Zápis č. 5/2021

Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Hrusice,
konaného dne 29. června 2021, 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 18:31 hodin starostou obce Petrem Sklenářem (dále jako „předsedající“).
Přítomni prezenčně: Petr Sklenář, Ivana Plechatá, David Čihák, Jan Kopecký, Tomáš
Staněk, Martina Procházková, Milena Šimková, Monika Bayerová, Pavel Musil.
Distančně připojeni (aplikace MS Teams): 0 Zastupitelů
Předsedající schůze konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno podle zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích a 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.
Předsedající na úvod sdělil, že průběh zastupitelstva je nahráván pro účely zápisu. Uvedl,
že zasedání zastupitelstva je vysíláno on-line prostřednictvím Microsoft Teams a je
možné se k němu připojit i tímto způsobem.
2. Určení zapisovatele
Předsedající jmenoval zapisovatelem Lenku Sirotkovou.
3. Volba ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl ověřovateli zápisu paní Moniku Bayerovou a pana Tomáše Staňka.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným
občanům. Žádný dotaz nebyl vznesen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice určuje ověřovateli zápisu paní Moniku Bayerovou a pana
Tomáše Staňka.
Výsledek hlasování pro ověřovatele zápisu: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 21/06/01 bylo schváleno.
4. Schválení programu zastupitelstva
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Program
navrhl doplnit o dva body, a to o dar tornádem postižené obci Hrušky a výměnu kotlů
v budově č.p. 73.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným
občanům. Žádný dotaz nebyl vznesen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice schvaluje následující program zasedání:
1. Přivítání, kontrola účasti
2. Jmenování zapisovatele
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3. Volba ověřovatelů zápisu
4. Schválení programu jednání zastupitelstva obce
5. Informace z obce
6. Finanční dar obci Hrušky
7. Zpráva finančního výboru
8. Závěrečný účet a závěrka obce Hrusice za rok 2020
9. Závěrka Mateřské školy Hrusice, p. o. za rok 2020
10. Rozpočtové opatření, změna rozpočtu č. 02/2021
11. Zřízení pracovního místa, referent/ka obecního úřadu Hrusice
12. OZV č. 01/2021 – O místním poplatku z pobytu
13. Rozvojový dokument obce Hrusice
14. Pronájem části obecního pozemku parc. č. 2282/1
15. Směna pozemku části obecního pozemku parc. č. 507/1 za část pozemku parc.
č. 507/6
16. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Mysliveckému spolku
17. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce SDH
18. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ZŠ Nerudova Říčany
19. Souhlas s dohodou na pořízení mobiliáře (přijetí dotace)
20. Obyvatelé obecní stodoly u čp. 73
21. Výměna kotlů v č.p. 73
22. Oprava místních komunikací
23. Oprava místní komunikace „Na Hrádka“
24. Diskuse
25. Závěr
Výsledek hlasování o programu: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 21/06/02 bylo schváleno.
5. Zprávy z obce
•

Vodovodní přivaděč pro Hrusice
o Vybrán dodavatel, uzavřena SoD, začínají přípravné práce projektování

•

Opatření obecné povahy
o Omezení užívání vody z obecního vodovodu pouze pro pití a hygienu do
2.9.2021

•

Projekty
o Předáno dětské hřiště, ještě proběhne výsadba stromů a živého plotu
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o Finalizuje předání digitální povodňového plánu
•

Názvy ulic
o Připraveno k předložení do zastupitelstva
o S tajemníkem MěÚ Říčany předjednány dvě varianty

•



místo na OÚ Hrusice



speciální hodiny v Říčanech

Žádosti o dotace
o Rekonstrukce silnice Na Hrádka – nepřiznána (odůvodnění v srpnu)
o Oprava pláště budovy č.p. 73 – nepřiznána (odůvodnění čekáme)
o Rekonstrukce a výstavba chodníků – čekáme rozhodnutí
o Ošetření památných a významných stromů v obci – čekáme na rozhodnutí

