Zápis č. 11/2019

Zápis z 11. zasedání zastupitelstva obce Hrusice,
konaného dne 10. prosince 2019, od 18:30 hodin
v budově obecního úřadu Hrusice č. p. 142
1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Hrusice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:30
hodin starostou obce Petrem Sklenářem (dále jako „předsedající“).
Přítomni: Petr Sklenář, Ivana Plechatá, David Čihák, Jan Kopecký, Irena Tesaříková, Tomáš
Staněk, Martina Procházková, Milena Šimková, Monika Bayerová.
Předsedající schůze konstatoval, že je přítomno 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu
devíti členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích). Prezenční listina v příloze č. 1.
2. Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající na úvod sdělil, že průběh zastupitelstva je nahráván pro účely zápisu.
Konstatoval dále, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno podle zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích.
Předsedající navrhl zapisovatelem Lenku Sirotkovou a navrhl ověřovateli zápisu Milenu
Šimkovou a Tomáše Staňka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice jmenuje zapisovatelem Lenku Sirotkovou.
Výsledek hlasování pro jmenování zapisovatele: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/12/01 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice určuje ověřovateli zápisu Milenu Šimkovou a Tomáše Staňka.
Výsledek hlasování pro určení ověřovatelů zápisu: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/12/02 bylo schváleno.
3. Schválení programu jednání zastupitelstva obce
Úvodem předsedající přivítal na zasedání zastupitelstva senátora za tento volební obvod
JUDr. Ing. Zdeňka Hrabu Ph.D. Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu
v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací
zveřejněnou na úřední desce. Doplnil program o 2 body – inventarizační příkaz
a opakovanou žádost o dotaci na rekonstrukci dětského hřiště. Diskuze s p. senátorem byla
z důvodu nutnosti dřívějšího odchodu předřazena na úvod programu. Před hlasováním dal
předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům. Žádný dotaz nebyl
vznesen. Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice schvaluje následující program zasedání:
1) Přivítání, kontrola účasti
2) Volba ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele
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3) Schválení programu jednání zastupitelstva obce
4) Diskuze a dotazy – JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D., senátor
5) Zprávy z obce, diskuze, dotazy
6) Rozpočtové opatření pro rok 2019, pověření starosty
7) Rozpočet obce Hrusice na rok 2020
8) Stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2020
9) Novela obecně závazné vyhlášky č. 01/2019 o nočním klidu
10) Obecně závazná vyhláška o sběru a shromažďování odpadu
11) Obecně závazná vyhláška o ceně za svoz komunálního odpadu
12) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
13) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu
14) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
15) Ostatní
16) Závěr
Výsledek hlasování o programu: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/12/03 bylo schváleno.
4. Diskuze a dotazy – JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D., senátor
Senátor Hraba představil spolupráci se starostou a projekt České pošty – „Kiosek
a Balíkovna“, které by výhledově mohly být zřízeny na obecním úřadě jako další služba
občanům. Dále pohovořil o spolupráci s ČVUT, jehož studenti by mohli v rámci svých prací
vytvořit návrhy na úpravu veřejných prostor v Hrusicích. Připomněl také problém
rekonstrukce mostu a údržbu komplikované objízdné trasy, který spolu se starostou řeší.
p. Kopecká Alena – popsala situaci rekonstrukce mostku, práce nepostupují
p. senátor – odpověděl, že situaci stále sleduje a urguje
předsedající – práce nyní začaly, dochází k betonování nosníků, popsal schůzku na KSÚS na
téma zimní údržby objízdné trasy, kterou SÚS převzala
5. Zprávy z obce, dotazy, diskuze
Svoz odpadu v roce 2020
•

Nově svoz plastu a papíru z domácností – 1x za 14 dní, harmonogram bude
upřesněn

•

Svoz komunálního odpadu - platby poplatků od 2.1.2020 – platnost známek za rok
2019 je do 31.1.2020

