Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Postřelmov
konaného dne 18.12. 2014 v 17.00 hod.
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Postřelmově.
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Z celkového počtu 15 členů zastupitelstva obce je přítomno 15 členů.
Zasedání zastupitelstva obce je schopno se usnášet.
Návrhová komise ve složení: Ing. Petr Vepřek, Ing. Daniela Sonntágová, Josef Doubrava,
předkládá zasedání zastupitelstva obce tento návrh na usnesení:
1. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) Podle § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích „Jednací řád zastupitelstva obce Postřelmov“.
Jednací řád je přílohou tohoto usnesení.
pro: 15

proti: 0

zdrž: 0

schváleno

b) Rozpočtovou změnu č. 4 obce Postřelmov na rok 2014 ve znění, jak je uvedeno v příloze originálu
tohoto usnesení.
Údaje v tabulce jsou v tis. Kč. Rozpočet se schvaluje se schodkem ve výši 1 339 tis Kč, který je kryt
financováním ve výši 1 339 tis Kč.
Schválený Rozpočtová
rozpočet
změna č. 1
55 802
230
Příjmy
55 362
2 009
Výdaje
440
1 339
Rozdíl
1 339
Financování - 440
pro: 15

Rozpočtová
změna č. 2
2 722
2 722
- 1 339
1 339

proti: 0

Rozpočtová
změna č. 3
- 1 114
- 1 114
- 1 339
1 339
zdrž: 0

Rozpočtová
změna č. 4
937
937
- 1 339
1 339

Rozpočet
po změnách
58 577
59 916
- 1 339
1 339

schváleno

c) Návrh rozpočtu obce Postřelmov na rok 2015 s příjmy ve výši 64 316 tis Kč a výdaji ve výši 68 249
tis. Kč. Rozpočet je ztrátový ve výši 3 933 tis Kč. Tuto ztrátu kryje financování ve výši 3 933 tis. Kč.
Návrh rozpočtu obce byl zveřejněn na úřední desce od 2.12.2014 do 18.12.2014.
pro: 14

proti: 1

zdrž: 0

schváleno

d) Návrh rozpočtu sociálního fondu obce Postřelmov pro rok 2015 s příjmy ve výši 186 tis. Kč a výdaji
ve výši 174 tis Kč při počátečním stavu sociálního fondu ve výši 39 tis Kč a s předpokládaným
konečným zůstatkem k 31.12.2015 ve výši 12 tis Kč. Návrh rozpočtu sociálního fondu obce byl
zveřejněn na úřední desce od 2.12.2014 do 18.12.2014.
pro: 15

proti: 0

zdrž: 0

schváleno

e) Obecně závaznou vyhlášku (OZV) č. 1/2014 – 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. Nabytím účinnosti této vyhlášky se
zrušuje OZV č. 3/2013 ze dne 18.12.2013. OZV č.1/2014 nabývá účinnosti dne 1.1.2015.
Znění OZV č. 1/2014 je přílohou tohoto usnesení.
pro: 15

proti: 0

zdrž: 0

1

schváleno

f) Obecně závaznou vyhlášku (OZV) č. 2/2014 – o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
obce Postřelmov, tak jak je uvedena v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. Nabytím
účinnosti této vyhlášky se zrušuje OZV č. 2/2007 ze dne 17.12.2007. OZV č.2/2014 nabývá
účinnosti dne 1.1.2015.
Znění OZV č. 2/2014 je přílohou tohoto usnesení.
pro: 15

proti:

0

zdrž:

0

schváleno

g) Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Mateřské školy Postřelmov, Nová 404, příspěvková organizace,
který doplňuje v čl. VIII - Hospodaření příspěvkové organizace odstavec 2. ve znění:
„Příspěvková organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu dle §9 odst.2 Vyhlášky
410/2009“.
Dodatek č. 5 je přílohou tohoto usnesení.
pro: 15

proti: 0

zdrž: 0

schváleno

h) Dodatek č. 6 ke zřizovací listině Základní školy Postřelmov, okres Šumperk, příspěvková organizace,
který doplňuje v čl. VIII - Hospodaření příspěvkové organizace odstavec 2. ve znění:
„Příspěvková organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu dle §9 odst.2 Vyhlášky
410/2009.“
Dodatek č. 6 je přílohou tohoto usnesení.
pro: 15

