
oBEcNí úŘan HuDLIcE
Zastupitelstvo obce
HUDLIcE

PoZvÁnru.
nu t. 

"ur"de^i 
Zastupitelstva obce Hudlice, které se uskuteční v úterý I0,a3.2020

od 18.00 hodin v budově Obecního uřadu v Hudlicích

Nawžený program

1) Úvod
2) Volba ověřovatelů
3) Volba mandátové, volební a návrhové komise
4) Schválení zapisovatelů
5) Finančni záležrtoýi

a) Informace o rozpoětovém opatřeíi č. 7 l20l9, 8 12019 a t 12020

b) Rozpočtové opaťení é.2l202a
c) Plán financovrání obnovy Kanalizace a ČOV -převod finančních prosťedků

6) Různé
a) OZN ě. 1,12020, OZY č.2/2020, OZV é.312020 aOZY č.4/2020
b) Dodatek ě.4519ll9 Smlouvy o dílo mezi obcí Hudlice a Spektrou Beroun
c) Zprávao činnosti Rady obce Hudlice l3.12.20t9 do 10.03.2020

7) Diskuse
8) Závér

V Hudlicích dne 02.03.2020

Pavel Hubený
starosta obce

Tato pozvánka slouží pro zaměstnavatele jako omluvenka nepřítomnosti zaměstnance
v zaměstlrání ve smyslu § 71 odst. 4 zák. č. 128/2000 Sb.



Materiál k bodu č. 5a nawženého Programu jednání Zastupitelstva obce Hudlice dne 10.3.2020

předkladatel:
Pavel Hubený
starosta obce

/,*/l/
/,W,
V Hudlicích, dne 10.3.2020

Důvodová zpráva:

Rozpoětové opatření ó. 7 na rok 2019 bylo schváleno Radou obce Hudlice dne 4.12.20t9,
usnesením č, l9-12l20l9lRO ze dne 4.I2.20l9, č. 8 na rok 2019 bylo schváleno Radou obce
Hudlice dne 30.12.2019 usnesením č. 4-13|20I9/RO ze dne 30.I2.20t9, č. 1 na rok 2020 bylo
schváleno Radou obce Hudlice dne 9.I.2020 usnesením č.26-tl2020lRO ze dne9.t.2020.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hudlice po projednání

I. bere na vědomí
Předložená rozpočtová opaření obce Hudlice č.7l20I9,8l20I9, Il2020

Příloha: Rozpočtová opatření obce Hudli ce 7 l 20 19, 8 /2019, l l 2020



Rozpočtové opatření č.7 narok 2019

Příjmy:

1111 Daň z příjmů fyzických osob Kč 80.000,-
4216lnvestiční transfery ze SR Kč 431.600,-

Výdaje:

3111 Mateřská škola Kč 80.000,-
3319 Ostafrrizá|ežibsakultury Kč 10.000,-
35II ZÁtavotrí sťedisko Kč 26.000,-
3745 Péče o vzbled obcí a veřejnou zeleň Kč 395.600,-

Zpr acov ala: S tehlíková

Schváleno usnesením é.I9-I2l2019lRO ze dne 4.I2.20t9

Vyvěšeno 20.122019



Rozpočtové opatření č.8 na rok 2019

Příjmy:

1111 Daň z příjmů §ziclcých osob
4l l6 Neinvestiční transfery ze SR
1382 Zrušený odvód zloteňí
1 3 3 5 Poplatky za odnétí pozemlnr plnění funkcí lesa
4211 Investiční přijaté ffansf. z všeobec.pokl.správy

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

111.900,-
10.850,-

600,-
50,-

I1.683.538,22
Celkem

Výdaje:

3|I3 Základní škola
3 3 1 9 Ostafirí záIežitosti kultury
3412 Sportovni zaíizení ve vlastnictví obce

Kč l1.806.938,22

Kč
Kč
Kč
Kč

IL.683.538,22
4.900._
35.300,_
83.200,-3745 Péěe o vzhled obcí a veřeinou zeleň

Celkem

Zpr acov ala: S tehlíková

Schváleno usnesením č. 4-I3 l20 I9/RO ze dne 30.12.2019

Vyvěšeno 24.I.2020

Kě 11.806.938,22



Rozpočtové opatřeni č. 1 na rok2020

Příjmy:

4112 Neinvest. přijaté fransfery ze SR v rámci souhr.dotač.vztahu Kč 431.200 -

Výdaje:

6171 Činnost místrí správy
342l Yytlžití voleného času dětí

Kč 43t.200,-

Kč 411.200,-
Kč 20.000,-
Kč 431.200,-

Zpr ac ov ala: Stehlíková

Schváleno usnesením č. 26-í l 2020/RO ze dne 9 .1 .2020

Vyvěšeno: 4.2.2020



Materiál k bodu č. 5b navrženého Programu jednání Zastupitelsfua obce Hudlice dne 10.3.2020

předkladatel:
Pavel Hubený
starosta obce

,/'f"
,l

/ ts-:\
:1 l1/t i./ ]

./,1K- //|///
/,

V Hudlicích, dne 10.3.2020

Důvodová zpráva:

Poskytnutí dotace zrozpočtu obce Hudlice pro rok2020.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hudlice po projednání

I. schvaluje
Předložené rozpočtové opafiení č. 2 obce Hudlice na rok 2020,

Příloha: Rozpoětové opafiení č. 2 obce Hudlice narok2020



Rozpočtové opaření ě.2 narok2020

Příjmy:

Výdaje:

342I Yylňití voleného času dětí Kč
Kč

15.000,-
8.000,-3543 Pomoc zdravotně

Celkem

Zpracov ala: Stehlíková

23.000,-



Materiál k bodu č.5c) navrženého Programu jednání Zastupitelstva obce Hudlice dne 10.3.2020

plán financování obnow kanalizace a čov - nřevod íinančních prostředků

předkladatel:
Pavel Hubený
starosta obce

V Hudlicich dne 10.3.2020

Důvodová zpráva:

V souladu s Plánem financování obnovy Kanalizace a ČOV Hudlice na období 2017 -2026 je nutné
rcalizovat převod částky 1 084 000,- Kč na účet ČS Beroun 50016-36370434910800, který je určený
pro financování obnovy kanalizace a ČOV Hudlice.

Návrh usnesení:
Zastupitelswo obce Hudlice po projednání

I. schvaluje
Převod částky 1 084 000,- Kč na účet ČS Beroun 50016-36370434910800 pro financování obnovy
kanalizace a Čov Hudlice.

II.ukládá
Starostovi obce Pavlu Hubenému zabezpeéitrealizaci tohoto usnesení Zastupitelstva obce Hudlice.



Materiál k bodu č.6a) navrženého Programu jednání Zastupitelstva obce Hudlice dne l0.3.2020

obecně závazné vyhlášky

Předkladatel:
Pavel Hubený
starosta

V Hudlicích dne |0.3,2020

Důvodová zprávaz

V souvislosti se změnamizákonač.56511990 o místních poplatcích předkládám ke schválení §to upravené

obecně závazné vyhlášky obce Hudlice:
OZY č.1/2020 o místním poplatku zauživáni veřejného prostranství
OZV č.2lZ020 o místním poplatku zaptovoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění,

využíváni a odstraňování komunálních odpadů
OZY ó.312020 o místním poplatku ze psů

OZY č.412020 o nočním klidu

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hudlice po projednání

I. schvaluje
OZV ě,lZa20 o místním poplatku zaužíváni veřejného prostranství s účinností od í.4.2020 azároveň

zrušuje OZY č.ll207l zedne I.4.20lI
OZV č.212020 o místním poplatku zaproyoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění,

využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od 1.4.2020 azároveň
zrušuje OZV ě.1,12016 ze dne 15.4.2016

OZY ó.3/2020 o místním poplatku ze psů s účinností od |.4.2020 a zíroveň
zrušuje OZV č.l/20l1 ze dne I.4.201I

OZY ó.412020 o nočním klidu s účinností od 1.4.2020

II.ukládá
Starostovi obce Pavlu Hubenému zabezpečitrealizaci tohoto usnesení Zastupitelstva obce Hudlice.