•

Kontejner na elektroodpad, nově bude i kontejner na zářivky a žárovky

Výběrové řízení na opravu ohradní zdi kolem kostela bylo ukončeno, byl vyhlášen vítěz
veřejné zakázky, návrh za 891 303 Kč.
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Stavební povolení na rekonstrukci chodníků v obci jsme dostali – dojde k nápravě
chodníků, bude vyhlášena veřejná zakázka malého rozsahu.
Předsedající dal prostor dotazům občanů, žádný dotaz nebyl vznesen.
6. Rozpočtové opatření pro rok 2019, pověření starosty
Zastupitelstvo obce zmocní starostu k případné úpravě položek rozpočtu, nejde
o investice.
Předsedající dal prostor dotazům zastupitelů a občanů, žádný dotaz nebyl vznesen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice pověřuje starostu obce ke schválení posledního
rozpočtového opatření za rok 2019 v plném rozsahu, tj. v příjmech a ve výdajích
a zároveň mu ukládá informovat zastupitele obce o všech takto provedených opatřeních
na nejbližším zasedání zastupitelstva
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/12/04 bylo schváleno.
7. Rozpočet obce Hrusice pro rok 2020
Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce obce od 22.11.2019 – nutnost zveřejnění 15
dnů před projednáním. Žádné námitky do této doby nebyly vzneseny.
Příjmy - 13 235 600 Kč
Výdaje - 13 187 000 Kč
Financování - 2 190 800 Kč
Rozpočet obce Hrusice pro rok 2020 – SCHODKOVÝ, z důvodu nutných investic a opravy do
chodníků, ohradní zdi kolem kostela, přípravných prací na vybudování nového přivaděče
vody, rozšíření VO.
Rozpočet 2019 skončí přebytkem cca 4 mil. Kč
Průběžný stav na bankovních účtech obce účtech 18,9 mil. Kč
Předsedající dal prostor připomínkám zastupitelů a občanů.
Vilém Kopecký– vznesl dotaz, zda je počítáno v rozpočtu s případným spolufinancováním
zázemí pro TJ Sokol.
Předsedající – do rozpočtu lze uvádět pouze schválené položky, zastupitelstvo
o spolufinancování nerozhodlo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice schvaluje rozpočet obce Hrusice pro rok 2020. Rozpočet obce
je sestaven jako schodkový, kdy schodek rozpočtu bude uhrazen z rezervy, která je
vytvořena na bankovním účtu obce Hrusice. Závaznými ukazateli pro plnění rozpočtu
jsou paragrafy.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 1 (Bayerová)
Usnesení č. 19/12/05 bylo schváleno.
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8. Stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2020
VHS navrhuje navýšení ceny vodného a stočného pro rok 2020. Důvodem je nárůst energií.
Vodné
•

2019 – 31,10 Kč/m3

•

2020 – 32,23 Kč/m3

Stočné
•

2019 – 40,06 Kč/m3

•

2020 – 40,63 Kč/m3

Předsedající dal prostor dotazům zastupitelů a občanů, žádný dotaz nebyl vznesen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice na návrh provozovatele vodovodu a kanalizace, společnosti
VHS Benešov, schvaluje navýšení vodného a stočného pro rok 2020. Schvaluje cenu
vodného ve výši 32,23 Kč/m3 včetně DPH a cenu stočného ve výši 40,63 Kč/m3 včetně
DPH. Ceny jsou platné od 1.1.2020.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/12/06 bylo schváleno.
9. Novela obecně závazné vyhlášky č. 01/2019 o nočním klidu
Přesné znění všech vyhlášek je nedílnou součástí zápisu z jednání zastupitelstva.
Dochází k novelizaci vyhlášky, vypouští se „neurčité pojmy“, které jsou v rozporu se
zákonem, výjimečné případy musí být přesně formulovány. Obecní úřad nemůže jiné
výjimky schvalovat, pouze zastupitelstvo.
Předsedající dal prostor připomínkám zastupitelů a občanů.
Irena Tesaříková – je možné do vyhlášky zahrnout soukromé oslavy, např. svatbu.
Předsedající – odpověděl, že výjimky musí být právě přesně formulovány a schváleny
předem formou obecně závazné vyhlášky. Musí jít o veřejný zájem, obecná formulace
nelze.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice schvaluje novelizaci obecně závazné vyhlášky č. 1/2019,
o nočním klidu, vydanou dne 13.8.2019. Účinnost od 1.1.2020.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/12/07 bylo schváleno.
10. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu
Legislativa nově stanovila jeden poplatek z pobytu, proto se stávající vyhláška ruší
a stanovuje se jednotný poplatek ve výši 10 Kč/den, ohlašovací povinnost mají
ubytovatelé.
Léčebné pobyty apod. jsou z povinnosti vyňaty.
Předsedající dal prostor připomínkám zastupitelů a občanů. Nikdo se nepřihlásil.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Hrusice č. 2/2019,
o místním poplatku z pobytu. Zároveň tak ruší obecně závaznou vyhlášku o místních
poplatcích č. 1/04 ze dne 22. ledna 2004 a její novelu č. 1/2008 ze dne 6.2.2008.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/12/08 bylo schváleno.
11. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
Poplatek za psa se novou vyhláškou zvyšuje následovně:
•