6. Finanční dar obci Hrušky
Předsedající navrhl vybrat jednu tornádem postiženou obec a poskytnout ji finanční dar
ve výši 100.000 Kč na zmírnění následků této katastrofy. Předsedající s ohledem na
rozsah poškození a velikost obce navrhuje obec Hrušky.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným
občanům. Žádný dotaz nebyl vznesen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice poskytuje finanční dar obci Hrušky IČO 00283185 ve výši
100.000 Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) jako finanční podporu pro zmírnění
následků škod způsobené tornádem.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 21/06/03 bylo schváleno.
7. Zpráva finančního výboru
Předsedkyně finančního výboru paní Martina Procházková představila zprávu ze zasedání
finančního výboru ze dne 8.6.2021. Zpráva je zároveň zveřejněna na webových stránkách
obce.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
8. Závěrečný účet obce Hrusice za rok 2020
Předsedající představil výsledky hospodaření obce Hrusice za rok 2020, stav bankovních
účtů a plnění rozpočtu k 31.12.2020. Návrh závěrečného účtu byl na úřední desce
a způsobem umožňující dálkový přístup zveřejněn od 26.5.2021. Do této chvíle nikdo
nevznesl žádný dotaz ani připomínku. Předsedající dále přítomné seznámil se Zprávou
o výsledku hospodaření za rok 2020 a vyzdvihl zjištěné nedostatky v inventarizaci
majetku, jedná se o chybné zaúčtování a o nedostatcích v účetnictví, kdy v rámci kontroly
hospodaření nebyly fyzicky předloženy doklady za období 10-12/2020, bylo pouze
vytištěno ze systému a nebylo provedeno vyrovnání rozpočtu.
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Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným
občanům. Žádný dotaz nebyl vznesen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice schvaluje Závěrečný účet obce Hrusice se všemi přílohami
včetně zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2020 s výhradou, jelikož v rámci
zprávy o výsledku hospodaření za rok 2020 bylo odhaleno pochybení v zaúčtování
majetku obce Hrusice a nebylo řádně provedeno vyrovnání rozpočtu za rok 2020.
Zastupitelstvo obce Hrusice ukládá starostovi nápravu zaúčtování majetku v rámci
řádné inventury za rok 2021.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 21/06/04 bylo schváleno.
9. Účetní závěrka obce Hrusice za rok 2020
Předsedající informoval přítomné o splnění závazných ukazatelů, rozpočet obce Hrusice
za rok 2020 byl schválen jako přebytkový a skončil přebytkem ve výši 5.095.490 Kč.
přebytek bude převeden do rezervy.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným
občanům. Žádný dotaz nebyl vznesen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice schvaluje účetní závěrku obce Hrusice za rok 2020.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č.21/06/05 bylo schváleno.
10. Účetní závěrka příspěvkové organizace, Mateřská škola Hrusice
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným
občanům. Žádný dotaz nebyl vznesen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice schvaluje účetní závěrku své příspěvkové organizace,
Mateřská škola Hrusice, za rok 2020. Zastupitelstvo obce Hrusice schvaluje rozdělení
zisku ve výši 165,49 Kč za rok 2020 takto: 100 % zisku bude převedeno do rezervního
fondu.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 21/06/06 bylo schváleno.
11. Rozpočtové opatření č. 02/2021
Předsedající seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a občanům. Žádný
dotaz nebyl vznesen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice schvaluje rozpočtové opatření č. 02/2021. Rozpočtové