proti: 0

zdrž: 0

schváleno

i) Spolufinancování vlastního podílu ze způsobilých výdajů ve výši 15% (tj. 1 408 144,80Kč)
a nezpůsobilých výdajů ve výši 1 604 060,87Kč v rámci projektu ROP Střední Morava
„Revitalizace části obce Postřelmov, lokalita Vyhnálov“. Financování projektu bude probíhat
v letech 2014 – 2015. Dále bude zajištěno finanční krytí v době udržitelnosti projektu.
Tímto bodem usnesení se ruší bod č. 2 a) usnesení zastupitelstva obce ze dne 28.4.2014.
pro: 15

proti: 0

zdrž: 0

schváleno

zdrž: 0

schváleno

zdrž: 0

schváleno

j) Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2015.
pro: 15

proti: 0

k) Plán činnosti finančního výboru na rok 2015.
pro: 15

proti: 0

2. Zastupitelstvo obce zamítá:
u bodu 2.a) a bodu 2.b) se dle článku 5 odst. 2 „Jednacího řádu zastupitelstva obce Postřelmov“
vzdal práva hlasování 1 člen zastupitelstva obce (střet zájmů).
Z přítomných 15 členů zastupitelstva hlasovalo 14 členů.
a) Prodej části pozemku parc.č. 1675 – ostatní komunikace o výměře cca 135m² v k.ú. Postřelmov.
pro: 12

proti: 0

zdrž: 2

schváleno

b) Pronájem části pozemku parc.č. 1675 – ostatní komunikace o výměře cca 135m² v k.ú. Postřelmov.
pro: 12

proti: 0

zdrž: 2
2

schváleno

3. Zastupitelstvo obce j m e n u j e:
a) Na návrh předsedkyně finančního výboru Ing. Daniely Sonntágové tyto členy finančního výboru:
Ing. Michala Sedláčka
Janu Vlkovou Dis.
Lenku Prokešovou
Ing. Irenu Bencovou
pro: 14

proti: 0

zdrž: 1

schváleno

b) Na návrh předsedy kontrolního výboru Mgr. Miroslava Šimáka tyto členy kontrolního výboru:
Milana Hadámka
Jana Krále
Lenku Mikulovou
pro: 15

proti: 0

zdrž: 0

schváleno

4. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) Zprávu starosty o činnosti rady obce od 29.9. do 18.12.2014,
b) Zmocnění rady obce k provádění rozpočtových opatření, které neovlivní celkové příjmy a výdaje
schváleného rozpočtu obce na příslušný kalendářní rok, a to maximálně do výše 600 tis Kč na jedno
rozpočtové opatření – usnesení zastupitelstva obce 1/b ze dne 21.10.2013.
c) Platnost usnesení zastupitelstva obce 1/f ze dne 26.3.2012 - o pověřeném zástupci v rámci tvorby
nového územního plánu, kterým je Jaroslav Nimrichtr, starosta obce.
pro: 15

proti: 0

zdrž: 0

schváleno

5. Zastupitelstvo obce ukládá radě obce:
a) prověřit u MěÚ Zábřeh, odboru rozvoje města, zda je projekt „Revitalizace centra obce“ v souladu
s ÚP obce Postřelmov, včetně jeho změn a platných vyhlášek k ÚP.
b) Aktualizovat seznam všech platných směrnic a vyhlášek vydaných Obcí Postřelmov.
pro: 15

proti: 0

zdrž: 0

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 P u m p r l a v.r.
místostarosta

…………………………..
Jaroslav N i m r i c h t r v.r.
starosta
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OBEC POSTŘELMOV příloha k usnesení č. 1/e)
Zastupitelstvo obce Postřelmov
Obecně závazná vyhláška číslo 1/2014
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Zastupitelstvo obce Postřelmov se na svém zasedání dne 18.12.2014 usnesením č. 1. e) vydává, dle
ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění platných právních
předpisů, a v souladu s §10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění platných
právních 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.1
Čl. 2
Poplatník
1. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů platí2:
fyzická osoba,
a) která má v obci trvalý pobyt;
b) které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý
pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
c) která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
d) které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
e) která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých
není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osob 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. 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 obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména,
příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

1

§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

4

Čl. 3
Ohlašovací povinnost
1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 30 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. 2, 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 dobu; není–li stavba nebo dům označen
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. Neníli stavba, ve které se byt nachází, označena orientačním nebo popisným číslem, uvede poplatník
parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěna stavba s bytem.
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.3
6. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit
do 15 dnů ode dne, kdy nastala.4
Čl. 4
Sazba poplatku
1. Sazba poplatku činí 460 Kč a je tvořena:
a) z částky 219,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky 241,-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 2013 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 771 955,- Kč
a byly rozúčtovány takto:
Náklady 771 955,- děleno 3 199 (3 185 - počet osob s pobytem na území obce + 14 – dle počtu staveb
určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná
fyzická osoba) = 241,- Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b)
vyhlášky ve výši 241,- Kč.
3. V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální
rekreaci, bytu, nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku, se poplatek platí v poměrné výši,
která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví v příslušném kalendářním roce.
Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav
k poslednímu dni tohoto měsíce.5