První pes 200 Kč

•

Další pes 100 Kč

Občané starší 65 let vždy jen 100 Kč.
Lovečtí a asistenční psi jsou osvobozeni od poplatků.
Předsedající dal prostor připomínkám zastupitelů a občanů. Nikdo se nepřihlásil.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Hrusice
č. 03/2019, o místním poplatku ze psů. Účinnost od 1.1.2020
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/12/09 bylo schváleno.
12. Obecně závazná vyhláška o ceně za svoz komunálního odpadu
Četnost svozů

Objem nádoby

Sazba poplatku

1 x za 14 dní
120 l
1 400,-Kč
1 x za 14 dní
240 l
2 500,-Kč
1 x za měsíc
120 l
1 000,- Kč
1 x za měsíc
240 l
2 000,- Kč
8 svozů
110 l pytel s logem
600,- Kč
1 svoz (doplněk
k výše uvedeným
110 l pytel s logem
70,- Kč
variantám)
U popelnic velikosti 240 l dojde k navýšení ceny, aby nebyl zvýhodněn svoz většího
množství komunálního odpadu.
Dále se zavádí poplatek za všechny další nemovitosti, které nejsou obsluhovány svozem,
protože v každé nemovitosti vzniká komunální odpad, poplatek zde bude činit 600Kč/rok.
Vlastník více nemovitostí v obci platí pouze jednou.
Předsedající dal prostor připomínkám zastupitelů a občanů.
Jan Kopecký Jan – zeptal se, jak je vytvořena cena za popelnici, stanovené ceny se mu zdají
nepoměrné.
Předsedající – vysvětlil, že cena je stanovena kalkulací svozové firmou, obec se snaží
zavedením popelnic na tříděný odpad do domácností zdarma snižovat náklady na svoz
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komunálního odpadu. Obec na vybírání poplatku za KO nesmí vydělávat, může jít pouze do
výše předpokládaných nákladů. Samozřejmě je možné finální částku rozpočítat jinak.
Monika Bayerová – navrhla upravit částky mezi jednotlivými typy popelnic.
Předsedající – doporučil návrh schválit, pro další rok je možné se zamyslet nad jiným
variantami.
David Čihák – poukázal na to, že v jiných obcích je poplatek mnohem vyšší
Alena Kopecká – ptá se na svozová místa pro pytle s odpadem od chat
Předsedající – pytle lze odevzdat na jakékoli svozové místo nebo ke kterékoli popelnici
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Hrusice č. 4/2019,
kterou se stanoví poplatek za komunální odpad. Účinnost od 1.1.2020
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/12/10 bylo schváleno.
13. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Jedná se o tyto prostory v obci - náves, park před OÚ, parkoviště, „docentova zahrada“
Předsedající dal prostor připomínkám zastupitelů a občanů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice obecně závaznou vyhlášku obce Hrusice č. 05/2019,
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Účinnost od 1.1.2020.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/12/11 bylo schváleno.
14. Obecně závazná vyhláška o sběru a shromažďování odpadu
Vyhláška stanovuje, jakým způsobem obec nakládá s odpadem. Ruší se vyhláška
o zpoplatnění bioodpadu. Stavební odpad obec nelikviduje, toto vždy řeší vlastník.
Předsedající dal prostor připomínkám zastupitelů a občanů. Nikdo se nepřihlásil.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Hrusice č. 6/2019,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hrusice.
Účinnost od 1.1.2020
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/12/12 bylo schváleno.
15. Ostatní
Kontrola příspěvkové organizace – MŠ Hrusice
Obec musí každoročně kontrolovat sebou zřízené příspěvkové organizaci, v Hrusicích je to
tedy mateřská škola. Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo pověřilo provedením kontroly
členky finančního výboru a to paní Martinu Procházkovou a paní Marii Kuntovou.
Předsedající dal prostor připomínkám zastupitelů a občanů. Nikdo se nepřihlásil.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice v souladu s ust. § 15 odst. 2 zákona č, 250/2000 Sb., Zákon o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pověřuje paní
Martinu Procházkovou a paní Marii Kuntovou provedením kontroly své příspěvkové
organizace Mateřská škola Hrusice.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/12/13 bylo schváleno.
Inventarizace majetku obce
Předsedající vydal inventarizační příkaz na inventuru majetku obce, která má být hotova
do konce února.
Zastupitelstvo obce Hrusice bere na vědomí informaci starosty obce Hrusice, který, ve
smyslu zákona o účetnictví a vyhlášky o inventarizaci majetku, vydal dne 10.12.2019
inventarizační příkaz pro provedení periodické inventury majetku obce Hrusice. Zároveň
bere na vědomí složení inventarizační komise: Martina Procházková, předseda, Milena
Šimková a Dana Benešová, členové.
16. Žádost o dotaci na revitalizaci dětského hřiště
Paní místostarostka požádala o schválení opakované žádosti o získání dotace na
rekonstrukci dětského hřiště. První žádost byla podána v březnu 2019. Rozpočet je ve výši
600 tis. Kč, dotace ve výši 70 procent by činila 419 tis. Kč.
Předsedající dal prostor připomínkám zastupitelů a občanů. Nikdo se nepřihlásil.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci „Revitalizace veřejného dětského
hřiště v obci Hrusice“ z podprogramu MMR, Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce
2019 a souhlasí se závazkem finanční spoluúčasti z rozpočtu obce 2020.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 1 (Tesaříková)
Usnesení č. 19/12/14 bylo schváleno.
17. Mimořádná odměna zastupiteli
Paní Monika Bayerová navrhla mimořádnou odměnu zastupiteli Davidovi Čihákovi za jeho
ochotu a nasazení při práci pro obec.
Předsedající dal prostor připomínkám zastupitelů a občanů. Nikdo se nepřihlásil.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice schvaluje mimořádnou finanční odměnu za rok 2019
zastupiteli Davidovi Čihákovi ve výši 20 000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 1 (Čihák)
Usnesení č. 19/12/15 bylo schváleno.
18. Diskuze
Markéta Lakosilová – zeptala se, jak řešit volné pobíhání psů v obci.
Předsedající – jedině obecně závaznou vyhláškou obce o volném pobíhání psů,
zastupitelstvo se bude tímto požadavkem zabývat na jednom z příštích zasedání.
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OBEC Hrusice
Obecně závazná vyhláška obce Hrusice č. 1/2019,
o nočním klidu
Zastupitelstvo obce Hrusice se na svém zasedání dne 10. prosince 2019 usneslo vydat obecně
závaznou vyhlášku o nočním klidu, č. usnesení 19/12/07 na základě § 10 písm. d) a ustanovení
§ 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, a na základě ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
tuto obecně závaznou vyhlášku: (dále jen „tato vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba
nočního klidu vymezena dobou kratší.