Přílohy:

OZY č.1/2020 o místním poplatku zaužívání veřejného prostranství
OZV č.212020 o místním poplatku zaprovaz systému shromažd'ování sběru, přepravy, třídění,

využívání a odstraňování komunálních odpadů
OZY č.312020 o místním poplatku ze psů
OZY ó.412020 o nočním klidu



(1)

(2)

(1)

OBEC HUDLICE
Zastupitelstvo obce Hudlice

Obecně závazná vyhláška obce Hudlice č. 112020,

o místním poplatku zaužíváni veřejného prostranství

Zastupitelstvo obce Hudlice se na svém zasedání dne ....usnesením č. . .....usneslo
vydat na základě § 14 zákona č, 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen ,,zákon o místních poplatcích"), avsouladu s § 10 písm. d) a § 84 odst.2 písm. h) zákona
ó. 12812000 Sb., o obcích (obecní zřizení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku (dále jen ,,tato vyhláška"):

úvodní ustanovení
Obec Hudlice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále
jen ,,poplatek").

Správcem poplatku je obecní úřad.1

é1.2
Předmět poplatku a poplatník

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného
prostranství, kteqým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a

zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo
reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění
skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a uživání tohoto prostranství pro kulturní,

sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních dě|.2

Poplatek za užívání veřejného prostranství platí tyzické i právnické osoby, které užívají
veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1 (dále jen ,,poplatník").3

č1.3
Veřejná prostranství

Poplatek se platí za užívání veřejných prostranství, která jsou uvedena v příloze, která je

nedílnou součástítéto obecnězávazné vyhlášky o místním poplatku zaužívání veřejného

prostranství.

1 § 15 odst. 1 zákona o místních pop|atcích
2 

§ 4 odst. 1 zákonao místních poplatcích
3 

§ 4 odst. 2zákona o místních poplatcích

(2)



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

č1.4
Ohlašovací povinnost

Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku

nejpozději 7 dní před zahájením užíváni veřejného prostranství. V případě uživání veřejného
prostranství po dobu kratší než 1 den, je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den
zahájení uživáni veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo

státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující
pracovní den.

V ohlášení poplatník uvedea

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, 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 předpokládanou dobu, způsob,
místo a výměru užíváni veřejného prostranství, včetně skutečností dokládajících vznik
nároku na případnou úlevu nebo osvobození od poplatku.

Poplatník, ktený 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.5

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do

15 dnů ode dne, kdy nastala.o

Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, ktený může
správce poplatku automatizovaným způsobem listií z rejstříků nebo evidencí, do nichž má
zřízen autom atizovaný přístu p,

čl. 5
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku óiní zakaždý izapočatý m2 akaždý izapočatý den:

za umístěnídočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje................... 10,- Kč,

za umístění dočasných staveb a zařízeni sloužících pro služeb ... 5,- Kč

zaprováděnívýkopových prací 5,-Kč,

a§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
5§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
6§ 14a odst,4 zákona o místních poplatcích
7§ 14a odst.5 zákona o místních poplatcích

a)

b)

c)



d) za umístění stavebníchzařízení. ........5,-Kč,

e) za umístěnískládek... 5,-Kč,

f) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl.... 2,-KČ,

g) za umístění reklamního zařízení 10,- Kč,

h) za umístění zařízení lunaparků s iinÝch drobnÝch atrakcí .3,- Kč,

|) zařízení sloužících pro poskvtování prodeie 10,- Kč

Pozn. Základní sazba ie ať tO,- Kč i za každý i započatý m2 užívaného veřejného prostransfuí a každý započaty den.

U vyznačených (podtžených) zvláštních způsobů užívání veřejného prostranství může obec zvýšit sazbu až na její

desetinásobek, tj. 100,- Kč za každý započatý m2 užívaného veřejného prostranství a každý započatý den.