opatření je nedílnou součástí zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Hrusice.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
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Usnesení č. 21/06/07 bylo schváleno.
12. Zřízení pracovního místa Referent/ka obecního úřadu Hrusice
Předsedající seznámil přítomné s návrhem na zřízení pracovního místa Referent/ka
obecního úřadu. Místo bude zřízeno v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., Zákon
o úřednících ÚZSC.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a občanům. Žádný
dotaz nebyl vznesen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice v souladu s ust. § 102 zákona č. 128/2000Sb., Zákon
o obcích stanovuj počet zaměstnanců Obecního úřadu Hrusice. S platností od 1.7.2021
bude počet zaměstnanců obce v obecním úřadu stanoven na 1, platová třídě 10.
Zastupitelstvo obce Hrusice ukládá starostovi vyhlášení veřejné výzvy na obsazení
pozice s datem nástupu k 1.9.2021. Zastupitelstvo obce Hrusice souhlasí s tím, aby
s paní Lenkou Sirotkovou byla na tuto pozici uzavřena smlouva na dobu určitou a to do
31.8.2021 z důvodu překlenutí doby, než bude vybrán zaměstnanec v souladu se
zákonem č. 312/2002 Sb., Zákon o úřednících ÚZSC.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 21/06/08 bylo schváleno.
13. Obecně závazná vyhláška č. 01/2021 O místním poplatku z pobytu
Předsedající seznámil přítomné na nutnost změny vyhlášky o místním poplatku z pobytu,
a to s ohledem na změnu zákona o místních poplatcích. Vyhláška tedy musí být dána do
souladu s tímto zákonem. Ve vyhlášce se pouze doplňuje, co není předmětem poplatku.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a občanům. Žádný
dotaz nebyl vznesen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 01/2021, OZV
o místním poplatku z pobytu, a to s účinností od 1.7.2021. Tímto usnesením ruší obecně
závaznou vyhlášku č. 02/2019.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 21/06/09 bylo schváleno.
14. Rozvojový dokument obce Hrusice
Místostarostka Ivana Plechatá v krátkosti představila důvody a návrhy změn strategicky
rozvojového dokumentu obce Hrusice. Návrh tohoto dokumentu bude následně
zveřejněn na webových stránkách obce Hrusice (v sekci Rozvoj obce), aby se s ním
občané mohli seznámit. Projednání v zastupitelstvu pak proběhne na některém z příštích
zasedání.
Zastupitelstvo bere na vědomí
15. Pronájem části pozemku parc. č. 2282/1
Předsedající seznámil přítomné s žádostí občana o pronájem části obecního pozemku,
který se nachází před jeho nemovitostí. Pozemek by rád využil pro parkování vozidel.
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Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a občanům. Žádný
dotaz nebyl vznesen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice souhlasí s pronájmem části obecního pozemku parc.
č. 2282/1 v k. ú. Hrusice o výměře cca 45 m2 panu Redigováno, osobní údaje
Nájemné je stanoveno na 1/Kč za m2/měsíc, celkem tedy cca 540
Kč/rok.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 21/06/10 bylo schváleno.
16. Směna pozemku části obecního pozemku parc. č. 507/1 za část pozemku parc. č. 507/6
Předsedající seznámil přítomné se žádostí o směnu pozemku.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a občanům. Žádný
dotaz nebyl vznesen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice souhlasí s bezúplatnou směnou části pozemku parc. č.507/1
ve vlastnictví obce Hrusice za část pozemku parc. č. 507/6 ve vlastnictví Redig
Směna pozemků je vázána stejnou velikostí
Náklady na zaměření pozemků a návrh na vklad do KN hradí žadatel.

