Zápis
z 31. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 8.12.2021
Zahájeno: 18.00 hod.

Ukončeno:19:55 hod.

Přítomni: L. Přichystal, Ing. F. Marcián, Ing. J. Bednář, DiS. L. Absolonová, Ing. J. Zemánek,
J. Dobrovolný, Bc. R. Hájek, J. Klaška, J. Knotek, Ing. M. Kubeš, V. Mátl,
Z. Vágner
Omluveni: Ing. M. Komenda, Mgr. M. Čermáková, O. Burda
Hosté: M. Ustohalová, Mgr. B. Prišťová
1. Technický bod
Starosta obce zahájil 31. zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice v 18:00 hodin a přivítal
všechny přítomné. Konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na Úřední
desce OÚ Rajhradice a to po dobu sedmi dní přede dnem konání dnešního zasedání a dále
konstatoval, že je přítomno 12 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášení schopné.
Zapisovatelem byl jmenován Luboš Přichystal a Kateřina Sekaninová.
Dále starosta obce seznámil zastupitele, že je pořizován zvukový záznam jednání, který slouží
pro potřebu pořízení zápisu tohoto jednání.
Starosta uvedl, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí
v kanceláři podatelny OÚ.
Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu 31. zasedání
ZO. Navrženi byli: Ing. M. Kubeš a Bc. R. Hájek.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č. 1
ZO schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 31. veřejného zasedání ZO Rajhradice pana Ing.
M. Kubeše a Bc. R. Hájka.
Pro: 12 - L. Přichystal, Ing. F. Marcián, Ing. J. Bednář, DiS. L. Absolonová, Ing. J. Zemánek,
J. Dobrovolný, Bc. R. Hájek, J. Klaška, J. Knotek, Ing. M. Kubeš, V. Mátl, Z. Vágner
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.1 bylo přijato.
Starosta obce přednesl návrh programu zasedání.
Program:
1. Technický bod
2. Obecně závazná vyhláška obce Rajhradice č. 1/2021 o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství
3. Obecně závazná vyhláška obce Rajhradice č. 2/2021 o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství
4. Smlouva o zřízení provozu informační platformy Smart INFO
5. Návrh rozpočtu obce na rok 2022
6. Různé
7. Závěr

Starosta obce přednesl upravený návrh zasedání:

Upravený program:
1. Technický bod
2. Dodatek č.2 Smlouvy o dílo č. 4522/2021 na výstavbu tělocvičny
3. Obecně závazná vyhláška obce Rajhradice č. 1/2021 o stanovení obecního
systému odpadového hospodářství
4. Obecně závazná vyhláška obce Rajhradice č. 2/2021 o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství
5. Smlouva o zřízení provozu informační platformy Smart INFO
6. Dodatek č.5 ke Smlouvě o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací ze dne
30.12.2016
7. Dodatek č. 18 ke Smlouvě o zavedení a následném vedení majetkové a provozní
evidence a o jejím předávání
8. Návrh rozpočtu obce na rok 2022
9. Různé
10. Závěr
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č.2
ZO schvaluje upravený program dnešního zasedání.
Pro: 12 - L. Přichystal, Ing. F. Marcián, Ing. J. Bednář, DiS. L. Absolonová, Ing. J. Zemánek,
J. Dobrovolný, Bc. R. Hájek, J. Klaška, J. Knotek, Ing. M. Kubeš, V. Mátl, Z. Vágner
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.2 bylo přijato.
2. Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. 4522/2021 na výstavbu tělocvičny
Starosta obce seznámil ZO s obsahem změnových listů, které vyčíslují méně a více práce a dle
kterých je Dodatek č. 2 sestaven. Dodatek č.2 navyšuje cenu díla o 614 366,44 Kč bez DPH.

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. 4522/2021
ze dne 16. 4. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 11. 2021
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
dále jako „dodatek č. 2“
Článek I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Obec Rajhradice
se sídlem: Krátká 379
664 61, Rajhradice
zastoupená: Lubošem Přichystalem, starostou
IČ: 004 88 291
DIČ: CZ00488291
bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 232368285/0300
(dále jako „Objednatel“)
2. Zhotovitel: Navláčil stavební firma, s.r.o.
se sídlem: Bartošova 5532
760 01 Zlín