Čl. 2
Doba nočního klidu
Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny. 1

Čl. 3
Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena
dobou kratší.
(1)

v noci z 31. prosince na 1. ledna z důvodu konání oslav příchodu nového roku je doba
nočního klidu vymezena dobou od 01:00 hodin do 06:00 hodin,

(2)

v době konání akce „Čarodějnice“, která se koná vždy v noci z 30. dubna na 1. května,
je doba nočního klidu vymezena dobou od 01:00 hodin do 06:00 hodin,

(3)

v noci ze dne konání tradiční akce „Sokolské slavnosti“ na den následující konané jednu
noc ze soboty na neděli v měsíci srpnu, je doba nočního klidu vymezena dobou od 01:00
hodin do 06:00 hodin.

dle ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, platí, že: „Dobou nočního klidu se
rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné
případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu
vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována“.
1

Čl. 4
Ostatní ustanovení
Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v článku 3 odst. 3 této obecně
závazné vyhlášky bude zveřejněna obecním úřadem na úřední desce minimálně 5 dnů před
datem konání.

Čl. 11
Zrušovací ustanovení
Novelizuje se obecně závazná vyhláška č.1/2019, ze dne 13. srpna 2019.

Čl. 12
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.

...................................
PhDr. Ivana Plechatá
místostarostka

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

..........................................
Mgr. Petr Sklenář
starosta

OBEC HRUSICE
Obecně závazná vyhláška obce Hrusice č. 2/2019,
o místním poplatku z pobytu
Zastupitelstvo obce Hrusice se na svém zasedání dne 10. prosince 2019 usnesením
č. 19/12/08 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), 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 „tato vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)

Obec Hrusice touto vyhláškou zavádí místní poplatek z pobytu (dále jen „poplatek“).

(2)

Správcem poplatku je obecní úřad Hrusice. 1

Čl. 2
Předmět, poplatník a plátce poplatku
(1)

Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních
dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Předmětem poplatku není pobyt, při kterém je
na základě zákona omezována osobní svoboda. 2

(2)

Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci není přihlášená (dále jen „poplatník“). 3

(3)

Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu (dále jen „plátce“). Plátce je povinen
vybrat poplatek od poplatníka. 4

Čl. 3
Ohlašovací povinnost
(1)

Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů od zahájení
činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu. Ukončení této činnosti plátce ohlásí
správci poplatku ve lhůtě 15 dnů.

(2)

V ohlášení plátce uvede 5
a)

1

jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen,
místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování;
právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v
poplatkových věcech,

§ 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 3a zákona o místních poplatcích
3
§ 3 zákona o místních poplatcích
4
§ 3f zákona o místních poplatcích
5 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
2

b)

čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů
těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností,
v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností plátce,

c)

další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména místa a zařízení, případně
též období roku, v nichž poskytuje pobyt.

