
Pozvánka 
 

na veřejné zasedání 
zastupitelstva obce Žernovník, které se uskuteční 

 

v pondělí 21. 12. 2020 v 18:00 hod. 
 

v budově obecního úřadu 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 

Program: 
 

1. Zahájení, schválení programu 
2. Návrh rozpočtu obce na rok 2021 
3. Návrh střednědobého rozpočtového výhledu obce na roky      

2021 – 2024 
4. Návrh ceny pro vodné a stočné pro rok 2021 
5. Návrh Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 o místním poplatku za 

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů 

6. Schválení dohod o provedení práce na rok 2021 
7. Různé 
8. Diskuse 
9. Usnesení, závěr 
  
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
        Ing. Tomáš Dudek 
               starosta obce Žernovník 
 
 
 
Vyvěšeno a zveřejněno dálkovým přístupem dne: 6. 12. 2020  



0000 1334 0 2 000

0000 4222 393 000

2310 724 000 724 000

5512 9 000

6310 0

z ú�ední desky dne:

��������	
�����

0

0

ROZPO�TOVÉ P�ÍJMY CELKEM 6 132 100 7 522 400 4 770 800

6310 Obecné p�íjmy a výdaje z finan�ních operací 10 000 32 000

na elektronické ú�ední desce dne: 6. 12. 2020 z elektronické ú�ední desky dne:

starosta obce Žernovník

3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.-nájmy z pozemk� 0 400 0

32 000

3725 Využívání a zneškod�ování komun.odpad�- Eko-kom 21 000 27 000

1031 P�stební �innost 1 500 000 1 350 000 750 000

3392 Zájmová �innost v kultu�e 20 000 22 000 20 000

0000 4122 Neinv.piijaté tranfery od kraj� 0 43 000 0

0000 4116 Ostatní neinv.p�ijaté transfery ze st. rozpo�tu 0 904 100 0

0000 4112 Neinv.p�.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 68 100 68 100 70 800

0000 4111 Neinvesti�ní p�ijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 0 354 800 0

0000 1511 Da� z nemovitých v�cí 150 000 138 000 140 000

0000 1381 Da� z hazardních her 12 000 16 000 16 000

0000 1361 Správní poplatky 0 0 0

0000 1343 Poplatek za užívání ve�ejného prostranství 0 0 0

0000 1341 Poplatek ze ps� 7 000 11 800 12 000

0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 110 000 120 000 150 000

0000 1211 Da� z p�idané hodnoty 1 699 000 1 699 000 1 641 000

0000 1122 Da� z p�íjm� právnických osob za obce 200 000 133 200 130 000

0000 1121 Da� z p�íjm� právnických osob 678 000 550 000 483 000

0000 1113 Da� z p�íjm� fyzických osob vybíraná srážkou 73 000 73 000 78 000

0000 1112 Da� z p�íjm� fyzických osob placená poplatníky 17 000 9 000 14 000

0000 1111 Da� z p�íjm� fyzických osob placená plátci 843 000 843 000 540 000

Návrh rozpo�tu obce Žernovník na rok 2021

I. ROZPO�TOVÉ P�ÍJMY
Paragraf Položka Text Návrh rozpo�tu na rok 

2021

Schválený rozpo�et narok 

2020

O�ekávané pln�ní 

2020

Investi�ní p�ijaté tranfery od kraj�

P�íjmy z podíl�  na zisku a dividend

0

0

Zv��ejn�no : S�ato :
na ú�ední desce dne: 6. 12. 2020

Odvody za odn�tí p�dy ze zem�d.p�d.fondu

Požární ochrana-p�ijaté nekap.p�ísp�vky a náhrady 0

667 000

0

Pitná voda

27 000







 

OBEC �ERNOVNÍK 

 

Návrh � Cena pro vodné a sto!né obec �ernovník na rok 2021 

 

 

Skuteènost 2020 Cena bez DPH Cena vè. 10% DPH 

Vodné  48,89 53,78 

Stoèné  24,19 26,61 

Celkem  73,08 80,39 

 

 

Návrh 2021 Cena bez DPH Cena v!. 10% DPH 

Vodné  50,44 55,48 

Sto!né  24,77 27,25 

Celkem  75,21 82,73 

 

 

 

Vyvì�eno na úøední desce obecního úøadu dne:  

Ve stejném termínu zveøejnìno v elektronické podobì umo�òující dálkový pøístup.  