tel.: 577 212 049
e-mail: info@navlacil.cz

zastoupená:společně Jakubem Navláčilem, jednatelem a Bc. Martinem
Navláčilem, jednatelem
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl
C,
vložka 23287
IČ: 253 01 144
DIČ: CZ25301144
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Zlín
číslo účtu: 86-2151180247/0100
(dále jako „Zhotovitel“)
Článek II.
Úvodní ustanovení
2.1 Smluvní strany spolu dne 16. 4. 2021 uzavřely Smlouvu o dílo č. 4522/2021 ve znění dodatku č. 1
ze dne 25. 11. 2021 (dále jako „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal provést na svůj náklad,
nebezpečí a za podmínek ve Smlouvě dále sjednaných pro Objednatele následující dílo: ZŠ
Rajhradice – tělocvična, v místě plnění: Rajhradice (dále jako „Dílo“) a Objednatel se zavázal Dílo
převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
Článek III.
Předmět dodatku
3.1 Smluvní strany se dodatkem č. 2 dohodly na následujících změnách Smlouvy:
3.1.1 Článek 5. odstavec 5.1. se nahrazuje následujícím zněním:

„5.1 Cenu za provedení díla v rozsahu dle Smlouvy a dodatku č. 2 Smlouvy
zhotovitel stanovil na základě smluvního položkového rozpočtu, a změnových
rozpočtů, které jsou přílohou dodatku č. 2 Smlouvy, vypracovaných oceněním
výkazů výměr. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran takto:
stavební práce:
Cena Díla dle Smlouvy celkem (bez DPH):

15 022 108,04 Kč
15 022 108,04 Kč

Na základě dodatku č. 2 Smlouvy se rozsah a cena díla mění o tyto položky prací:
ZL č. 1 - HSV
ZL č. 2 - PSV

-52 212,86 Kč
666 579,30 Kč

Cena prací na základě dodatku č. 2 Smlouvy celkem (bez DPH):
614 366,44 Kč
Cena díla dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 2 celkem (bez DPH):
15 636 474,48 Kč
(slovy: patnáct milionů šest set třicet šest tisíc čtyři sta sedmdesát čtyři korun českých
a čtyřicet osm haléřů) (dále jen „cena“ anebo „cena díla“).“.
3.2 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Článek IV.
Závěrečná ustanovení
4.1 Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy.
4.2 Dodatek č. 2 je uzavřen a nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4.3 Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech výtiscích s platností originálu, z nichž jeden výtisk obdrží
Objednatel a dva výtisky obdrží Zhotovitel.
4.4 Nedílnou součástí dodatku č. 2 jsou následující přílohy:
•
•
•
•

změnový rozpočet č. 1 - HSV,
změnový rozpočet č. 2 - PSV,
rekapitulace
VCP

V .................................................. , dne

Ve Zlíně, dne

...................................................
Obec Rajhradice
Luboš Přichystal, starosta

..................................................
Navláčil stavební firma, s.r.o.
Jakub Navláčil, jednatel

Starosta otevřel diskuzi.
K tomuto bodu neproběhla žádná diskuze.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č.3
ZO schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. 4522/2021 na výstavbu tělocvičny a pověřuje
starostu jeho podpisem.
Pro: 12 - L. Přichystal, Ing. F. Marcián, Ing. J. Bednář, DiS. L. Absolonová, Ing. J. Zemánek,
J. Dobrovolný, Bc. R. Hájek, J. Klaška, J. Knotek, Ing. M. Kubeš, V. Mátl, Z. Vágner
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.3 bylo přijato.
3. Obecně závazná vyhláška obce Rajhradice č. 1/2021 o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství
Starosta úvodem tohoto bodu konstatoval, že z důvodu změny legislativy musí ZO schválit
novou Obecně závaznou vyhlášku obce Rajhradice o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství.

Obec Rajhradice
Zastupitelstvo Obce Rajhradice
Obecně závazná vyhláška obce Rajhradice č. 1/2021 o stanovení
obecního systému odpadového hospodářství
______________________________________________________________

Zastupitelstvo obce Rajhradice usnesením č. 4 ze dne 8.12.2021 vydává na základě § 59 odst.
4
zákona
č.
541/2020
Sb.,
o
odpadech
(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, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále
jen vyhláška):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1)

Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na území obce Rajhradice
(dále jen obec).

