


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 4 837 800

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

na elektronické ú�ední desce dne:   5. 1. 2021 z elektronické ú�ední desky dne:

Zv��ejn�no :

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

Schválený rozpo�et 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

S�ato :
na ú�ední desce dne:    5. 1. 2021

starosta obce Žernovník

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

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

734 000

0

Pitná voda

27 000



3635 5 000 5 000

4329 0

6171 990 800

6310 7 000

6320 18 000

6399 350 000

6402 13 000

III. 
8115 1431300 -2940200

z ú�ední desky dne:

��������	
�����

11 300

3 053 750

500 000

7 000

200 000

18 000

Návrh rozpo�tu na rok 

2021

0

starosta obce Žernovník

S�ato :

na elektronické ú�ední desce dne: 5. 1. 2021 z elektronické ú�ední desky dne:

Financování

Ostatní finan�ní operace

ROZPO�TOVÉ VÝDAJE CELKEM 7 563 400

na ú�ední desce dne: 5. 1. 2021

Finan�ní vypo�ádání minulých let

Zv��ejn�no :

6115 Volby do zastupitelstev ÚSC 0 31 000 0

4 582 200 7 891 550

Zapojení p�ebytk� minulých let

6112 Zastupitelstva obcí 380 000

13 000

350 000

Obecné p�íjmy a výdaje z finan�ních operací

Pojišt�ní funk�n� nespecifikované

�innost místní správy

5 000

18 000

5213 Krizová opat�ení 100 000 100 000 100 000

5311 Bezpe�nost a ve�ejný po�ádek

Požární ochrana - dobrovolná �ást 250 000

60 000 60 000

4379 Ostatní služby a �innosti v oblasti soc.prevence

3745 Pé�e o vzhled obcí a ve�ejnou zele� 60 000

450 000

380 000 410 000

5512

3723 Sb�r a svoz ost.odpad� (jiných než nebez.a komun.) 25 000 60 000 60 000

4 000 4 000

10 000 40 000 140 000

3721 Sb�r a svoz nebezpe�ných odpad�

3722 Sb�r a svoz komunálních odpad� 110 000 110 000 135 000

25 000 25 000 25 000

3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

5 000

0 0

3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.

3631

0 0 0

Ve�ejné osv�tlení 100 000 100 000 100 000

3421 Využití volného �asu d�tí a mládeže 10 000 10 000 10 000

3543 Pomoc zdravotn� postiženým a chronicky nemocným

3412 Sportovní za�ízení v majetku obce 0 0 0

3419 Ostatní t�lovýchovná �innost 5 000 5 000 5 000

3392 Zájmová �innost v kultu�e 440 000 440 000 400 000

3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sd�l.prost�.-SPOZ 10 000 12 000 12 000

3326 Po�ízení a obnova hodnot nár hist.pov�d.-kapli�ka,k�íže 100 000 100 000 200 000

3341 Rozhlas a televize 30 000 4 000 25 000

3314 �innosti knihovnické 16 800 16 800 16 800

3319 Ostatní záležitosti kultury 5 000 5 000 5 000

2310 Pitná voda 253 900 256 900 500 000

2321 Odvád�ní a �išt�ní odpadních vod a nakl.s kaly 3 150 000 10 000 3 213 000

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 20 000 20 000 220 000

2292 Dopravní obslužnost 12 700 12 700 13 450

0 0 0

2212 Silnice 25 000 25 000 25 000

1037 Celospole�enské funkce les�

1031 P�stební �innost 1 500 000 900 000 1 200 000

II. ROZPO�TOVÉ VÝDAJE

250 000

0

30 000 21 000 21 000

4 000

500 000

Paragraf Položka Text Schválený rozpo�et na rok 

2020

0�ekávané pln�ní 

2020

Ostatní sociální pé�i  a pomoc d�tem 0

Územní plánování



Schválený rozpo�tový výhled obce Žernovník na období 2021 - 2024
v tis. K�

Plán pen�žních tok� O�. Skut. Výhled Výhled Výhled Výhled

2020 2021 2022 2023 2024

Stav finan�ních prost�edk� na po�átku roku 8 400 12 000 8 945 7 471 6 013

+ P�íjmy

1- Da�ové p�íjmy 2 254 3 275 3 373 3 474 3 579

2- Neda�ové p�íjmy 123 80 80 80 80

3- Kapitálové p�íjmy 10

4- Dotace 115

4a- P�íjem z H� (les, voda) 2 100 1 482 1 500 1 500 1 500

P�íjmy celkem 4 602 4 837 4 953 5 054 5 159

- Výdaje

Neinvesti�ní výdaje 1 951 2 745 2 827 2 912 3 000

Investi�ní výdaje a jednorázové opravy 2 547 3 250 2 000 2 000 2 000

Výdej do H� (les, voda) 675 1 897 1 600 1 600 1 600

Výdaje celkem 5 173 7 892 6 427 6 512 6 600

Stav finan�ních prost�edk� na konci roku 7 829 8 945 7 471 6 013 4 572

starosta obce Žernovník

Schváleno na ve�ejném zasedání dne 21. 12. 2020

Vyv�šeno na ú�ední desce a zve�ejn�no v elektronické podob� umož�ující dálkový p�ístup dne: 5.1. 2021

