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Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Voděrady, které se konalo v pondělí 14. listopadu 

v 17:00 

 

1.  Zahájení 

 

Starosta zahájil zasedání v 17:00. Zasedání se konalo na sále kulturního domu. 

Přítomni zastupitelé: 7, Tomáš Fiedor, Miroslav Koudelka, Lubomír Lepka, Jan Novák, 

Ing. Bc. Lenka Opluštilová, Mgr. Jan Řehůřek, Zdenka Watermanová. 

Nepřítomni zastupitelé: 0 

Veřejnost: 10 osob 

 

 

Starosta konstatoval, že zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. 

2. Určení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu 

 

Starosta navrhl určit zapisovatelem pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla navržena 

Ing. Bc. Lenka Opluštilová.  Ověřovateli zápisu byli navrženi Tomáš Fiedor a Jan Novák. 

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se 

přítomným občanům. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Voděrady určuje zapisovatelem Ing. Bc. Lenku Opluštilovou, a 

ověřovateli zápisu Tomáše Fiedora a Jana Nováka. 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

Usnesení č. 221114-01 bylo schváleno. 

 

3. Schválení programu zasedání 
 

 

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou zveřejněnou na úřední desce.  

Starosta vznesl návrh na doplnění programu o volbu určeného zastupitele pro pořizování změn 

územního plánu, a to jako bod č. 5. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným 

občanům. 

 

Předsedající dal hlasovat o návrhu na doplnění programu. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Voděrady schvaluje doplnění programu o nový bod č.  5) – 

volba určeného zastupitele pro pořizování změn územního plánu. 

 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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Usnesení č. 221114-02 bylo schváleno. 

 

 

 

Předsedající dal hlasovat o návrhu na schválení kompletního programu zasedání 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Voděrady schvaluje následující program zasedání: 

 

1) Určení ověřovatelů zápisu  a zapisovatele 

2) Schválení programu 

3) Vydání nového jednacího řádu zastupitelstva 

4) Jmenování nového zástupce do Sdružení obcí a svazků obcí, z.s. 

5) Volba určeného zastupitele pro pořizování změn územního plánu. 

6) Schválení smlouvy o příspěvku na financování sítě služeb prevence a odborného sociálního 

poradenství – Město Boskovice 

7) Schválení spolufinancování Minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko (ČČK) 

8) Schválení spolufinancování služeb Oblastní charity Blansko 

9) Vydání obecně závazné  vyhlášky o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 

10) Vydání obecně závazné  vyhlášky o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 

11) Vydání obecně závazné  vyhlášky o místním poplatku  ze psů 

12) Různé 

a) Projednání rozpočtového opatření 

13) Diskuse 

 

 

 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 221114-03 bylo schváleno. 

 

 

4. Bod 3) Vydání nového jednacího řádu zastupitelstva 

 

Starosta informoval zastupitelstvo o tom, že současně platný jednací řád zastupitelstva pochází z 

roku 2008 a má za to, že by bylo vhodné jej upravit, aby reflektoval změny, ke kterým od roku 2008 

došlo, resp. Že by bylo vhodné vydat nový jednací řád zastupitelstva. Starosta ve stručnosti shrnul 

obsah navrhovaného jednacího řádu s tím, že se jedná o vzorový jednací řád vydaný Ministerstvem 

vnitra ČR. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy Před hlasováním dal předsedající možnost 

vyjádřit se přítomným občanům. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Voděrady schvaluje vydání nového jednacího řádu 

zastupitelstva obce Voděrady, který tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu. 

 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 221114-04 bylo schváleno. 
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5. Bod 4) Jmenování nového zástupce do Sdružení obcí a svazků obcí, z.s. 

 

Starosta tento bod uvedl tím, že obec Voděrady v tomto spolku vždy zastupoval starosta. V důsledku 

změny v osobě starosty proto navrhuje, aby zastupitelstvo obce zvolilo jako osobu zastupující obce v 

rámci tohoto spolu současného starostu obce. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy 

 

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Voděrady schvaluje, že obec Voděrady bude v rámci spolku 

Sdružení obcí a svazků obcí, z.s. zastupovat starosta obce Voděrady Mgr. Jan Řehůřek. 

 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 221114-05 bylo schváleno. 

 

6. Bod 5) Volba určeného zastupitele pro pořizování změn územního plánu. 

 

Požadavek zvolit ze zastupitelstva obce jednoho zastupitele, který bude plnit úkoly „určeného 

zastupitele“, je dán paragrafy stavebního zákona vztahujícími se k územnímu plánu. Odborná 

kvalifikace není zákonem stanovena ani požadována. 