2) Každý je povinen odpad nebo movitou věc, které předává do obecního systému, odkládat na
místa určená obcí v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh, kategorii nebo materiál
odpadu nebo movitých věcí zákonem o odpadech a touto vyhláškou1.
3) V okamžiku, kdy osoba zapojená do obecního systému odloží movitou věc nebo odpad,
s výjimkou výrobků s ukončenou životností, na místě obcí k tomuto účelu určeném, stává se
obec vlastníkem této movité věci nebo odpadu2.
4) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny
za účelem dalšího nakládání s komunálním odpadem. Stanoviště sběrných nádob jsou
individuální nebo společná pro více uživatelů.
Čl. 2
Oddělené soustřeďování komunálního odpadu
1) Osoby předávající komunální odpad na místa určená obcí jsou povinny odděleně
soustřeďovat následující složky:

a)
b)
c)
d)
e)

biologické odpady rostlinného původu
papír
plasty
sklo
kovy

f)
g)
h)
i)
j)
k)

nebezpečné odpady
objemný odpad
jedlé oleje a tuky
textil
nápojové kartony
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).
3) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn
do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek).
Čl. 3

1
2

§ 61 zákona o odpadech
§ 60 zákona o odpadech

Soustřeďování papíru, plastů, skla, kovů, biologického odpadu rostlinného původu,
nápojových kartonů, jedlých olejů a tuků, textilu
1) Papír, plasty, sklo, kovy, biologické odpady rostlinného původu, jedlé oleje a tuky, textil se
soustřeďují do zvláštních sběrných nádob, kterými jsou sběrné nádoby, pytle, kontejnery.
2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích:
•

Sběrné nádoby na papír, sklo, plasty, nápojové kartony, kovy, bioodpad jsou umístěny
rovnoměrně na území obce na sběrných stanovištích. Informace o sběrných
stanovištích je uveřejněna na webových stránkách obce.

•

Velkoobjemové kontejnery a kontejnery na kovy jsou umístěny na sběrném dvoře, Krátká
379, Rajhradice (dále jen sběrný dvůr).

3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

biologické odpady rostlinného původu: barva hnědá
papír: barva modrá; pytle barva modrá
plasty, kovy, nápojové kartony: barva žlutá; pytle barva žlutá
sklo čiré: barva bílá
sklo barevné: barva zelená
kovy: nápis „KOVY“

g) textil: nápis „TEXTIL
4) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než
pro které jsou určeny.
5) Zvláštní sběrné nádoby je povinnost plnit tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při
manipulaci nevypadával. Pokud to umožňuje povaha odpadu, je nutno objem odpadu před
jeho odložením do sběrné nádoby minimalizovat.
6) Papír, plasty, sklo, kovy, biologické odpady rostlinného původu, jedlé oleje a tuky, textil lze
odevzdávat ve sběrném dvoře.

Čl. 4
Soustřeďování nebezpečných složek komunálního odpadu
1) Nebezpečné složky komunálního odpadu lze odevzdávat ve sběrném dvoře.
2) Soustřeďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům
stanoveným v čl. 3 odst. 4) a 5).
Čl. 5
Soustřeďování objemného odpadu
1) Objemný odpad lze odevzdávat ve sběrném dvoře.
2) Soustřeďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4) a 5).

Čl. 6

Soustřeďování směsného komunálního odpadu
1)

Směsný komunální odpad se odkládá do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se
sběrnými nádobami rozumějí:
a)
b)
c)
d)

2)

Popelnice černé barvy
kontejnery černé barvy a kovové
velkoobjemové kontejnery ve sběrném dvoře
odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro
odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

Soustřeďování směsného komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným
v čl. 3 odst. 4) a 5).
Čl. 7
Nakládání s komunálním odpadem vznikajícím na území obce při činnosti právnických a
podnikajících fyzických osob

1) Právnické a podnikající fyzické osoby zapojené do obecního systému na základě smlouvy
s obcí komunální odpad dle čl. 2 odst. 1 písm. a), b), c), d), e) předávají ve sběrných
nádobách pořízených na vlastní náklady na stanovišti určeném ve smlouvě.
2) Výše úhrady za zapojení do obecního systému se stanoví dle kapacity soustřeďovacích
prostředků a četnosti svozu.
3) Úhrada se vybírá ročně převodem na účet.
Čl. 8
Nakládání s movitými věcmi v rámci předcházení vzniku odpadu
1) Obec v rámci předcházení vzniku odpadu za účelem jeho opětovného použití nakládá
s těmito movitými věcmi:
a) funkční nábytek
b) oděvy a textil
c) kuchyňské vybavení
d) hračky, sportovní vybavení
e) knihy, časopisy
2) Movité věci uvedené v odst. 1 lze předávat ve sběrném dvoře. Movitá věc musí být předána
v takovém stavu, aby bylo možné její opětovné použití.
Čl. 9
Nakládání s výrobky s ukončenou životností v rámci služby pro výrobce
(zpětný odběr)

1)

Obec v rámci služby pro výrobce nakládá s těmito výrobky s ukončenou životností:
a) elektrozařízení
b) baterie a akumulátory
c) pneumatiky

2)

Výrobky s ukončenou životností uvedené v odst. 1 lze předávat ve sběrném dvoře.