Sejmuto z úøední desky obecního úøadu dne:  



 

OBEC �ERNOVNÍK 

Návrh - Obecnì závazná vyhlá�ka è. 2/2020  

  

o místním poplatku za provoz systému shroma�ïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, 
vyu�ívání a odstraòování komunálních odpadù   

 

Zastupitelstvo obce �ernovník na svém zasedání dne 21.12. 2020, usnesením è. � vydalo na 

základì §14 odst. 2 zákona è. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znìní pozdìj�ích 

pøedpisù a v souladu s §10 písm. d) a §84 odst. 2 písm. h) zákona è. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zøízení), ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, tuto obecnì závaznou vyhlá�ku (dále jen 

�vyhlá�ka�):  

Èl. 1  

Úvodní ustanovení  

(1) Obec �ernovník touto vyhlá�kou zavádí místní poplatek za provoz systému 

shroma�ïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, vyu�ívání a odstraòování komunálních odpadù (dále 

jen �poplatek�).  

(2) Øízení o poplatcích vykonává obecní úøad (dále jen �správce poplatku�). 1  

Èl. 2 

Poplatník  

(1) Poplatek za provoz systému shroma�ïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, vyu�ívání a 

odstraòování komunálních odpadù platí2:  

a) fyzická osoba,  

1. která má v obci trvalý pobyt,  

2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizincù na území Èeské republiky 

povolen trvalý pobyt nebo pøechodný pobyt na dobu del�í ne� 90 dnù,  

3. která podle zákona upravujícího pobyt cizincù na území Èeské republiky pobývá 

na území Èeské republiky pøechodnì po dobu del�í 3 mìsícù,  

 
1 § 14 odst. 3 zákona !. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve zn"ní pozd"j�ích p#edpis$ (dále jen �zákon  

o místních poplatcích�)  
2 § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích 



 

4. které byla udìlena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo 

doèasná ochrana podle zákona upravujícího doèasnou ochranu cizincù,  

  

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu urèenou k individuální rekreaci, byt, 

nebo rodinný dùm, ve kterých není hlá�ena k pobytu �ádná fyzická osoba, a to ve vý�i 

odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbì urèené k individuální 

rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit 

poplatek spoleènì a nerozdílnì.  

(2) Za fyzické osoby tvoøící domácnost mù�e poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby 

�ijící v rodinném nebo bytovém domì mù�e poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které 

platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úøadu oznámit jméno, pøíjmení 

a datum narození osob, za které poplatek platí,  

Èl. 3  

Ohla�ovací povinnost  

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozdìji 

do 30 dnù ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, pøípadnì dolo�it 

existenci skuteèností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.  

(2) Poplatník dle èl. 2 odst. 1 této vyhlá�ky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, 

pøíjmení, místo pobytu, popøípadì dal�í adresy pro doruèování, dále evidenèní nebo 

popisné èíslo stavby urèené nebo slou�ící k individuální rekreaci, není-li tato stavba 

oznaèena evidenèním nebo popisným èíslem tedy èíslo parcelní pozemku, na kterém je 

tato stavba umístìna.   

(3) Poplatník dle èl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlá�ky je povinen ohlásit také evidenèní nebo 

popisné èíslo stavby urèené k individuální rekreaci nebo rodinného domu, není-li stavba 

nebo dùm oznaèen evidenèním nebo popisným èíslem, uvede poplatník parcelní èíslo 

pozemku, na kterém je tato stavba umístìna. V pøípadì bytu je poplatník povinen ohlásit 

orientaèní nebo popisné èíslo stavby, ve které se byt nachází, a èíslo bytu, popøípadì 

popis umístìní v budovì, pokud nejsou byty oèíslovány. Není-li stavba, ve které se byt 

nachází, oznaèena orientaèním nebo popisným èíslem, uvede poplatník parcelní èíslo 

pozemku, na kterém je umístìna stavba s bytem.  

(4) Stejným zpùsobem a ve stejné lhùtì jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku 

zánik své poplatkové povinnosti v dùsledku zmìny trvalého pobytu nebo v dùsledku 

zmìny vlastnictví ke stavbì urèené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu.  