Ing. Tomáš Dudek



OBEC ŽERNOVNÍK �
 �

Schválená cena pro vodné a sto�né  
obec Žernovník na rok 2021�

 �

 �
Skute�nost 2020 � Cena bez DPH � Cena v�. 10% DPH �

Vodné  � 48,89 � 53,78 �

Sto�né  � 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 �

 �

  

 

�

Vyv�šeno na ú�ední desce obecního ú�adu dne: 6. 12. 2020�

Ve stejném termínu zve�ejn�no v elektronické podob� umož�ující dálkový p�ístup. 

Sejmuto z ú�ední desky obecního ú�adu dne 

Schváleno na ve�ejném zasedání dne:   5. 1. 2021 



OBEC ŽERNOVNÍK  

Obecn� závazná vyhláška �. 2/2020   

   

o místním poplatku za provoz systému shromaž�ování, sb�ru, p�epravy, t�íd�ní, 
využívání a odstra�ování komunálních odpad�    

  

Zastupitelstvo obce Žernovník na svém zasedání dne 21.12. 2020, usnesením �. 5 vydalo na 

základ� §14 odst. 2 zákona �. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve zn�ní pozd�jších 

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

(obecní z�ízení), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, tuto obecn� závaznou vyhlášku (dále jen 

„vyhláška“):   

�l. 1   

Úvodní ustanovení   

(1) Obec Žernovník touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému 

shromaž�ování, sb�ru, p�epravy, t�íd�ní, využívání a odstra�ování komunálních odpad� (dále 

jen „poplatek“).   

(2) �ízení o poplatcích vykonává obecní ú�ad (dále jen „správce poplatku“). 1   

�l. 2  

Poplatník   

(1) Poplatek za provoz systému shromaž�ování, sb�ru, p�epravy, t�íd�ní, využívání a 

odstra�ování komunálních odpad� platí2:   

a) fyzická osoba,   

1. která má v obci trvalý pobyt,   

2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinc� na území �eské republiky 

povolen trvalý pobyt nebo p�echodný pobyt na dobu delší než 90 dn�,   

                                                 
1 § 14 odst. 3 zákona �. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (dále jen „zákon  o 

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



3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinc� na území �eské republiky pobývá 

na území �eské republiky p�echodn� po dobu delší 3 m�síc�,   

4. které byla ud�lena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo 

do�asná ochrana podle zákona upravujícího do�asnou ochranu cizinc�,   

   

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu ur�enou k individuální rekreaci, byt, nebo 

rodinný d�m, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši 

odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavb� ur�ené k individuální 

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

poplatek spole�n� a nerozdíln�.   

(2) Za fyzické osoby tvo�ící domácnost m�že poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby 

žijící v rodinném nebo bytovém dom� m�že poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které 

platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu ú�adu oznámit jméno, p�íjmení 

a datum narození osob, za které poplatek platí,   

�l. 3   

Ohlašovací povinnost   

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozd�ji 

do 30 dn� ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, p�ípadn� doložit 

existenci skute�ností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.   

(2) Poplatník dle �l. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, 

p�íjmení, místo pobytu, pop�ípad� další adresy pro doru�ování, dále eviden�ní nebo 

popisné �íslo stavby ur�ené nebo sloužící k individuální rekreaci, není-li tato stavba 

ozna�ena eviden�ním nebo popisným �íslem tedy �íslo parcelní pozemku, na kterém je 

tato stavba umíst�na.    

(3) Poplatník dle �l. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také eviden�ní nebo 

popisné �íslo stavby ur�ené k individuální rekreaci nebo rodinného domu, není-li stavba 

nebo d�m ozna�en eviden�ním nebo popisným �íslem, uvede poplatník parcelní �íslo 

pozemku, na kterém je tato stavba umíst�na. V p�ípad� bytu je poplatník povinen ohlásit 

orienta�ní nebo popisné �íslo stavby, ve které se byt nachází, a �íslo bytu, pop�ípad� 

popis umíst�ní v budov�, pokud nejsou byty o�íslovány. Není-li stavba, ve které se byt 



nachází, ozna�ena orienta�ním nebo popisným �íslem, uvede poplatník parcelní �íslo 

pozemku, na kterém je umíst�na stavba s bytem.   