 

Starosta navrhl na tuto funkci Ing. Bc. Lenku Opluštilovou. 

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy 

 

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje Ing. Bc. Lenku Opluštilovou jako určeného zastupitele 

pro pořizování územního plánu Voděrad do konce aktuálního volební období. 

 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 221114-06 bylo schváleno. 

 

 

7. Bod 6) Schválení smlouvy o příspěvku na financování sítě služeb prevence a odborného 

sociálního poradenství – Město Boskovice 

 

Jako každý rok byla obci doručena žádost o poskytnutí příspěvku na financování sítě služeb prevence 

a odborného sociálního poradenství. Obce v ve správním obvodu ORP Boskovice pravidelně 

přispívají paušální částkou na financování sítě služeb prevence a odborného sociálního poradenství, 

pro rok 2023 tato částka (přepočtena na jednoho obyvatele) vychází na 32 Kč, celkem tedy 17.408.  

Starosta proto navrhuje, aby zastupitelstvo vyslovilo souhlas s poskytnutím tohoto příspěvku. 

 

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy 
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Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. 

 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím příspěvku na financování sítě služeb 

prevence a odborného sociálního poradenství ve výši 32 Kč / obyvatel obce. 

 

 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 221114-07 bylo schváleno. 

 

8. Bod 7) Schválení spolufinancování Minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko (ČČK) 

 

Oblastní spolek Český červený kříž Blansko rovněž žádá o poskytnutí finančního příspěvku na svoji 

činnost. OS ČČK Blansko poskytuje sociální služby i v naší obci, a proto žádá obec Voděrady o 

poskytnutí příspěvku na spolufinancování těchto služeb. Starosta proto navrhuje, aby zastupitelstvo 

vyslovilo souhlas s poskytnutím tohoto příspěvku. 

 

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

 

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku na podporu 

sociálních služeb na území ORP Boskovice pro rok 2023 poskytovanou pečovatelskou službou 

Oblastního spolku Českého červeného kříže Blansko ve výši 20.134 Kč. 

 

 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 221114-08 bylo schváleno. 

 

8. Bod 7) Schválení spolufinancování služeb Oblastní charity Blansko 

 

Oblastní charity Blansko žádá o spolufinancování služeb poskytovaných našim občanům. Starosta 

proto navrhuje aby zastupitelstvo vyslovilo souhlas s poskytnutím tohoto příspěvku. 

 

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

 

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. 

 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku Oblastní charitě 

Blansko ve výši 21.336,- Kč. 

 

 

 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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Usnesení č. 221114-09 bylo schváleno. 

 

9. Bod 8) Vydání obecně závazné vyhlášky o stanovení obecního systému odpadového 

hospodářství 

 

V důsledku vydání nového zákona o odpadech je obec nově povinna nastavit obecní systém 

odpadového hospodářství (dříve systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů). Zjednodušeně řečeno je obec povinna přebírat komunální odpad 

vznikající na jejím území při činnosti nepodnikajících fyzických osob a za tímto účelem povinna určit 

místa pro oddělené soustřeďování komunálního odpadu alespoň v rozsahu stanoveném zákonem. 

Stávající vyhláška těmto požadavkům neodpovídá. Proto se navrhuje přijmou vyhlášku novou a 

dosavadní zrušit. 

 

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

 

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. 

 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce vydává obecně závaznou vyhlášku obce Voděrady o stanovení 

obecního systému odpadového hospodářství, která tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu. 

 

 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 221114-010 bylo schváleno. 

 

10. Bod 9) Vydání obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za obecní systém odpadového 

hospodářství 

 

V důsledku vydání nového zákona o odpadech pozbyla platnosti vyhláška o místním poplatku a 

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

odpadů ze dne 10. 12. 2012. Pokud tak má obce zájem vybírat poplatek za komunální odpad, musí 

vydat novou vyhlášku. 

 

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

 

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. 

 

V rámci diskuse byl vznesen dotaz na výši poplatku a následně na důvod jejího zvýšení oproti 

předchozím rokům cca o 60 %. 

