním roce pobývají mimo území České republiky,
b) mají trvalý pobyt v sídle ohlašovny, v obci se nezdržuje a není znám jeho skutečný pobyt,
c) dlouhodobě tj. více jak 6 měsíců v kalendářním roce jsou nepřetržitě umístěni v různých
léčebnách dlouhodobě nemocných, ústavech,
d) jsou umístěni ve vyšetřovací vazbě, nebo ve výkonu trestu.

(3)

Úleva se poskytuje:
Vlastníkům nemovitostí č.p. 151; č.p. 370; č.p. 677 v ul. Moravní z důvodu nedostupnosti
techniky pro svoz komunálního odpadu ve výši 230,-Kč.

(4)

Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu dle odst. 1, odst. 2 a odst. 3, písm. a) tohoto článku je
poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 31.10. příslušného kalendářního roku.

(5)

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve
lhůtách stanovených vyhláškou nebo zákonem7, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.8

(6)

Nárok na osvobození nebo úlevu v příslušném kalendářním roce nevzniká, má-li poplatník ke
dni 31.12.předcházejícího kalendářního roku evidován splatný nedoplatek na místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.

(7)

Nárok na úlevu či osvobození mohou poplatníci doložit např. na tiskopisu, viz příloha č. 1.
Tiskopis lze nalézt i na webových stránkách obce, případně si jej vyzvednout v pokladně
Obecního úřadu Postřelmov.

7
8

§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
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Čl. 7
Navýšení poplatku
(1)

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce
poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.9

(2)

Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku
zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.10

Čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku
(1)

Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý
a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti
a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto
poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník
má stejné procesní postavení jako poplatník.11

(2)

V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo
opatrovníkovi poplatníka.12

(3)

Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost
společně a nerozdílně.13

Čl. 9
Přechodné a zrušovací ustanovení
(1)

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne
19.9.2016.

(2)

Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle
dosavadních právních předpisů.

Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2018.

...................................
Ing. Jiří Pumprla v.r.
místostarosta

..........................................
Jaroslav Nimrichtr v.r.
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 20.12.2017
Sejmuto z úřední desky dne:
9

§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
11
§ 12 odst. 1 zákona o místních poplatcích
12
§ 12 odst. 2 zákona o místních poplatcích
13
§ 12 odst. 3 zákona o místních poplatcích
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OZV č. 1/2017 - PŘÍLOHA č. 1
Doložení nároku na osvobození či úlevu od místního poplatku za komunální odpad.
Příloha se vydává jako jedna z možností doložení nároku dle obecně závazné vyhlášky obce Postřelmov
č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
Údaje o poplatníkovi:
jméno:
příjmení:
datum narození:
Údaje o zákonném zástupci poplatníka (pokud se jedná o nezletilého poplatníka):
jméno:
příjmení:
číslo občanského průkazu:
Údaje o osobě, která hlásí změny za poplatníka dlouhodobě se zdržujícího mimo obec Postřelmov:
jméno:
příjmení:
číslo občanského průkazu:

Označte o jaký druh osvobození či úlevu se jedná dle čl. 6.
občané uvedeni v článku 6 bod. 2 písm. a), této obecně závazné vyhlášky, kteří dlouhodobě (tj. více jak 6
měsíců v kalendářním roce) pobývají mimo území České republiky.
občané uvedeni v článku 6 bod. 2, písm. c), této obecně závazné vyhlášky, kteří jsou dlouhodobě (tj. více jak
6 měsíců v kalendářním roce) umístěni v různých léčebnách, léčebnách dlouhodobě nemocných, ústavech,
nápravných zařízeních.
jiný důvod dle čl. 6 v rámečku označte příslušné ustanovení.

Osvobození či úlevu od poplatku lze uplatnit pouze po doložení nároku.
Seznam příloh, kterými se dokládá nárok na osvobození či úlevu:

……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..

V…………………………. dne……………………..
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