 

(5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydli�tì na území èlenského státu Evropské unie, jiného 

smluvního státu Dohody o Evropském hospodáøském prostoru nebo �výcarské 

konfederace, uvede také adresu svého zmocnìnce v tuzemsku pro doruèování. 3  

(6) Dojde-li ke zmìnì údajù uvedených v ohlá�ení, je poplatník nebo plátce povinen tuto 

zmìnu oznámit do 15 dnù ode dne, kdy nastala. 4  

Èl. 4  

Sazba poplatku 

(1) Sazba poplatku èiní 600,-Kè a je tvoøena:  

a) z èástky 135,- Kè za kalendáøní rok  

b) z èástky 465,-Kè za kalendáøní rok. Tato èástka je stanovena na základì 

skuteèných nákladù obce pøedchozího kalendáøního roku na sbìr a svoz 

netøídìného komunálního odpadu za poplatníka a kalendáøní rok.  

(2) Skuteèné náklady roku 2020 na sbìr a svoz netøídìného komunálního odpadu èiní: 

124 967,81,- Kè a byly rozúètovány takto:  

Náklady 124 967,81,- Kè dìleno 269 osob s trvalým pobytem v obci = 465,- Kè. Z této 

èástky je stanovena sazba poplatku dle èl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlá�ky ve vý�i 465,- Kè 

dané zákonem o místních poplatcích.   

  

(3) V pøípadì zmìny místa trvalého pobytu nebo zmìny vlastnictví stavby urèené k 

individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v prùbìhu kalendáøního roku, se 

poplatek platí v pomìrné vý�i, která odpovídá poètu kalendáøních mìsícù pobytu nebo 

vlastnictví stavby v pøíslu�ném kalendáøním roce. Dojde-li ke zmìnì v prùbìhu 

kalendáøního mìsíce, je pro stanovení poètu mìsícù rozhodný stav na konci tohoto 

mìsíce. 5  

Èl. 5  

Splatnost poplatku  

Poplatek pro poplatníka podle èl. 2 odst. 1a) a 1b) této vyhlá�ky je splatný jednorázovì, a to ve 

lhùtì do 31.5. pøíslu�ného kalendáøního roku.  

 
3 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích  
4 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích 
5 § 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích 



 

Èl. 6 

Osvobození a úlevy  

(1) Od poplatku se osvobozují:  

a) dìti, které v daném roce dovr�í ètyø let vìku a dìti mlad�í,  

b) osoby, které mají trvalý pobyt veden na adrese ohla�ovny obecního úøadu a v obci 

nebydlí,  

c) osoby, které mají v katastru obce ve vlastnictví stavbu k individuální rekreaci, ve které 

není hlá�ena k trvalému pobytu �ádná fyzická osoba, a která souèasnì platí poplatek 

dle èl. 2 odst. 1a) této vyhlá�ky,  

d) osoby ve výkonu trestu odnìtí svobody,  

(2) Úleva v platbì poplatku se nep oskytuje.  

Èl. 7 Navý�ení poplatku   

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem vèas nebo ve správné vý�i, vymìøí mu 

obecní úøad poplatek platebním výmìrem nebo hromadným pøedpisným seznamem6.  

(2) Vèas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo èást tìchto poplatkù mù�e obecní úøad 

zvý�it a� na trojnásobek; toto zvý�ení je pøíslu�enstvím poplatku7.  

Èl. 8 Odpovìdnost za zaplacení poplatku   

(1) Je-li poplatník v dobì vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídá za 

zaplacení poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce spoleènì a nerozdílnì,  

zákonný zástupce má v takovém pøípadì stejné procesní postavení jako poplatník.  

(2) Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vymìøí obecní úøad 

poplatek jednomu z nich.  

 
6 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
7 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích 



 

Èl. 9 Zru�ovací ustanovení  

Zru�uje se obecnì závazná vyhlá�ka obce �ernovník è. 1/2012 o místním poplatku za provoz 

systému shroma�ïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, vyu�ívání a odstraòování odpadù, ze dne 17. 

10. 2012.  

Èl. 9 Úèinnost  

Tato obecnì závazná vyhlá�ka nabývá úèinnosti dne 1. 1. 2021  

 

 

Mgr. �árka Novotná       Ing. Tomá� Dudek 

místostarostka        starosta  

 

Vyvì�eno na úøední desce obecního úøadu dne:  

Ve stejném termínu zveøejnìno v elektronické podobì umo�òující dálkový pøístup.  

Sejmuto z úøední desky obecního úøadu dne:  