(4) Stejným zp�sobem a ve stejné lh�t� jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik 

své poplatkové povinnosti v d�sledku zm�ny trvalého pobytu nebo v d�sledku zm�ny 

vlastnictví ke stavb� ur�ené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu.   

(5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydlišt� na území �lenského státu Evropské unie, jiného 

smluvního státu Dohody o Evropském hospodá�ském prostoru nebo Švýcarské 

konfederace, uvede také adresu svého zmocn�nce v tuzemsku pro doru�ování. 3   

(6) Dojde-li ke zm�n� údaj� uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto 

zm�nu oznámit do 15 dn� ode dne, kdy nastala. 4   

�l. 4   

Sazba poplatku  

(1) Sazba poplatku �iní 600,-K� a je tvo�ena:   

a) z �ástky 135,- K� za kalendá�ní rok   

b) z �ástky 465,-K� za kalendá�ní rok. Tato �ástka je stanovena na základ� 

skute�ných náklad� obce p�edchozího kalendá�ního roku na sb�r a svoz 

net�íd�ného komunálního odpadu za poplatníka a kalendá�ní rok.   

(2) Skute�né náklady roku 2020 na sb�r a svoz net�íd�ného komunálního odpadu �iní: 124 

967,81,- K� a byly rozú�továny takto:   

Náklady 124 967,81,- K� d�leno 269 osob s trvalým pobytem v obci = 465,- K�. Z této 

�ástky je stanovena sazba poplatku dle �l. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 465,- K� 

dané zákonem o místních poplatcích.    

   

V p�ípad� zm�ny místa trvalého pobytu nebo zm�ny vlastnictví stavby ur�ené k 

individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v pr�b�hu kalendá�ního roku, se 

poplatek platí v pom�rné výši, která odpovídá po�tu kalendá�ních m�síc� pobytu nebo 

vlastnictví stavby v p�íslušném kalendá�ním roce. Dojde-li ke zm�n� v pr�b�hu 

                                                 
3 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích   
4 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích  



kalendá�ního m�síce, je pro stanovení po�tu m�síc� rozhodný stav na konci tohoto 

m�síce. 5   

 

�l. 5   

Splatnost poplatku   

Poplatek pro poplatníka podle �l. 2 odst. 1a) a 1b) této vyhlášky je splatný jednorázov�, a to ve 

lh�t� do 31.5. p�íslušného kalendá�ního roku.   

�l. 6  

Osvobození a úlevy   

(1)  Od poplatku se osvobozují:   

a) d�ti, které v daném roce dovrší �ty� let v�ku a d�ti mladší,   

b) osoby, které mají trvalý pobyt veden na adrese ohlašovny obecního ú�adu a v obci 

nebydlí,   

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

není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, a která sou�asn� platí poplatek 

dle �l. 2 odst. 1a) této vyhlášky,   

d) osoby ve výkonu trestu odn�tí svobody,   

(2)  Úleva v platb� poplatku se nep oskytuje.   

�l. 7 Navýšení poplatku    

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem v�as nebo ve správné výši, vym��í mu 

obecní ú�ad poplatek platebním vým�rem nebo hromadným p�edpisným seznamem6.   

                                                 
5 § 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích  
6 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích  



(2) V�as nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo �ást t�chto poplatk� m�že obecní ú�ad 

zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je p�íslušenstvím poplatku7.   

�l. 8  

Odpov�dnost za zaplacení poplatku 

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

zaplacení poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce spole�n� a nerozdíln�,  

zákonný zástupce má v takovém p�ípad� stejné procesní postavení jako poplatník.   

(2) Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vym��í obecní ú�ad poplatek 

jednomu z nich.   

�l. 9  

Zrušovací ustanovení   

Zrušuje se obecn� závazná vyhláška obce Žernovník �. 1/2012 o místním poplatku za provoz 

systému shromaž�ování, sb�ru, p�epravy, t�íd�ní, využívání a odstra�ování odpad�, ze dne 17.  

10. 2012.   

 

 

                                                 
7 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích  



�l. 9 Ú�innost   

Tato obecn� závazná vyhláška nabývá ú�innosti dne 1. 1. 2021   

  

  

Mgr. Šárka Novotná             Ing. Tomáš Dudek 
místostarostka              starosta 

  

Vyv�šeno na ú�ední desce obecního ú�adu dne:  6.12.2020 

Ve stejném termínu zve�ejn�no v elektronické podob� umož�ující dálkový p�ístup.   

Sejmuto z ú�ední desky obecního ú�adu dne:   