(2) Obec stanovuje poplatek paušální částkou takto:

a) zavyhrazenítrvalého parkovacího místa ..............1200,-Kč/rok

č1.6

Splatnost poplatku

(1) Poplatek ve stanovené výši je splatný:

a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 1 den nejpozději v den zahájení užívání

veřejného prostranství,

b) při užívání veřejného prostranství po dobu 2 dny nebo delší nejpozději v den ukončení

uživ ání veřej ného prostranství.

(2) Poplatek stanovený paušální částkou je splatný první den v příslušném měsíci.

(3) Připadne-li konec lhůty splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve

kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

é1.7

Osvobození a úlevy
(1) Poplatek se neplatí:

a) zavyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu, která je džitelem průkazu ZTP nebo

ZTP|P,

b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž celý výtěžek je odveden na

charitativní a veřejně prospěšné účely8.

(2) Od poplatku se dále osvobozují:

a) sportovní a kulturní akce spolupořádané s obcí.

(3) Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu dle odst. 2 tohoto článku je poplatník povinen
ohlásit ve lhůtě 15 dnů,

(5) 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,9

8 § 4 odst, 1 zákonao místních poplatcích
9 § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích



č1.8
Navýšení poplatku

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce
poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.10

(2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na

trojnásobek; toto zvýšeníje přís|ušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.11

č1.9
zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.lt2)11 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství, ze dne 1.4.2011

ěl. 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.4.2020

Rudolf Hrkal

místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne,

Sejmuto z úřední desky dne:

'o § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

" § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

Pavel Hubený

starosta



Příloha k OZY č. 112020 o místních poplatcích

Zákon l28l000 Sb. v § 34 definuje veřejné prostranství takto:

Veřejná prostranství jsou všechna náměstí, tňišté, silnice, místní komunikace, parky
veřejná ze|eňrjakož i další prostory přístupné každému bez omezenío tedy sloužící
obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

Jmenovité uveflení veřejných prostranství v obci Hudlice:

Ulice a ostatní prostory:

POD SKÁLOU
ZA SKÁLOU
V ZAHRÁDKÁCH
V CHALOUPKÁCH
CINGROVA
NA ŠKALIČCE
LIBOJICKÁ
u rnÍŽp
LoMENÁ
U VODOJEMU
U SKÁLY I
U SKÁLY il
U SKÁLY ilI
NA VYHLÍOCP
NA VRŠÍČKÁCH
HoŘplŠÍ
DOLEJŠÍ
JIINGMANNOVA
U FARY
U PANSKÉ ZDI
JÁCHYMOVSKÁ
U PILY
KE STARÉ VSI
K LÁVCE
BRATRÍ JLTNGMANNŮ
V ROKLI
NAD ROKLÍ
NA VÝSLIINÍ
K BYToVxÁttt
u rnÍŽru
VÁIPČNÝCH OBĚTÍ

KLUZIŠTĚ KN 118
NÁvps KN 235411 ,236IlI
U Hř{BITOVA KN 2295,2296,24í3
KONTEJNEROVE rrNÍzoo KN 2358
( U Zaspalů)
PROSTORY U SKÁLY
( KN 1300lI, 867 lI7, 867 lI,
126512 867lI8, 867l22)



OBEC HUDLICE
Zastupitelstvo obce Hudlice

Obecně závazná vyhláška obce Hudlice é.212020,

o místním poplatku za provoz systému shromažd'ování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce Hudlice se na svém zasedání dne usnesením č.......
usneslo vydat na základě § 14 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon místních poplatcích"), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84
odst. 2 písm. h) zákona č. 12812000 Sb., o obcích (obecní zřizení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen ,,tato vyhláška"):

ěl. 1

úvodní ustanovení
(1) Obec Hudlice touto vyhláškou

shromažd'ování, sběru, přepravy,
odpadů (dále jen ,,poplatek").

Správcem poplatku je obecní úřad.1

zavádí místní poplatek za provoz systému
třídění, využíváni a odstraňování komunálních

(2)

é1.2
Pop!atník

(1) Poplatek za provoz systému shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů platí2:

a) 'íyzická osoba přihlášená v obci,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt
nebo rodinný dům, ve kteryich není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši
odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k
individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob,
jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby
žtlící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce.
Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci poplatku
oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek
platí.3

č!. 3
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději
do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla.