Čl. 10
Komunitní kompostování
1) Komunitní kompostování je systém soustřeďování rostlinných zbytků z údržby zeleně,
zahrad a domácností z území obce, jejich úprava a následné zpracování v komunitní
kompostárně na kompost3.
2) Rostlinné zbytky z údržby zeleně, zahrad a domácností, ovoce a zelenina ze zahrad
a kuchyní, drny se zeminou, rostliny a jejich zbytky neznečištěné chemickými látkami, které
budou využity v rámci kompostování, lze předávat ve sběrném dvoře v Rajhradicích,
Krátká 379.
Čl. 11
Nakládání se stavebním a demoličním odpadem
1)

Stavebním odpadem a demoličním odpadem se rozumí odpad vznikající při stavebních
a demoličních činnostech nepodnikajících fyzických osob. Stavební a demoliční odpad
není odpadem komunálním.

2)

Stavební a demoliční odpad lze předávat ve sběrném dvoře.

3)

Fyzické osoby mohou předávat stavební a demoliční odpad ve sběrném dvoře, přičemž
hmotnost jednotlivého předání může činit maximálně 1000 kg. Fyzické osoby mohou
ročně předat stavební a demoliční odpad v celkové maximální hmotnosti 5000 kg.
Čl. 12
Závěrečná ustanovení

1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce Rajhradice č.
1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů na území obce Rajhradice.
2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022.
………………...……………….
Ing. František Marcián
místostarosta

Starosta otevřel diskuzi.
K tomuto bodu neproběhla žádná diskuze.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.

3

§ 65 zákona o odpadech

………………..
Luboš Přichystal
starosta

Usnesení č.4
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhláška obce Rajhradice č. 1/2021 o stanovení obecního
systému odpadového hospodářství.
Pro: 12 - L. Přichystal, Ing. F. Marcián, Ing. J. Bednář, DiS. L. Absolonová, Ing. J. Zemánek,
J. Dobrovolný, Bc. R. Hájek, J. Klaška, J. Knotek, Ing. M. Kubeš, V. Mátl, Z. Vágner
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.4 bylo přijato.
4. Obecně závazná vyhláška obce Rajhradice č. 2/2021 o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství
Starosta obce seznámil ZO s návrhem rady navýšit místní poplatek za obecní systém
odpadového hospodářství na 600,-Kč bez motivačního poplatku za třídění. Důvodem ke
zdražení je zvýšení všech vstupních nákladů. Došlo ke zdražení nafty, servisních prací,
náhradních dílů apod. Od roku 2015 obec poplatek nenavyšovala. Obec vždy hradila cca 1/2
nákladů odpadového hospodaření. I po zdražení poplatku bude obec tuto část i nadále hradit.
OBEC Rajhradice
Zastupitelstvo obce Rajhradice
Obecně závazná vyhláška obce Rajhradice č. 2/2021,
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Zastupitelstvo obce Rajhradice se na svém zasedání dne 8.12. usnesením č. 5 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 Rajhradice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za obecní systém odpadového
hospodářství (dále jen „poplatek“).

(2)

Správcem poplatku je Obecní úřad Rajhradice.4

Čl. 2
Poplatník
(1)

Poplatníkem poplatku je5:
a) fyzická osoba přihlášená v obci6 nebo

§ 15 odst. 1 zákona, o místních poplatcích
10e zákona o místních poplatcích
6
Za přihlášení fyzické osoby se podle § 16c zákona o místních poplatcích považuje
a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo
b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona
o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince,
1. kterému byl povolen trvalý pobyt,
2. který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce,
3. který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu
anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo
4. kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců.
4

5§

b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve
které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.
(2)

Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou
rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.7

Čl. 3
Poplatkové období
Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok.8

Čl. 4
Ohlašovací povinnost
(1)

Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů ode dne
vzniku své poplatkové povinnosti.