ováno
,
pozemků.
osobn

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 21/06/11 bylo schváleno.
17. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Mysliveckému spolku Hrusice
Předsedající seznámil přítomné se žádostí mysliveckého spolku o dotaci z rozpočtu obce
Hrusice. Dále konstatoval, že přiznaná dotace v roce 2020 byla řádně vyúčtována.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a občanům. Žádný
dotaz nebyl vznesen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice, v souladu s programem pro poskytování dotací neziskovým
organizacím a spolkům z rozpočtu obce Hrusice, souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní
smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu obce Hrusice s Mysliveckým spolkem Hrusice.
Výše poskytnuté dotace je 35.000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 21/06/12 bylo schváleno.
18. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce SDH Hrusice
Předsedající seznámil přítomné se žádostí sboru dobrovolných hasičů o dotaci z rozpočtu
obce Hrusice. Dále konstatoval, že přiznaná dotace v roce 2020 byla řádně vyúčtována.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a občanům. Žádný
dotaz nebyl vznesen.
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo obce Hrusice, v souladu s programem pro poskytování dotací neziskovým
organizacím a spolkům z rozpočtu obce Hrusice, souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní
smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu obce Hrusice s SDH Hrusice. Výše poskytnuté
dotace je 40.000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 21/06/13 bylo schváleno.
19. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ZŠ Nerudova
Předsedající seznámil přítomné se žádostí Města Říčany a poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Hrusice na úhradu výdajů za žáka ve 4. základní škole Nerudova Říčany. Školu
navštěvují dva žáci s trvalým pobytem v obci Hrusice. Celkové náklady na oba žáky jsou ve
výši 8.772 Kč.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a občanům. Žádný
dotaz nebyl vznesen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. VS/00356/2021/OŠK
o poskytnutí dotace na úhradu výdajů za žáka ve 4. základní škole Nerudova Říčany,
příspěvková organizace.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 21/06/14 bylo schváleno.
20. Souhlas s dohodou na pořízení mobiliáře (přijetí dotace)
Předsedající seznámil přítomné s návrhem dohody o poskytnutí dotace na úhradu
nákladů za obnovu mobiliáře (informační cedule, lavičky, koše…). Přiznaná dotace je ve
výši 80 % nákladů, tedy 112.000 Kč.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a občanům. Žádný
dotaz nebyl vznesen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice souhlasí s uzavřením dohody mezi obcí Hrusice a Státním
zemědělským intervenčním fondem ohledně přijetí dotace Podpora provádění operací
v rámci komunitně vedeného místního rozvoje v rámci akce „Nový mobiliář pro obec
Hrusice“.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 21/06/15 bylo schváleno.
21. Obyvatelé obecní stodoly u č. p. 73
Předsedající informoval přítomné, že se nedaří najít náhradní ubytování. Dále přítomným
sdělil, že 3x žádal pana Redigováno,
, aby se dostavil na obecní úřad, ten se ovšem
osobní údaje
dostavit odmítl. Při osobní návštěvě starosty dne 2.6.2021, kdy donesl panu Redigován
b í
poštu, která mu dochází na obecní úřad, byl slovně napaden panem Redigován
o, osobní
, byl osočen z krádeže a bylo mu vyhrožováno fyzickým napadením. údaje
Zastupitelstvo bere na vědomí.
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22. Výměna kotlů v domě č.p. 73
Předsedající informoval přítomné o nutnosti výměny kotlů ve dvou bytech ve vlastnictví
obce Hrusice. Jelikož původní kotle jsou atmosférické, je nutné je vyměnit za
kondenzační. Oprava kotlů je již nerentabilní. Byty na to ovšem nejsou připraveny, jelikož
u kotle je nutné mít přiveden odpad do kanalizace. zároveň ohřívají i vody v bytech, musí
být výměna provedena co nejrychleji. Náklady na výměnu kotlů jsou kalkulovány kolem
95 tis. Kč včetně DPH. Jelikož jsou s tím ale svázány ještě další náklady (úprava komínů,
revize), žádá předsedající o schválení nákladů do maximální výše 150 ti. Kč.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a občanům. Žádný
dotaz nebyl vznesen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice souhlasí s uzavřením dohody mezi obcí Hrusice a Státním
zemědělským intervenčním fondem ohledně přijetí dotace Podpora provádění operací v
rámci komunitně vedeného místního rozvoje v rámci akce „Nový mobiliář pro obec
Hrusice“.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 21/06/16 bylo schváleno.
23. Oprava místních komunikací
Předsedající seznámil přítomné se stavem nezpevněných MK, kdy se často opravují, ale
při každém dešti se znovu vymílají. Z tohoto důvodu navrhuje, aby se postupně tyto
komunikace začaly upravovat ještě pomocí asfaltového zástřiku. Cena je pak 45 Kč/m2.
předsedající navrhuje začít nejfrekventovanější komunikaci, a to z odbočky ze silnice
Mirošovice-Mnichovice až k bývalému penzionu.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a občanům.
Paní Monika Bayerová se dotázala na to, zdali obec již někde toto testovala a jaká je
životnost. předsedající odpověděl, že obec ještě netestovala a životnost je plánována na
5 let.
Pan Pavel Musil se ještě vyjádřil ke komunikaci na Vlčí Halíř, kde potvrdil, že po prvním
dešti je komunikace po opravě znovu poškozena a že i z důvodu těžby dřeva by se tato
komunikace měla řešit uceleně včetně odvodnění a zpevnění. Předsedající informoval, že
na rekonstrukci této lesní cesty je projekt vypracován a byla podána žádost o dotaci.
Další dotazy nebyly vzneseny
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice souhlasí s opravou místních komunikací s finální formou
asfaltového zástřiku.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 21/06/17 bylo schváleno.
24. Oprava místní komunikace „Na Hrádka“
Předsedající informoval přítomné o situaci ohledně rekonstrukce komunikace Na Hrádka,
dotace zatím nebyla přiznána, oficiální vyjádření s odůvodněním by měla obec obdržet
v srpnu. Paní Milena Šimková upozornila na stále se zhoršující stav této komunikace,
8