1 § 'l 5 odst, 1 zákona, o místních poplatcích
2 § 'l0b odst. 1 zákona o místních poplatcích
J § 10b odst.2 zákona o místních poplatcích



(2) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno,
popřípadě jména, a příjmení, místo přihlášení, popřípadě další adresy pro doručování.
Současně uvede skutečnosti zakládďlící nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku,

(3) Poplatník dle čl. 2 odst, 1 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo
popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba
nebo dům označena evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo
pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen
ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu,
popřípadě popis umístěnív budově, pokud nejsou byty očíslovány.

(4) Ve lhůtě podle odst. 1 je poplatník povinen ohlásit správci poplatku zánik své
poplatkové póvinnosti v důsledku změny přihlášení nebo v důsledku změny vlastnictví
ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.

(5) Poplatník, ktený 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,a

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

(7) Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 a 3 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, ktený
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.6

č1.4
Sazba poplatku

Sazba poplatku činí 700,- Kč a je tvořena:
a) z částky 250,- Kč zakalendářní rok a
b) z částky 45O,-Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě

skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

Skutečné náklady za rok 2015 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily:
1 086 300,- Kč a byly rozúčtovány takto:

Náklady 1 086 300,- Kč děleno 1275 (tl. počet přihlášených osob na území obce +

počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kteriých není
přihlášena žádná fyzická osoba) = 852,- Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku
dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši450,- Kč.

V případě změny místa přihlášení fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k
individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle čl, 6 odst.
1 v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovidá počtu
kalendářních měsíců přihlášení, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním
roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců
rozhodný stav k poslednímu dnitohoto měsíce.7

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

(1)

(2)

(3)



(1)

č1.5
Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31 .3. příslušného kalendářního roku.
Ve dvou stejných splátkách nejpozději do 31.3. a do 30.9. příslušného kalendářního
roku.

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 't, je poplatek
splatný nejpozději do 15. dne měsíce, ktený následuje po měsíci, ve kterém poplatková
povinnost vznikla (nejpozději do konce kalendářního roku).

čl. 6
Osvobození a úlevy

Od poplatku je osvobozena fyzická osoba dle čl. 2 odst. 1 písm. a), která je8

a) 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,

b) 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,

c) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory,
domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení,

Od poplatku se osvobozují:

a) děti narozené do konce kalendářního roku

č1.7
Navýšení poplatku

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu
správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným
seznamem.9

(2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až
na trojnásobek; toto zvýšeníje příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.10

8 §lOb odst. 3 zákona o místních poplatcích
9 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
10 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

(2)



č!.8
Odpovědnost za zaplacení poplatku1 1

(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 postaveníjako 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.

č1.9
přechodné a zrušovací ustanovení

(1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č,112016 o místním poplatku za provoz systému
shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů ze dne 15.4.2016

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

čl. í0
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.4.2020

Rudo|f Hrkal
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

Pavel Hubený
starosta

lt § 12 zákona o místních poplatcích



(1)
(2)

(1)

(2)

OBEC HUDL|CE
Zastupitelstvo obce Hudlice

Obecně závazná vyhláška obce Hudlice é.312020

o místním poplatku ze psú

Zastupitelstvo obce Hudlice se na svém zasedání dne .. ,,,, usnesením č.

... 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 § 1 0 písm. d)

a § 84 odst. 2 písm. h| zákona č. 12812000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen ,,tato vyhláška"):

čl. í
úvodní ustanovení

Obec Hudlice touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen ,,poplatek").
Správcem poplatku je obecní úřad.1

ě1.2
Poplatník a předmět poplatku

Poplatek ze psů platí držitel psa. Džitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je
přihlášená nebo má sídlo na území České republiky (dále jen ,,poplatník").2
Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců,3

č1.3
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode
dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Ve
lhůtě 't5 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho
ztrátu, darování nebo prodej),

(2) Povinnost ohlásit džení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

(3) V ohlášení poplatník uvedea

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, 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, uživaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že
předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,

1 § 15 odst. 1zákona o místních poplatcích
2 § 2 odst, 1zákona o místních poplatcích
3 

§ 2 odst, 2zákona o místních poplatcích
a § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích



(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména stáří a počet džených psu,

včetně skutečností zakládďlících vznik nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku.