(3)

Plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného
smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské
konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 3 adresu svého zmocněnce
v tuzemsku pro doručování. 6

(4)

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je plátce povinen tuto změnu oznámit do
15 dnů ode dne, kdy nastala. 7

(5)

Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může
správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž
má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své
úřední desce. 8

Čl. 4
Evidenční povinnost9
(1)

Plátce je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé
zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt. Do evidenční knihy zapisuje údaje
týkající se fyzické osoby, které poskytuje úplatný pobyt.

(2)

Údaji podle odstavce 1 jsou
a)
den počátku a den konce pobytu,
b)
jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa přihlášení nebo obdobného
místa v zahraničí,
c)
datum narození,
d)
číslo a druh průkazu totožnosti, kterým může být
1.
občanský průkaz,
2.
cestovní doklad,
3.
potvrzení o přechodném pobytu na území,
4.
pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie,
5.
průkaz o povolení k pobytu,
6.
průkaz o povolení k pobytu pro cizince,
7.
průkaz o povolení k trvalému pobytu,
8.
průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, nebo
9.
průkaz žadatele o poskytnutí dočasné ochrany, a
e)
výše vybraného poplatku, nebo důvod osvobození od poplatku.

6

§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
8
§ 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích
9
§ 3g zákona o místních poplatcích
7

(3)

Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny správně, úplně, průkazně, přehledně,
srozumitelně, způsobem zaručujícím trvalost zápisů a musí být uspořádány postupně
z časového hlediska.

(4)

Plátce je povinen uchovávat evidenční knihu po dobu 6 let ode dne provedení
posledního zápisu.

Čl. 5
Evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu5
(1)

Plátce, který jako pořadatel kulturní nebo sportovní akce poskytuje úplatný pobyt
účastníkům této akce, může plnit evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu,
pokud
a)
b)

důvodně předpokládá, že poskytne pobyt nejméně 1 000 účastníkům této akce, a
oznámí záměr plnit evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu nejméně 60
dnů přede dnem zahájení poskytování pobytu správci poplatku.

(2)

Plátce v oznámení podle odstavce 1 písm. b) odůvodní předpokládaný počet účastníků
akce, kterým bude poskytnut úplatný pobyt, a uvede o kulturní nebo sportovní akci
alespoň údaje o
a)
dni počátku a dni konce konání této akce,
b)
názvu a druhu této akce, a
c)
jednotlivých zařízeních nebo místech, ve kterých se bude pobyt poskytovat.

(3)

Správce poplatku rozhodnutím zakáže plátci oznámené plnění evidenční povinnosti ve
zjednodušeném rozsahu, nelze-li předpokládat splnění podmínek podle odstavce 1.
O zákazu plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném rozsahu rozhodne správce
poplatku nejpozději do 15 dnů ode dne oznámení podle odstavce 1 písm. b).

(4)

Při plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném rozsahu se v evidenční knize vedou
pouze
a)
údaje podle odstavce 2 písm. a) až c) a
b)
souhrnné údaje o počtu účastníků, kterým byl poskytnut pobyt, a o výši vybraného
poplatku v členění podle
1.
dne poskytnutí pobytu,
2.
zařízení nebo místa, ve kterých byl pobyt poskytnut, a
3.
důvodu osvobození.

Čl. 6
Sazba poplatku
Sazba poplatku činí 10 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

Čl. 7
Splatnost poplatku
Plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do 15 dne následujícího měsíce.

Čl. 8
Osvobození
(1)

(2)

10

Od poplatku z pobytu je osvobozena osoba 10
a)
nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby
podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu
ZTP/P, a její průvodce,
b)
mladší 18 let,
c)
hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové
péče s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče
1. hrazená jako příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče podle zákona
upravujícího veřejné zdravotní pojištění, nebo
2. nehrazená z veřejného zdravotního pojištění,
d)
pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona
upravujícího ochranu veřejného zdraví konaných na území obce nebo
e)
vykonávající na území obce sezónní práci 11 pro právnickou nebo podnikající
fyzickou osobu nebo
f)
pobývající na území obce
1. ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo
školském zařízení pro preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc,
2. v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby,
3. v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném
veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebo
4. za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona
o integrovaném záchranném systému.
Od poplatku z pobytu je osvobozen příslušník bezpečnostního sboru, voják
v činné službě, státní zaměstnanec nebo zaměstnanec České republiky pobývající
na území obce v zařízení ve vlastnictví České republiky nebo této obce v souvislosti
s plněním služebních nebo pracovních úkolů. 12