3

§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích,
§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích,
5
§ 10b odst. 3 zákona o místních poplatcích,
4

5

Čl. 5
Splatnost poplatku
1. Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku nebo ve dvou
stejných splátkách, vždy nejpozději do 31.3 a 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. Od poplatku se osvobozují:
a) osoby uvedené v Čl. 2. odst. 1 písm. a), této vyhlášky, kteří dlouhodobě, tj. více než 6 měsíců
v kalendářním roce, pobývají mimo území České republiky.
b) osoby uvedené v Čl. 2. odst. 1 písm. a), této vyhlášky s trvalým pobytem v sídle ohlašovny, které
se v obci nezdržují a není znám jejich skutečný pobyt6.
c) osoby, které jsou déle než 6 měsíců umístěny v různých léčebnách, léčebnách dlouhodobě
nemocných, ústavech, nápravných zařízeních,
2. Úleva ve výši 50% stanoveného poplatku se poskytuje:
a) studentům vysokých, středních a učňovských škol, pokud jsou po dobu studia ubytováni mimo
obec Postřelmov.
3. 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.
4. Vznik nároku na osvobození nebo úlevu od placení poplatku je poplatník povinen oznámit správci
poplatku ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození nebo
úlevu od poplatku. Nárok na úlevu či osvobození od placení poplatku mohou poplatníci doložit např.
na tiskopise, viz příloha č. 1. Tiskopis lze nalézt na webových stránkách obce, případně vyzvednout
v pokladně OÚ.
Čl. 7
Navýšení poplatku
1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad
poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.7
2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na
trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.8
Čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku
1. Je – li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za zaplacení
poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně; zákonný zástupce má
v takovém případě stejné procesní postavení jako poplatník.
2. Nezaplatí – li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vyměří obecní úřad poplatek jednomu
z nich.
6

§ 10 odst. 5 zákona 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci
obyvatel),
7
§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích,
8
§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích,
6

Čl. 9
Zrušovací ustanovení
1. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.3/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přeprav, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která byla schválena
zastupitelstvem obce Postřelmov dne 18.12.2013.
Čl. 10
Účinnost
1. Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2015.

Ing. Jiří P u m p r l a
místostarosta

v.r.

Jaroslav N i m r i c h t r v.r.
starosta
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PŘÍLOHA č. 1 k OZV č. 1/2014
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. 1/2014 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 trvalý pobyt:
jméno:
příjmení:
číslo občanského průkazu:
Označte o jaký druh osvobození či úlevu se jedná čl. 6

občané uvedeni v článku 6 bod.1 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.1, písm c), této obecně závazné vyhlášky, kteří dlouhodobě (tj. více jak 6 měsíců
v kalendářním roce) umístěni v různých léčebnách, léčebnách dlouhodobě nemocných, ústavech, nápravných zařízeních.
Osvobození od poplatku lze uplatnit pouze po doložení nároku.
student vysoké školy, střední školy nebo učeň pokud je po dobu studia nebo učebního poměru ubytován mimo místa trvalého bydliště
dle článku 6 bod 2.a).
Úlevu ve výši 50% od poplatku lze uplatnit pouze po doložení nároku, potvrzení o studiu na každý kalendářní rok zvlášť.
Seznam příloh, kterými se dokládá nárok na úlevu či osvobození:
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..

Já níže podepsaný
jméno:

příjmení:

datum narození:

prohlašuji, že všechny mnou uvedené údaje v této žádosti a v potvrzeních, které přikládám k této žádosti, jsou pravdivé. Veškeré změny
nahlásím do 15 dnů písemně.

V…………………………. dne………………..

