OKENSKÝ
ZPRAVODAJ
leden

2011

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU:
Poslední veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo 21.12.2010.
Na zasedání zastupitelstvo schválilo mimo jiné,
jiné prodeje pozemků
v majetku obce. Dále schválilo minimální cenu za pozemky určené
k výstavbě rod.domů na pozemku 178/1 (u hřiště). Tyto pozemky budou
nabízeny k prodeji prostřednictvím realitní kanceláře.
kan
Na zasedání nebyl schválen návrh na vytvoření obecních
obecních symbolů(znak a vlajka).
Dále bylo schváleno rozpočtové provizorium, podle kterého bude obec hospodařit
hospodařit, než bude
schválen rozpočet na rok 2011.
Zastupitelstvo také schválilo podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu umění a knihoven
Ministerstva kultury.. Název projektu: „Obnova technického a programového vybavení
knihovny v Oknech“.
Žádost o dotaci byla ještě do konce roku 2010 podána na Ministerstvo kultury.
Z důvodu účinnosti nového daňového řádu (280/2009 Sb., od 1.1.2011) bylo nutno
aktualizovat
ovat obecně závazné vyhlášky vydané naší obcí. Jednou z těchto aktualizovaných
vyhlášek je „Obecně závazná vyhláška o poplatku za svoz komunálního odpadu“. Návrh
aktualizace a změn této vyhlášky zastupitelstvo schválilo.. Vyhláška je umístěna na úřední
descee obecního úřadu. Zastupitelstvo dále zrušilo usnesení z roku 2004, kterým byla
schválena výzva umožňující žádat o slevu na poplatek za komunální odpad. Sleva poplatku za
komunální odpad je řešena čl. 8 výše uvedené vyhlášky. Úplné znění vyhlášky včetně
vyúčtování za rok 2009 je v tomto zpravodaji.
***************************
Po zaplacení poplatku(nebo 1.splátky) za kom.odpad obdrží poplatník samolepku
k označení nádoby na odpad. Svozy v naší obci budou, tak jako v loňském roce, vždy v sudý
týden. První čtyři svozy(12.1.,26.1.,9.2.a23.2.) bude svozová firma vyvážet i nádoby
neoznačené samolepkou.
Poplatky lze uhradit vždy v úřední dny: PON. a STŘ. od 9:00-11:00
11:00 a 13:00
13:00-17:00 hod.

ŽIVOTNÍ JUBILEA:
Blahopřejeme
přejeme jubilantům, kteří v lednu oslaví životní jubileum.
Barbora Myšková,
Myšková, Pavel Zeman, Věra Zemanová, Eliška Žaludová
Vážení spoluobčané,
jménem obecního zastupitelstva a zaměstnanců obecního úřadu Vám přeji do roku 2011
hodně zdraví, štěstí, spokojenosti včetně osobních a pracovních úspěchů.
Stanislav Havlín - starosta
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OBEC OKNA
Obecně závazná vyhláška č.1/2010,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce Okna se na svém zasedání dne 21.12.2010 usnesením č.79/2010
usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů 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) Obec Okna touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen
„poplatek“).
(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).1

Čl. 2
Poplatník
(1)

(2)

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů platí2:
fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn
společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto
osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek
odvádějí,
fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální
rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této
stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně,
a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Čl. 3
Ohlašovací povinnost
(1)

(2)

(3)
(4)

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti
nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně
doložit existenci skutečností zakládajících osvobození nebo úlevu od poplatkové
povinnosti.
Poplatník dle čl. 2 odst. 2 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zejm.
příjmení, jméno, bydliště, popřípadě další adresy pro doručování, evidenční nebo
popisné číslo stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, není-li tato stavba
označena evidenčním nebo popisným číslem číslo parcelní pozemku, na kterém je tato
stavba umístěna.
Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku
zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu nebo v důsledku
změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci.
Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie,
jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské

1

§ 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o místních poplatcích“)
2
§ 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích
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(5)

konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce
v tuzemsku pro doručování.3
Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto
změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.4

Čl. 4
Sazba poplatku
(1)

(2)
(3)

Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky činí 480,- Kč a
je tvořena:
a) z částky ......... 230,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky ......... 250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na
základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
Rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu za osobu je obsaženo v příloze, která tvoří nedílnou součást této
vyhlášky.
V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena
nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek
v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví
stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního
měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.5

Čl. 5
Splatnost poplatku
(1)

(2)

Poplatek pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky je splatný
jednorázově a to do 28.února, nebo ve dvou splátkách – 1.splátka ve výši 50%
sazby poplatku do 28.února a 2.splátka do 30.června příslušného kalendářního
roku.
Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek
splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková
povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

Čl. 6
Osvobození
(1)

Od poplatku se osvobozují:
a) osoby mající trvalý pobyt na ohlašovně Obecního úřadu Okna,
b) studenti, kteří se prokazatelně zdržují z důvodu studia mimo obec Okna (internát,
kolej apod.),
c) poplatníci ve výkonu trestu odnětí svobody.

Čl. 7
Navýšení poplatku
(1)
(2)

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu
obecní úřad poplatek platebním výměrem.6
Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní
úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.7

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

§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
§ 10b odst. 4 zákona o místních poplatcích
6
§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
7
§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
5

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p.40, 471 62 Okna
Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail:starosta@obecokna.cz
Tel.: 487 876 134, 487 876 122, mob.: 724 168 476
Stránka 3

Čl. 8
Sleva poplatku
V případě, že poplatník prokazatelně používá k vytápění pouze elektrickou energii
nebo plyn, může požádat o slevu poplatku ve výši 100,- Kč.
Žádost o slevu je nutné podat písemně do konce února příslušného roku na Obecní
úřad v Oknech.

Čl. 9
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 2/2003 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze
dne 2.12.2003.

Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2011.
Vladimír Hroch - místostarosta

Stanislav Havlín - starosta

*************************************************************

Příloha č. 1
VYÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ OBCE ZA SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍHO
ODPADU - R. 2009.
výdaje Kč:
netříděný komunální odpad(svoz popelnic) …....................................... 134 828,- Kč
počet obyvatel s trvalým pobytem ………………….................................... 308
chaty a chalupy, kde není nikdo hlášen k trv.pobytu ...............................
55
celkem ........................................................................................363
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání
a odstraňování komunálních odpadů platí:

fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt a

fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální
rekreaci, nacházející se na území obce Okna, ve které není hlášena žádná fyz. osoba.
Sazbu poplatku tvoří:
a) částka 230,- Kč za poplatníka a kalendářní rok (základní část)
b) částka stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu
134 828,- : 363 = 371,42Kč (náklady na svoz : počet poplatníků)
v souladu s § 10b odst. 3 písm. b) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, může být tato částka stanovena
maximálně do výše .................................................................. 250,- Kč

celkem poplatek na rok 2011 ........................................... 480,- Kč
Pronájem nádob na odpad do domácnosti............ zdarma.
V každé nemovitosti bude jedna nádoba na kom.odpad označená samolepou, kde je
vyznačen aktuální rok. Samolepa bude vydána po zaplacení poplatku.
Nemovitost, kde je počet poplatníků čtyři a více má nárok na druhou samolepu k označení
další nádoby na kom.odpad.
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