K danému bylo sděleno, že výše poplatku byla stanovena jako násobek objemu směsného 

komunálního odpadu (SKO) produkovaného průměrně na jednoho občana a ceny za zpracování resp. 

likvidaci 1t SKO. K navýšení ceny za 1 tunu došlo již v průběhu roku 2021 i 2022 a současně je 

bohužel nutné konstatovat, že obec Voděrady vykazuje jeden z nejvyšších objemů vyprodukovaného 

SKO v přepočtu na jednoho obyvatele. Toto se celkově promítlo do ceny poplatku za komunální 

odpad pro rok 2023, přičemž v ceně se současně nepromítlo předpokládané a očekávané navýšení 
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ceny za zpracování odpadu pro rok 2023. V ceně dále není promítnuta část odpovídající likvidaci 

tříděného odpadu (ukládaného v tzv. „hnízdech“ tj. plast, papír, tuky) dále bio odpad a velkoobjemový 

odpad. Tato část je hrazena z rozpočtu obce a není tak zahrnuta do poplatku za komunální odpad. 

S ohledem na uvedené byla znovuotevřena otázka třídění odpadu do 4 popelnic v každé domácnosti 

(systém „door to door“). Jak vyplynulo s diskuse se zástupci obcí, kteří tento systém využívají, 

dochází při zavedení tohoto systému k celkově lepšímu třídění odpadů a do SKO se tak dostává menší 

množství odpadů, což je hlavní cíl. 

 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce vydává obecně závaznou vyhlášku obce Voděrady o místním 

poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, která tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu 

 

 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

Usnesení č. 221114-011 bylo schváleno. 

 

11. Bod 10) Vydání obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů 

 

Starosta obce navrhuje vydat novou vyhlášku o místním poplatku ze psů, kterou se od příštího roku 

navýší poplatek za psi. 

 

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

 

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. 

 

V rámci diskuse bylo poukázáno na neukázněnost některý občanů, kteří nerespektují povinnost úklidu 

exkrementů po svých psech. Uvedené je závislé na zodpovědnosti a ohleduplnosti spoluobčanů a ne 

vždy se takto občané chovají. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce vydává obecně závaznou vyhlášku obce Voděrady o místním 

poplatku ze psů, která tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu 

 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

Usnesení č. 221114-012 bylo schváleno. 

 

12. Bod 11) Různé -a) Projednání rozpočtového opatření 

 

Zastupitelstvu obce bylo předloženo rozpočtové opatření č. 6 a č. 7. Zastupitelstvo obce tato 

rozpočtová opatření vzalo na vědomí. 

 

13. Bod 12) Diskuze 

 

- V rámci diskuse byl vznesen dotaz k zpracování projektu výstavby budovy nové základní/mateřské 

školy a vynaložení prostředků na zpracování tohoto projektu. 

K danému bylo sděleno, že zpracování projektu bylo zadáno v rámci veřejné zakázky cca z června 

2022. V současné chvíli ještě nebylo za zpracování projektu/části projektu nic uhrazeno. Cena 

projektu bude dle podepsané smlouvy činit cca 2 mil. Kč. S ohledem na rozdílné názory jednotlivých  
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zastupitelů obce bude samotná výstavba nové budovy školy/školky ještě diskutována, a to zejména s 

ohledem na financování  dalších projektů důležitých pro rozvoj obce, zejména projektu „Vodovod 

Marek“. 

 

- Byl vznesen dotaz na stav projektu „Vodovod Marek“. K danému bylo sděleno, že v současné chvíli 

je obec Voděrady před podpisem smlouvy o financování. Na daný projekt byla předložena žádost o 

dotaci (tato by mohla být až v rozsahu 70 % uznatelných nákladů), o dotaci by se mělo rozhodnout 

cca 02,03/2023. Pokud nebude dotace na tento projekt přiznána, bude žádáno o podporu opakovaně 

v dalším roce, neboť žádná z obcí nemá dostatek finančních prostředků na financování plné výše 

poměrné části ceny projektu. 

 

- Dále byl vznesen dotaz k parkování vozidel na obecním prostranství. Obecně je tento problém v 

celé obci, neboť komunikace nejsou všude  dostatečně široké tak, aby umožnily parkování vozidla a 

současně bezproblémový průjezd vozidel v obou směrech. Parkování tak komplikuje jak pohyb na 

vozovce tak i po chodnících, kde často jsou vozidla zaparkována.  K danému bylo sděleno, že 

zastupitel p. Jan Novák tuto problematiku řeší s konkrétními osobami, kdy lze hovořit o výrazném 

zlepšení dané situace, a to i s ohledem na možnosti náhradního parkování, která je v jednotlivých 

částech obce odlišná. Tato situace bude i nadále monitorována, a to i s ohledem na blížící se zimní 

období, kdy bude nutné odhrnovat sníh z místních komunikací. Průjezd vozidla se sněžným pluhem 

bude vyžadovat dostatečnou šířku na komunikaci, jinak nebude možné některé úseky od sněhu ošetřit. 