§ 3b odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 3b odst. 3 zákona o místních poplatcích
12 § 3b odst. 2 zákona o místních poplatcích
11

Čl. 9
Navýšení poplatku
(1)

Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce
poplatku poplatek platebním výměrem k přímé úhradě. 13

(2)

Včas neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až
na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud. 14

Čl. 10
Přechodné ustanovení
Osoba, která je plátcem poplatku z pobytu podle této vyhlášky a poskytovala úplatný pobyt
nebo přechodné ubytování za úplatu přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, je povinna
splnit ohlašovací povinnost podle Čl. 3 této vyhlášky do 60 dnů ode dne nabytí její účinnosti.

Čl. 11
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.1/04, ze dne 22. ledna 2004 včetně její novelizace
č. 1/2008 ze dne 6.2.2008.

Čl. 12
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2020.

...................................
PhDr. Ivana Plechatá
Místostarostka

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

13
14

§ 11 odst. 2 zákona o místních poplatcích
§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

..........................................
Mgr. Petr Sklenář
starosta

OBEC HRUSICE
Obecně závazná vyhláška obce Hrusice č. 03/2019,
o místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo obce Hrusice se na svém zasedání dne 10. prosince 2019 usnesením
č. 19/12/08 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), 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 „tato vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)
(2)

Obec Hrusice touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).
Správcem poplatku je obecní úřad Hrusice. 1

Čl. 2
Poplatník a předmět poplatku
(1)
(2)

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je
přihlášená nebo má sídlo na území České republiky (dále jen „poplatník“). 2
Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. 3

Čl. 3
Ohlašovací povinnost
(1)

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů
ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří
měsíců. Ve lhůtě 15 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např.
úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej).

(2)

Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

(3)

V ohlášení poplatník uvede 4

1

a)

jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen,
místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování;
právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat
v poplatkových věcech,

b)

čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů
těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností,
v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,

c)

další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména stáří a počet držených psů,
včetně skutečností zakládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobození od
poplatku.

§ 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích
3 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
4 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
2

(4)

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

(5)

Povinnost ohlásit údaj podle odst. 3 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může
správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž
má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své
úřední desce. 6

Čl. 4
Sazba poplatku
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za jednoho psa .........................................................................................200 Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele .........................................100 Kč,
c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let ...............................................100Kč,
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let
……………………….......................................................................................100 Kč.

Čl. 5
Splatnost poplatku
(1)

Poplatek je splatný nejpozději do 30. dubna příslušného kalendářního roku.

(2)

Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek
splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková
povinnost vznikla.

Čl. 6
Osvobození
(1)

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je
považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální
služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů
určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba,
které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis 7.

(2)

Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 1 tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve
lhůtě do 15 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození.

(3)

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

5

§ 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích
7 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
8 § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích
6

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 poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až
na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud. 10

Čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku11
(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.

(2)

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

(3)

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

Čl. 9
Přechodné ustanovení
Poplatkové povinnosti za předchozí kalendářní roky se řídí dosavadními právními předpisy.

Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.

...................................
PhDr. Ivana Plechatá
Místostarostka

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

9

§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
11
§ 12 zákona o místních poplatcích
10

..........................................
Mgr. Petr Sklenář
starosta

OBEC HRUSICE
Obecně závazná vyhláška obce Hrusice č. 4/2019,
kterou se stanoví poplatek za komunální odpad
Zastupitelstvo obce Hrusice se na svém zasedání dne 10. prosince 2019, usnesením
č 19/12/10 usneslo vydat na základě § 84 odst. 2, písm. h) a § 10 písm. d) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením
§ 17a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.
Čl. 1
Základní ustanovení
Obec Hrusice touto obecně závaznou vyhláškou stanoví poplatek za komunální odpad,
který vzniká na území obce (dále jen „poplatek“).
Čl. 2
Správa poplatku
1) Správu poplatku vykonává obec Hrusice.
2) Poplatníkem je fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem
poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve
které vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem
toto společenství. Plátce poplatku poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky.
Čl. 3
Výše poplatku
Výše poplatku je stanovena v příloze č. 1 této vyhlášky podle předpokládaných
oprávněných nákladů obce, vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem
rozvržených na jednotlivé poplatníky podle počtu a objemu nádob určených
k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti a v návaznosti na frekvenci
jejich svozu komunálního odpadu.
Čl. 4
Splatnost poplatku
1) Poplatek je splatný do 31. ledna příslušného kalendářního roku.
2) Způsoby placení poplatku jsou předmětem zvláštní právní úpravy (§ 163 zákona
daňový řád), kdy se jedná například o platbu v hotovosti do pokladny, platbu
složenkou nebo bezhotovostním převodem na účet obce.
3) Vznikne-li poplatková povinnost po stanovené lhůtě splatnosti je poplatek splatný
nejpozději do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.
4) Neuhradí-li poplatník plátci poplatek včas nebo ve správné výši, oznámí plátce tuto
skutečnost obci, která na základě toho vyměří poplatek platebním výměrem.
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Čl. 5
Všeobecné ustanvení
Při správě poplatku za komunální odpad se postupuje podle daňového řádu.
Čl. 6
Závěrečná ustanovení
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2020.