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

Povinnost ohlásit údaj podle odst. 3 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, ktený 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.6

é1.4
Sazba poplatku

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

a) za jednoho psa ........,. 100,- Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož džitele ........200,- Kč,

č1.5
Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku.

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný
nejpozději do't5. dne měsíce, ktený následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost
vznikla.

ě1.6
Osvobození a úlevy

Od poplatku ze psů je osvobozen džitel psa, kteným je osoba nevidomá, osoba, která je
považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální
služby, osoba, která je džitelem průkazu ZTP nebo ZTP|P, osoba provádějící výcvik psů
určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které
stanoví povinnost džení a používání psa zvláštní právní předpis7,

Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu dle odst. 1 tohoto článku je poplatník povinen
ohlásit ve lhůtě do 15 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu.

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.8

5 § 14a odst.4 zákona o místních poplatcích
6 § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích
7 § 2 odst. 2zákona o místních poplatcích
8 § 14a odst,6 zákona o místních poplatcích



é1.7
Navýšení poplatku

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce
poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.9

(2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na
trojnásobek; toto zvýšeníje příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.10

č1.8
Odpovědnost za zaplacení poplatku" í1

(1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, ktený je ke dni splatnosti nezletilý a nenaby|
plné svéprávnosti nebo ktený 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
procesn í 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.

č!.9
přechodné a zrušovací ustanovení

(1) Poplatkové povinnosti za předchozí kalendářní roky se řídí dosavadními právními předpisy.

(2) Zrušuje se obecně závazná vyhláška ó. 112011 o místním poplatku ze psů, ze dne 1.4,2011

čl. í0
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1,4.2020

Rudolf Hrkal
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne

Sejmuto z úřední desky dne:

8 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
o § 11 odst. 3zákona o místních poplatcích
tt 5 12 zákona o místních poplatcích

Pavel Hubený
starosta



OBEC HUDLICE
Zastupitelstvo obce Hudlice

Obecně závazná vyhláška obce Hudlice é.412020,

o nočním klidu

Zastupitelstvo obce Hudlice se na svém zasedánídne .března 2020 usnesením č. l20
usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2, písm. h) Zákona č.

12812000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů anazákladě ustanovení § 5
odst. 6 Zákona č.25112016 Sb., o některých přestupcích, tuto obecně závaznou vyhlášku:

čl. í
Předmět

Předmětem této obecnězávazné vyhlášky je stanovenívýjimečných případů, při nichž je doba
nočního klidu vymezena dobou kratší, než stanoví zákon.

é1.2
Doba nočního klidu

Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé hodiny do šesté hodiny.

č1.3
Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší:

1. doba nočního klidu nemusí být dodržována:

a) v noci z 31. prosince na 1. ledna z důvodu konaní oslav příchodu nového roku
b) v noci z 30. dubna na 1. května z důvodu ,, Pálení čarodějnic"
c) v noci ze dne konání festivalu na den následující konaný jednu noc ze soboty na neděli

v měsíci červnu
d) v nocize dne konání tradiční akce ,, Jungmannovy slavnosti" na den následující, konané ze

soboty na neděli v měsíci červenci

e) při konání diskoték: dvě noci ze soboty na neděli v měsíci srpnu

2. lnformace o konkrétním termínu konání akcí, uvedených v odst. '1 tohoto článku pod písmeny
c) - e) bude zveřejněna Obecním úřadem Hudlice na úřední desce minimálně 5 dnů před datem
konání.