(2)

V ohlášení poplatník uvede9
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 skutečnosti zakládající nárok
na osvobození nebo úlevu od poplatku, a jde-li o poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm.
b) této vyhlášky, též identifikační údaje nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům
nebo stavbu pro rodinnou rekreaci podle katastru nemovitostí.

(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 také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.10

(4)

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit
do 15 dnů ode dne, kdy nastala.11

(5)

Povinnost ohlásit údaj podle odstavce 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.12

Čl. 5
Sazba poplatku
(1)
7§

Sazba poplatku činí 600 Kč.

10p zákona o místních poplatcích
§ 10o odst. 1 zákona o místních poplatcích
9 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
10 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
11 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
12
§ 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích
8

(2)

Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení fyzické
osoby v obci, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci13
a) není tato fyzická osoba přihlášena v obci, nebo
b) je tato fyzická osoba od poplatku osvobozena.

(3)

Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví jednotlivé
nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci umístěné
na území obce, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci14
a) je v této nemovité věci přihlášena alespoň 1 fyzická osoba,
b) poplatník nevlastní tuto nemovitou věc, nebo
c) je poplatník od poplatku osvobozen.

Čl. 6
Splatnost poplatku
(1)

Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31.3. 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.

(3)

Lhůta splatnosti neskončí poplatníkovi dříve než lhůta pro podání ohlášení podle čl. 4
odst. 1 této vyhlášky.

Čl. 7
Osvobození a úlevy
(1)

Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v
obci a která je15
a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v
této jiné obci bydliště,
b) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní
nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě
rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
c) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na
žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo
nezletilého,
d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se
zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo
e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest
domácího vězení.

(2)

Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu
přihlášení v obci a která
a) Osoba přihlášená s pobytem v obci těžce zdravotně postižená – držitelé průkazu
ZTP/P
b) Osoba přihlášená s pobytem v obci, která v průběhu příslušného kalendářního roku
žije v zahraničí minimálně po dobu 360 dnů

13

§ 10h odst. 2 ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích

14

§ 10h odst. 3 ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích

15

§ 10g zákona o místních poplatcích

c)

Děti narozené v příslušném kalendářním roce, kterým dle této vyhlášky vzniká
poplatková povinnost

(3)

Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu
vlastnictví nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci,
ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která se nachází na území této obce,
a která je neobyvatelná z důvodu technického stavu budovy.

(4)

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození
nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na
osvobození nebo úlevu zaniká.16
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.17

(2)

Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až
na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.18

Čl. 9
Odpovědnost za zaplacení poplatku19
(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. 10
Společná ustanovení
(1)

Ustanovení o nemovité věci se použijí obdobně i na jednotku, která je vymezena podle
zákona o vlastnictví bytů, spolu s touto jednotkou spojeným podílem na společných
částech domu, a pokud je s ní spojeno vlastnictví k pozemku, tak i spolu s podílem na
tomto pozemku.20

(2)

Na svěřenský fond, podílový fond nebo fond obhospodařovaný penzijní společností, do
kterých je vložena nemovitá věc, se pro účely poplatků za komunální odpad hledí jako
na vlastníka této nemovité věci.21

§ 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích
§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
18 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
19 § 12 zákona o místních poplatcích
20
§ 10q zákona o místních poplatcích
21
§ 10r zákona o místních poplatcích
16
17

Čl. 11
Přechodná ustanovení
(1)

Údaje ohlášené poplatníkem místního poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ke dni
předcházejícímu dni nabytí účinnosti této vyhlášky se považují za údaje ohlášené podle
čl. 4 odst. 1 této vyhlášky.

(2)

Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle
dosavadních právních předpisů.

Čl. 12
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.

Čl. 13
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2022.

...................................
Ing. František Marcián
místostarosta

..........................................
Luboš Přichystal
starostka

Starosta otevřel diskuzi.
Ing. J. Bednář - jde o 50% navýšení?
J. Klaška - jak jsou na tom okolní vesnice?
Starosta - i okolní obce poplatek zvedají.
Bc. R. Hájek – je to adekvátní k nákladům. Pohyb ve sběrném dvoře je velký.
Ing. M. Kubeš - pohyb je obrovský, velký kontejner komunál se nasbírá za dva sběr.dvory.
V. Mátl – 600 Kč na hlavu za rok je nic.
Místostarosta - pořád obec na to bude doplácet.
Usnesení č.5
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Rajhradice č. 2/2021 o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství
Pro: 12 - L. Přichystal, Ing. F. Marcián, Ing. J. Bednář, DiS. L. Absolonová, Ing. J. Zemánek,
J. Dobrovolný, Bc. R. Hájek, J. Klaška, J. Knotek, Ing. M. Kubeš, V. Mátl, Z. Vágner
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.5 bylo přijato.