Zápis č. 5/2021

která je zároveň využívána vozy odpadové svozové společnosti, a hlavně cisternami
zavážejícími vodu do vodojemu. V rámci diskuse se zastupitelé dohodli, že je v první řadě
nutné vyřešit odvodnění celé komunikace. Dalo tedy za úkol starostovi, aby do příštího
zasedání nechal aktualizovat rozpočet a nechal vydělit náklady na odvodnění.
Zastupitelstvo následně rozhodne o tom, zdali nepřistoupí k realizaci na vlastní náklady,
jelikož jak paní Milena Šimková podotkla, náklady se zvyšují každý rok o stovky tisíc korun
a obec byla se svou žádostí o dotaci již 2x neúspěšná.
25. Diskuse
Do diskuse se přihlásila místostarostka paní Ivana Plechatá. Oznámila zastupitelům své
rozhodnutí, že dne 30.6.2021 doručí k rukám starosty rezignaci na mandát
zastupitele. Důvodem rezignace jsou pracovní vytížení a neustálé osobní útoky na její
odměnu za výkon funkce místostarostky. K tomu se následně rozvinula diskuse.
Předsedající závěrem konstatoval, že doručením rezignace zaniká dnem doručení mandát
zastupitele a zároveň i funkce místostarostky. Následující den pak vzniká mandát
zastupitele náhradníkovi ze stejné kandidátní listiny, a to v pořadí dle výsledků voleb.
Funkce místostarosty obce Hrusice bude neobsazena do doby zvolení nového
místostarosty obce zastupitelstvem obce Hrusice.
Předsedající poděkoval místostarostce za její práci vykonanou práci pro obec.
Předsedající informoval přítomné o termínu své dovolené od 1.do 18.7.2021. S ohledem
na situaci, kdy není obsazena funkce místostarosty ubezpečil přítomné, že v případě
nenadálých situací svou dovolenou přeruší. Chod obecního úřadu bude zajištěn
referentkou.
Závěr
Další zasedání zastupitelstva obce se bude konat v měsíci srpnu, termín bude oznámen.
Zasedání zastupitelstva bylo předsedajícím ukončeno v 20:45 hodin.
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Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 2/2021
Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy
Par

Pol

Org

Akce

1)
1122
2)
1342
3)
4111
Celkem za Par:
4) 2212 2139
Celkem za Par: 2212
5) 3111 2111
Celkem za Par: 3111
6) 3632 2139
Celkem za Par: 3632
7) 3722 2112
Celkem za Par: 3722
8) 3725 2324
Celkem za Par: 3725
9) 6171 2329
Celkem za Par: 6171
Příjmy celkem

N+Z+Uz

ZJ

Původní hodnota

Změna

50 000,00
0,00
0,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70 000,00

229 110,00
6 000,00
30 182,65
265 292,65
96 800,00
96 800,00
32 000,00
32 000,00
4 000,00
4 000,00
6 000,00
6 000,00
4 500,00
4 500,00
15 000,00
15 000,00
423 592,65