Podpis:
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OBEC POSTŘELMOV
Zastupitelstvo obce Postřelmov
Obecně závazná vyhláška č. 2/2014,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Postřelmov.
Zastupitelstvo obce Postřelmov na svém zasedání dne 18.12.2014 usnesením č. 1. f) vydává, v souladu s
§ 17 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), 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, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou
vyhlášku (dále jen „OZV“):
Článek 1
Úvodní ustanovení
1) OZV stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
vznikajících na území obce Postřelmov, včetně nakládání se stavebním odpadem1).
2) Každý občan obce Postřelmov je povinen OZV dodržovat a odpad třídit na složky určené touto vyhláškou,
odkládat je do nádob k tomu určených, za podmínek dále stanovených. Pro odkládání objemných a nebezpečných
odpadů využívat sběrná místa nebo mobilní svozy, biologicky rozložitelný odpad kompostovat nebo odložit do
určených kontejnerů.
Článek 2
Třídění komunálního odpadu
1) Komunální odpad se třídí na:
a) biologické odpady rostlinného původu,
b) papír,
c) plasty, včetně PET lahví, a nápojový karton,
d) sklo,
e) kovy,
f) textil
g) nebezpečný komunální odpad,
h) objemný odpad,
i) směsný komunální odpad.
2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1,
písm. a);b);c); d); e); f); g); h),
Článek 3
Shromažďování tříděného odpadu
1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.
2) Zvláštní sběrné nádoby na tříděný odpad jsou umístěny na vyhrazeném místě v ulicích Komenského, U Mýta,
Hradecká, Osvobození, Nová, Závořická, Mírová, Pod Lipami, Vyhnálovská, Luční, Spojovací, Klubovní,
v areálu MŠ.
3) Druhy sběrných nádob na třídění odpadu:
a) papír - sběrná nádoba barvy modré,
b) plasty, včetně PET lahví, a nápojový kartón – sběrná nádoba barvy žluté, nebo je možné jejich ukládání do
plastových pytlů (pro plasty žluté a nápojový karton oranžové barvy), které obdrží každý občan Postřelmova
na OÚ Postřelmov. Obec zajistí jejich mobilní sběr minimálně 4x za rok.
c) sklo - sběrná nádoba barvy bílé na čiré sklo a barvy zelené na barevné sklo,
d) kovy - sběrná nádoba barvy hnědé,
e) biologické odpady – velkokapacitní kontejner s nápisem B.R.K.O. (biologicky rozložitelný komunální
odpad), který je určen pouze pro bio odpad rostlinného původu, jako je listí, tráva, seno, stonky květin,
zeleniny apod., mimo větví stromů a keřů. Větve jsou určeny ke štěpkování a lze ukládat na předem určené
místo, kterým je plocha na pozemku parc.č. 1706/7 v k.ú. Postřelmov.
f) textil – sběrné nádoby s označením názvem nebo symbolem textilu.
4) Do zvláštních sběrných nádob na tříděný odpad je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro
které jsou určeny.
1)

Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu,
dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)
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Článek 4
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
1) Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně dvakrát měsíčně oprávněnou
firmou k jejich odebírání na sběrném místě přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených.
Informace o sběru nebezpečného odpadu budou zveřejňovány prostřednictvím zpravodaje obce Postřelmov
STŘELA a na webových stránkách obce.
2) Nebezpečné složky komunálního odpadu, je zakázáno ukládat do sběrných nádob komunálních odpadů.
Článek 5
Sběr a svoz objemného odpadu
1) Sběr a svoz objemného komunálního odpadu je zajišťován minimálně dvakrát měsíčně oprávněnou firmou k
jejich odebírání sběrném místě přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru
nebezpečného odpadu budou zveřejňovány prostřednictvím zpravodaje obce Postřelmov STŘELA a na webových
stránkách obce.
2) Objemný odpad je zakázáno ukládat do sběrných nádob komunálních odpadů.
Článek 6
Shromažďování směsného odpadu
1) Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými nádobami jsou typizované
sběrné nádoby popelnice a kontejnery určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu, nebo
odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání jen drobného
směsného komunálního odpadu.
2) Stanovištěm sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího
nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální
nebo společná pro více uživatelů.
Článek 7
Nakládání se stavebním odpadem
1) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.
2) Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat jen způsobem stanoveným příslušným zákonem - uložením na
skládku odpadů. Obec sběr stavebního odpadu nezajišťuje.
3) Stavební odpad je zakázáno ukládat do sběrných nádob komunálních odpadů.
Článek 8
Zpětný odběr elektrozařízení
1) Obec Postřelmov ve spolupráci s kolektivními systémy Asekol, Elektrowin, Ekolamp a ECOBAT, zajišťuje
zpětný odběr elektrozařízení. Taková elektrozařízení (nová) jsou označována symbolem přeškrtnutého kontejneru.
.
2) Zpětný odběr elektrozařízení je zajišťován minimálně dvakrát měsíčně oprávněnou firmou k jejich odebírání na
sběrném místě přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o odběru elektrozařízení
budou zveřejňovány prostřednictvím zpravodaje obce Postřelmov STŘELA a na webových stránkách obce.
3) Elektrozařízení je zakázáno ukládat je do sběrných nádob komunálních odpadů.
Článek 9
Sběr textilu
Textil, obuv, hračky a oděvy lze odkládat do označených sběrných nádob, umístěných v obci.
Článek 10
Závěrečná ustanovení
1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce č.2/2007 ze dne 17.12.2007,
o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem v obci Postřelmov.
2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2015.