5. Smlouva o zřízení provozu informační platformy Smart INFO
Starosta konstatoval, že smlouva byla zaslána v dostatečném předstihu všem zastupitelům. Jde
o instalaci nové informační platformy Smart INFO na naše webové stránky, která se týká
komunikace s občany prostřednictvím mailů a SMS zpráv.
Starosta otevřel diskuzi.
K tomuto bodu neproběhla žádná diskuze.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č.6
ZO schvaluje
Pro: 12 - L. Přichystal, Ing. F. Marcián, Ing. J. Bednář, DiS. L. Absolonová, Ing. J. Zemánek,
J. Dobrovolný, Bc. R. Hájek, J. Klaška, J. Knotek, Ing. M. Kubeš, V. Mátl, Z. Vágner
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.6 bylo přijato.
6. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o nájmu a provozování vodovodů a kanalizace ze dne
30.12.2016
Starosta seznámil ZO s obsahem dodatku.
Starosta otevřel diskuzi.
K tomuto bodu neproběhla žádní diskuze.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č.7
ZO schvaluje Dodatek č. 5 ke Smlouvě o nájmu a provozování vodovodů a kanalizace ze dne
30.12.2016 a pověřuje starostu.
Pro: 12 - L. Přichystal, Ing. F. Marcián, Ing. J. Bednář, DiS. L. Absolonová, Ing. J. Zemánek,
J. Dobrovolný, Bc. R. Hájek, J. Klaška, J. Knotek, Ing. M. Kubeš, V. Mátl, Z. Vágner
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.7 bylo přijato.
7. Dodatek č. 18 ke Smlouvě o zavedení a následném vedení majetkové a provozní evidence
a o jejím předávání
Starosta seznámil ZO s obsahem dodatku.
Starosta otevřel diskuzi.
K tomuto bodu neproběhla žádná diskuze.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.

Usnesení č.8
ZO schvaluje Dodatek č. 18 ke Smlouvě o zavedení a následném vedení majetkové a provozní
evidence a o jejím předávání a pověřuje starostu jejím podpisem.
Pro: 12 - L. Přichystal, Ing. F. Marcián, Ing. J. Bednář, DiS. L. Absolonová, Ing. J. Zemánek,
J. Dobrovolný, Bc. R. Hájek, J. Klaška, J. Knotek, Ing. M. Kubeš, V. Mátl, Z. Vágner
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.8 bylo přijato.
8. Návrh rozpočtu obce na rok 2022 a návrh střednědobého výhledu obce na období 20232024
Starosta obce předal slovo účetní obce, aby podrobně seznámila ZO s návrhem rozpočtu. Návrh
bude po dnešním projednání vyvěšen na 15 dní na úřední desku. Během této doby může každý
občan obce návrh rozpočtu připomínkovat. Rozpočet bude schválen na příštím jednání ZO dne
22.12.2021. Návrh střednědobého výhledu bude také vyvěšen na 15 dní na úřední desku a
schválen na příštím jednání ZO dne 22.12.2021.
9. Různé
Starosta – navážka valu na mokřadu Habřina je srovnaná, na jaře bude provedena výsadba
trávy, na Opatovické byly vyměněny zrcadla za zrcadla, které se nemlží, příští týden se bude
montovat osvětlení k váze.
V. Mátl – na parkovišti před novou školou parkují auta z protějších domů.
Starosta - řeším stanovení dopravního značení.
J. Klaška – kolik lidí se přihlásilo na VIVO?
Starosta - tuto informaci nemám.
V. Mátl – přemístění křížku, co budeme dělat kolem toho?
Starosta – budeme instalovat ochranné zábradlí ve stejném duchu, jak je křížek.
10.Závěr
Na závěr poděkoval starosta zastupitelům za účast a schůzi ZO ve 19.55 hod. ukončil.

Zapsal:

L. Přichystal
K. Sekaninová

Ověřil:
L. Přichystal, v.r.
starosta obce

Ing. M. Kubeš, v.r.
Bc. R. Hájek, v.r.