é1.4
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1,4.2020

Rudolf Hrkal
místostarosta

Pavel Hubený
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:



Materiál k bodu č. 6b nawženého Programu jednání Zastupitelswa obce Hudlice dne 10.03.2020

Dodatek smlouw o dílo č.4519/19

předkladatel:
Pavel Hubený
starosta obce

V Hudlicích dne 10.03.2020

Důvodová zpráva:

Usnesením ě.7-5l20l9lzO ze dne 11.07.2019 schválilo ZO Hudlice přidělení veřejné zakázky na
akci ,o Rozšíření kapacity ZŠ Hudlice" a uložilo starostovi obce podepsat s vybraným uchazečem
,,Smlouw o dílo". V této smlouvě je v čl. III odst. 2 uvedena doba plnění 7 měsíců od předání
staveniště. S ohledem na stavební řizeni bylo staveniště předáno až 25.10.2019 a tím došlo
k posunutí realizace díla až do zimních měsíců, dále pak došlo ke zménám technického řešení a
realizace probíhá za plného provozu základní školy. S ohledem na tyto skutečnosti požádal
dodavatel o prodloužení termínu realizace ze 7 na 9 měsíců od předání staveniště a o uzaťení
dodatku č. 1 SOD č. 45l9ll9. Rada obce projedná tuto záležitost na svém jednání dne
03.03.2020.

Návrh usnesení:
Zastupitelswo obce Hudlice po projednrání

I.schvaluje
uzavření,,Dodatku č.l Smlouvy o dílo ě.45l9ll9" dle přílohy

II.ukládá
starostovi obce Pavlu Hubenému podepsat dodatek č.1 Smlouvy o dílo.

Příloha: Dodatek č. 1 SOD



, DoDATEKč.lsMLoUvY o DÍto č.4st9lt9
uzavřený dle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č.89121],2 Sb., v platném znění.

t. sMtUvNí STRANY A IDENTIFIKAčNÍ Úorur STAVBY:

Objednatel:

obec Hudllce
Jungmannova 355
267 03 Hudlice

dále jen ,, objednate!"

zhotovitel:

Spektra, spol. s r.o.
V Hlinkách 1548
266 01 Beroun

dále jen ,, zhotovitel"

osoby oprávněné jednaw 
1[:]§:H;lffiipředmětné 

smloutly

objednatel: starosta Pavel Hubený

objednatel: Pavel Hubený
tel.:
e-mail:

Zhotovitel: lng. Martin Dejdar - jednatel
tel." 602 158 181

- vevěcechtechnických:
Zhotovitel: lng. Martin Dejdar

e-mail: martin.dejdar@spektra-beroun.cz
mobil: 602 158 181
datová schránka: mu63k68

Bankovní spoiení:
Objednatel: Zhotovitel:

' Banka: banka Česká spořitelna, a.s,, pobočka Beroun
číslo účtu: číslo účtu: 360 886 319/0800

ldentifi kační číslo: 00233285 lčo 185 98 897

Daňové identifikační číslo: CZL85 98 897
Objednatelje plátcem DPH Zhotovitelje plátcem DPH
Plnění dle této smlouvy nebude použito v souvislosti s ekonomickou činností objednatele a plnění tak nepodléhá
režimu přenesení daňové povinnosti.

Smluvní strany se dohodly na následuJícím zněním dodatku č. 1 smlouvy é.45l9lt9.

čl. lll odst.2 zní následovně:

tt|. DoBA PINřNÍA MÍsTo pt NĚNí:

2. Stavební práce dle čl. ll této smlouvy budou zaháJeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště na
základě pisemné výzvy objednatele (předpoklad záíí 2Ot9|.
Kontrolní body: konec každého kalendářního měsíce dle odsouhlaseného časového harmonogramu postupu
prací, členěného na kalendářní měsíce, který woří jako příloha č. 1 nedílnou součást této smlouvy.
Dílčítermíny: dle odsouhlaseného časového harmonogramu postupu prací, členěného na kalendářní měsíce,
který Woříjako příloha č. 1 nedílnou součást této smlouvy.



Z důvodu změn technickěho řešení se Doba realizace mění. Dokončení a protokolární předání a převzetí díla bude
do 9 měsíců od předání staveniště.

V Hudlicích dne ............

Za objednatele: '
obec Hudlice

Pavel Hubený, starosta

V Berouně dne .......,......

za zhotovitele:
Spektra, spol. s r.o.

lng. Martin Dejdar, jednatel
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