Jiří P u m p r l a v.r.
místostarosta

Jaroslav N i m r i c h t r
starosta
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v.r.

D O D A T E K č. 5
Ke zřizovací listině Mateřské školy Postřelmov, Nová 404, příspěvková organizace.
Zastupitelstvo obce Postřelmov na svém zasedání dne 18.12.2014 schválilo pod číslem usnesení 1. g)
ve zřizovací listině Mateřské školy Postřelmov, Nová 404, příspěvková organizace - ze dne 1.10.2002
dodatku č. 1 ze dne 16.3.2004, dodatku č. 2 ze dne 27.9.2005; dodatku č. 3 ze dne 23.12.2008,
dodatku č. 4 ze dne 22.12.2009 následující změnu.
A) Článek VIII. má tento nový text:
čl. VIII
Hospodaření příspěvkové organizace
1. Příspěvková organizace se při hospodaření řídí zákonem o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů.
2. Příspěvková organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu dle § 9 odst. 2 Vyhlášky
410/2009.
3. Osobní výdaje a výdaje na učební pomůcky jsou dle § 8 zákona o státní správě a samosprávě ve
školství příspěvkové organizaci hrazeny ze státního rozpočtu. Příspěvkové organizaci budou
převáděny prostřednictvím rozpočtu zřizovatele.
4. Příspěvková organizace se řídí vlastními vnitřními směrnicemi
5. Příspěvková organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností, s peněžními
prostředky získanými ze státního rozpočtu a s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu svého
zřizovatele. Dále hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžními dary od fyzických a právnických
osob. Hospodářský výsledek, příděly do jednotlivých fondů a jejich použití (s výjimkou FKSP)
schvaluje zřizovatel.
6. Zisk z doplňkové činnosti může být použit jen ve prospěch hlavní činnosti. Zřizovatel může povolit
jiné využití tohoto zdroje.
Tento dodatek č. 5 zřizovací listiny tvoří nedílnou součást zřizovací listiny Mateřské školy
Postřelmov, Nová 404, příspěvková organizace a nabývá účinnosti 18.12.2014.
V Postřelmově dne: 18.12.2014

Jaroslav N i m r i c h t r v.r.
starosta
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D O D A T E K č. 6
Ke zřizovací listině Základní školy Postřelmov, okres Šumperk, příspěvková organizace
Zastupitelstvo obce Postřelmov na svém zasedání dne 18.12.2014 schválilo pod číslem usnesení 1. h)
ve zřizovací listině Základní školy Postřelmov, okres Šumperk, příspěvková organizace - ze dne
1.10.2002, dodatku č. 1 ze dne 9.12.2003, dodatku č. 2 ze dne 16.3.2004; dodatku č. 3 ze dne 27.9.2005,
dodatku č. 4 ze dne 23.12.2008, dodatku č. 5 ze dne 22.12.2009 následující změnu.
B) Článek VIII. má tento nový text:
čl. VIII.
Hospodaření příspěvkové organizace
1. Příspěvková organizace se při hospodaření řídí zákonem o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů.
2. Příspěvková organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu dle § 9 odst. 2 Vyhlášky
410/2009.
3. Osobní výdaje a výdaje na učební pomůcky jsou dle § 8 zákona o státní správě a samosprávě ve
školství příspěvkové organizaci hrazeny ze státního rozpočtu. Příspěvkové organizaci budou
převáděny prostřednictvím rozpočtu zřizovatele.
4. Příspěvková organizace se řídí vlastními vnitřními směrnicemi
5. Příspěvková organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností, s peněžními
prostředky získanými ze státního rozpočtu a s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu svého
zřizovatele. Dále hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžními dary od fyzických a právnických
osob. Hospodářský výsledek, příděly do jednotlivých fondů a jejich použití (s výjimkou FKSP)
schvaluje zřizovatel.
6. Zisk z doplňkové činnosti může být použit jen ve prospěch hlavní činnosti. Zřizovatel může povolit
jiné využití tohoto zdroje.
Tento dodatek č. 6 zřizovací listiny tvoří nedílnou součást zřizovací listiny Základní školy
Postřelmov, okres Šumperk, příspěvková organizace a nabývá účinnosti 18.12.2014.
V Postřelmově dne: 18.12.2014

Jaroslav N i m r i c h t r v.r.
starosta
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