……………………………

……………....……………….

PhDr. Ivana Plechatá
místostarostka

Mgr. Petr Sklenář
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: ……………………………
Sejmuto z úřední desky dne: …………………………..
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Příloha č. 1 k OZV č. 3/2019
Výše poplatku stanovena podle předpokládaných oprávněných nákladů obce,
vyplývajících z režimu nakládání s odpadem rozvržených na jednotlivé poplatníky
podle počtu a objemu nádob určených k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé
nemovitosti a v závislosti na frekvenci jejich svozu komunálního odpadu.

Četnost svozů

Objem nádoby

sazba poplatku

1 x za 14 dní

120 l

1 400,-Kč

1 x za 14 dní

240 l

2 500,-Kč

1 x za měsíc

120 l

1 000,- Kč

1 x za měsíc

240 l

2 000,- Kč

8 svozů

110 l pytel s logem

600,- Kč

1 svoz (doplněk 110 l pytel s logem
k výše uvedeným
variantám)

70,- Kč
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OBEC HRUSICE
Obecně závazná vyhláška obce Hrusice č. 05/2019,
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Zastupitelstvo obce Hrusice se na svém zasedání dne 10. prosince 2019 usnesením
č. 19/12/11 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), 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 „tato vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)
(2)

Obec Hrusice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství
(dále jen „poplatek“).
Správcem poplatku je obecní úřad Hrusice. 1
Čl. 2
Předmět poplatku a poplatník

(1)

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného
prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb
a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo
reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění
skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní,
sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl. 2

(2)

Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají
veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1 (dále jen „poplatník“). 3
Čl. 3
Veřejná prostranství

Poplatek se platí za užívání těchto veřejných prostranství v katastrálním území Hrusice:
Náves – parc. č. 2282/1, 2282/12 a 2282/13
Park - parc. č. 4/1, 387/1, 1756 a 1649/1
Čl. 4
Ohlašovací povinnost
(1)

1

Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku
nejpozději 5 dní před zahájením užívání veřejného prostranství. V případě užívání
veřejného prostranství po dobu kratší než 2 dny, je povinen splnit ohlašovací povinnost

§ 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
3 § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích
2

nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na
sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací
povinnost nejblíže následující pracovní den.
(2)

V ohlášení poplatník uvede 4
a)

jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen,
místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování;
právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v
poplatkových věcech,

b)

čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů
těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností,
v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,

c)

další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména předpokládanou dobu,
způsob, místo a výměru užívání veřejného prostranství, včetně skutečností
dokládajících vznik nároku na případnou úlevu nebo osvobození od poplatku.

(3)

Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie,
jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské
konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce
v tuzemsku pro doručování. 5

(4)

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit
do 15 dnů ode dne, kdy nastala. 6

(5)

Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může
správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž
má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své
úřední desce. 7
Čl. 5
Sazba poplatku

(1)

(2)

Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb10 Kč,
b)

za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje

c)

za umístění reklamních zařízení

d)

za vyhrazení trvalého parkovacího místa

10 Kč,

e)

za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce

10 Kč,

f)

za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce

10 Kč,

g)

za užívání prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl

10 Kč.

Obec stanovuje poplatek paušální částkou takto:
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§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
6 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
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§ 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích

10 Kč,
100 Kč,

a)
b)

za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí
za umístění zahrádek určených k pohostinské činnosti

1 000 Kč/týden,
500 Kč/měsíc.

Čl. 6
Splatnost poplatku
(1)

(2)

(3)

Poplatek ve stanovené výši je splatný:
a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 2 dnů nejpozději v den zahájení
užívání veřejného prostranství,
b) při užívání veřejného prostranství po dobu 3 dnů nebo delší nejpozději do 3 dnů od
zahájení užívání veřejného prostranství.
Poplatek stanovený paušální částkou je splatný do 5 dnů od zahájení užívání veřejného
prostranství.
Připadne-li konec lhůty splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem,
ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.
Čl. 7
Osvobození

(1)

Poplatek se neplatí:
a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu, která je držitelem průkazu ZTP
nebo ZTP/P,
b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž celý výtěžek je odveden na
charitativní a veřejně prospěšné účely 8.