98037

Po změně Název
279 110,00 Daň z příjmů právnických osob za obce
6 000,00 Poplatek z pobytu
30 182,65 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
315 292,65
96 800,00 Příjmy z pronájmu majetku j.n.
96 800,00 Silnice
32 000,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
32 000,00 Mateřské školy
24 000,00 Příjmy z pronájmu majetku j.n.
24 000,00 Pohřebnictví
6 000,00 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
6 000,00 Sběr a svoz komunálních odpadů
4 500,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a
4 500,00 Využívání a zneškodňování
15 000,00 Ostatní nedaňové příjmy jinde
15 000,00 Činnost místní správy
493 592,65

Výdaje
Par

Pol

Org

Akce

N+Z+Uz

ZJ

Původní hodnota

Změna

2 740,00
2 740,00
10 500,00
13 800,00
24 300,00
0,00
0,00
100 000,00
100 000,00
127 040,00

18 000,00
18 000,00
55 200,00
42 000,00
97 200,00
90 000,00
90 000,00
229 100,00
229 100,00
434 300,00

10) 2143 5164
Celkem za Par: 2143
11) 3111 5153
12) 3111 5154
Celkem za Par: 3111
13) 3635 6119
Celkem za Par: 3635
14) 6399 5362
Celkem za Par: 6399
Výdaje celkem

Po změně Název
20 740,00 Nájemné
20 740,00 Cestovní ruch
65 700,00 Plyn
55 800,00 Elektrická energie
121 500,00 Mateřské školy
90 000,00 Ostatní nákup dlouhodobého
90 000,00 Územní plánování
329 100,00 Platby daní a poplatků státnímu
329 100,00 Ostatní finanční operace
561 340,00

Financování
Par

Pol

Org

Akce

N+Z+Uz

ZJ

8115
Celkem za Par:
Financování celkem

Původní hodnota

Změna

12 752 206,00
12 752 206,00
12 752 206,00

10 707,35
10 707,35
10 707,35

Po změně Název
12 762 913,35 Změny stavu krátkodobých prostředků
12 762 913,35
12 762 913,35

Změna závazných ukazatelů
Příjmy
Par

Pol

Původní

Změna

0000 XXXX XXXXX XXXXX

10 569 763,00

265 292,65

2212 XXXX XXXXX XXXXX

0,00

96 800,00

96 800,00 Silnice

3111 XXXX XXXXX XXXXX

0,00

32 000,00

32 000,00 Mateřské školy

3632 XXXX XXXXX XXXXX

20 000,00

4 000,00

3722 XXXX XXXXX XXXXX

0,00

6 000,00

Org

Akce

Po změně Název
10 835 055,65 Bez paragrafu

24 000,00 Pohřebnictví
6 000,00 Sběr a svoz komunálních odpadů
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OBEC HRUSICE
Obecně závazná vyhláška obce Hrusice č. 1/2021,
o místním poplatku z pobytu

Zastupitelstvo obce Hrusice se na svém zasedání dne 29. června 2021 usnesením č. 21/06/09
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, a pobyt ve zdravotnickém zařízení
poskytovatele lůžkové péče, pokud je tento pobyt hrazenou zdravotní službou podle
zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění nebo pokud je její součástí. 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 uvede5
a)

jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen,
místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování;

§ 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
1

2

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 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 2 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

§ 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
6
7

e)

9.
průkaz žadatele o poskytnutí dočasné ochrany, a
výše vybraného poplatku, nebo důvod osvobození od poplatku.

(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 rozsahu 10
(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.
10

§ 3h zákona o místních poplatcích

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

Čl. 8
Osvobození
Od poplatku z pobytu jsou osvobozeny osoby vymezené v zákoně 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. 12

(2)

Včas neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až
na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud. 13

Čl. 10
Přechodné ustanovení
Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle
dosavadních právních předpisů.

Čl. 11
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2019 ze dne 10.12.2019.

Čl. 12
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.07.2020.

...................................
PhDr. Ivana Plechatá
Místostarostka
Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:
§ 3b zákona o místních poplatcích
§ 11 odst. 2 zákona o místních poplatcích
13 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
11
12

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