(2)
(3)
(5)

Od poplatku se dále osvobozují:
a) spolky, které mají sídlo v obci Hrusice.
Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 1 tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve
lhůtě 5 dnů před zahájením užívání veřejného prostranství.
V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve
lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká. 9
Čl. 8
Navýšení poplatku

(1)

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu
správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným
seznamem. 10

(2)

Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až
na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud. 11

8

§ 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích
10 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
11 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
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Čl. 9
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.

...................................
PhDr. Ivana Plechatá
místostarostka

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

..........................................
Mgr. Petr Sklenář
starosta

OBEC HRUSICE
Obecně závazná vyhláška obce Hrusice č. 06/2019,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Hrusice.
Zastupitelstvo obce Hrusice se na svém zasedání dne 10. prosince 2019 usnesením
č. 19/12/12 usneslo vydat na základě § 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:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů vznikajících na území obce Hrusice, včetně nakládání se stavebním
odpadem 1.
Čl. 2
Třídění komunálního odpadu
1) Komunální odpad se třídí na složky:
a. Biologické odpady rostlinného původu,
b. Papír,
c. Plasty včetně PET lahví a nápojových kartonů,
d. Sklo,
e. Kovy,
f. Nebezpečné odpady,
g. Objemný odpad,
h. Textil,
i. Jedlé oleje a tuky 2
j. 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), i), a j).
Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu
1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob, kterými jsou
barevné kontejnery o objemu 1 100 l, barevné nádoby o objemu 240 l, nádoby
o velikosti 660 l a velkoobjemové kontejnery.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného
soustřeďování složek komunálního odpadu – § 2 odst. 7 povinnost od 1.1. 2020.
1
2

1

2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích:
a. Stanoviště č. 1 - sběrné místo u obecního úřadu: nádoby na plast, papír, sklo,
kovy, jedlé oleje a tuky, textil, velkoobjemový kontejner na biologické odpady
rostlinného původu a velkoobjemový kontejner na kovy.
b. Stanoviště č. 2 - sběrné místo lokalita Hubačov: nádoby na plast, papír, sklo,
kovy a jedlé oleje a tuky
3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a) Biologické odpady rostlinného původu, barva hnědá nebo modrý
velkoobjemový kontejner na stanovišti u obecního úřadu.
b) Papír, barva modrá,
c) Plasty, PET lahve a nápojové kartony, barva žlutá
d) Sklo, barva zelená,
e) Kovy, barva šedá (st. č. 1), barva černá (st. č. 2)
f) Jedlé oleje a tuky, barva černá
g) Textil, barva bílá
4) Majitelé jednotlivých nemovitostí mohou též papír a lepenku odkládat do modrých
sběrných nádob o objemu 240 l a plasty a kompozitní obaly do žlutých sběrných
nádob o objemu 240 l, které jsou majitelům zapůjčeny na vyžádání na Obecním
úřadu Hrusice. Tyto nádoby jsou vyprazdňovány 2x za měsíc.
5) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních
odpadů, než pro které jsou určeny.
Čl. 4
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
1) Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně
dvakrát ročně, a to jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných
stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených.
Informace o sběru jsou zveřejňovány způsobem v místě obvyklým (SMS info,
webové stránky obce Hrusice, měsíčník Hlas Hrusic, vývěsky…).
2) Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům
stanoveným v čl. 3 odst. 5.
Čl. 5
Sběr a svoz objemného odpadu
1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být
umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek …).
2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně, a to jeho
odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních
sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány
způsobem v místě obvyklým (SMS info, webové stránky obce Hrusice, měsíčník
Hlas Hrusic, vývěsky…).
3) Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3
odst. 5.
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Čl. 6
Shromažďování směsného komunálního odpadu
1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této
vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:
a.
b.
c.
d.

popelnice
igelitové pytle s logem svozové společnosti FCC
velkoobjemové kontejnery umístěné na sběrných stanovištích
odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci,
sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

2) Stanoviště 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.
Čl. 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 odstranit pouze zákonem stanoveným
způsobem.
3) Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat si odvoz u pověřené osoby na
náklady fyzické osoby (občana).
Čl. 8
Závěrečná ustanovení
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2020.

………………...……………….
PhDr. Ivana Plechatá
Místostarosta

………………..
Mgr. Petr Sklenář
starosta

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: …………………..
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: ………………………
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