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18:45 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích 

3) Jednací řád Zastupitelstva obce Voděrady 

4) Obecně závazná vyhláška obce Voděrady o stanovení obecního systému odpadového 

hospodářství 

5) Obecně závazná vyhláška obce Voděrady o místním poplatku za obecní systém odpadového 

hospodářství 

6) Obecně závazná vyhláška obce Voděrady o místním poplatku ze psů 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 

 

Zapisovatel: 

 

 

Ověřovatelé:             .............................................. dne ........................................... 

 

          .............................................. dne ........................................... 

 

Starosta:                    .............................................. dne ........................................... 

 

 

Razítko obce: 

(není povinné) 







 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednací řád 

Zastupitelstva obce Voděrady 

 

schválený usnesením Zastupitelstva obce Voděrady 

 

číslo 221114-04 ze dne 14. 11. 2022 
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Zastupitelstvo obce Voděrady (dále jen „zastupitelstvo“) vydává v souladu 

s § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), (dále jen „zákon o 

obcích“) tento Jednací řád Zastupitelstva obce Voděrady (dále jen „jednací 

řád“): 

 

 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

Jednací řád upravuje náležitosti přípravy, svolávání a průběhu zasedání 

zastupitelstva, práva a povinnosti účastníků zasedání, vyhotovování zápisu ze 

zasedání a další organizační záležitosti související s činností zastupitelstva. 

Jednací řád i vlastní zasedání zastupitelstva se řídí právním řádem České 

republiky, zejména zákonem o obcích. 

Čl. 2 

Pravomoci zastupitelstva 

1. Zastupitelstvo rozhoduje ve věcech samostatné působnosti obce dle zákona 

(zejména zákona o obcích). Zastupitelstvo rozhoduje o záležitostech přenesené 

působnosti, stanoví-li tak zákon o obcích či zvláštní právní předpis. 

 

2. Mimo pravomocí vyhrazených zastupitelstvu zákonem o obcích si zastupitelstvo 

může vyhradit i další pravomoci v samostatné působnosti, nejsou-li zákonem 

vyhrazeny jinému orgánu. 

 

Čl. 3 

Svolání zasedání zastupitelstva 

1. Zastupitelstvo se schází dle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. 

 

2. Zasedání zastupitelstva se konají v územním obvodu obce Voděrady. 

 

3. Zasedání zastupitelstva svolává starosta, v zákonem stanovených případech 

místostarosta, popřípadě jiný člen zastupitelstva. 

 

4. Požádá-li o svolání zastupitelstva alespoň jedna třetina členů zastupitelstva 

nebo hejtman kraje, je starosta povinen svolat zasedání zastupitelstva tak, aby 

se konalo nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy byla žádost doručena obecnímu 

úřadu. 

 

5. Informaci o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání 

zastupitelstva zveřejní Obecní úřad obce Voděrady na úřední desce, stejně tak 

jako způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska 
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přístupná z webových stránek obce), a to vždy alespoň 7 dní před zasedáním 

zastupitelstva. 

 

 

Čl. 4 

Příprava zasedání zastupitelstva 

1. Přípravu zasedání zastupitelstva organizuje starosta (popř. místostarosta) ve 

spolupráci s obecním úřadem. 

 

2. Datum, čas a místo konání zasedání zastupitelstva stanovuje svolavatel 

(obvykle starosta). 

 

3. Svolavatel (obvykle starosta) navrhuje program zasedání zastupitelstva 

a určuje odpovědnost za zpracování a předložení odborných podkladů pro 

zasedání zastupitelstva. 

 

4. Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání 

zastupitelstva mají jeho členové a výbory. 

 

5. Návrhy na projednání v zastupitelstvu se podávají v písemné formě 

elektronicky, případně v listinné podobě prostřednictvím podatelny obecního 

úřadu tak, aby byly obecnímu úřadu doručeny nejpozději 6 dnů před zasedáním 

zastupitelstva, na kterém mají být projednány. O zařazení návrhů podaných 

v pozdější lhůtě rozhodne zastupitelstvo v úvodu příslušného zasedání. 

 

6. Návrhy na projednání v zastupitelstvu musí obsahovat stručnou důvodovou 

zprávu, konkrétní návrh usnesení a rámcovou informaci o povaze předkládané 

problematiky, na jejímž základě lze dospět ke konkrétnímu rozhodnutí 

zastupitele při jeho hlasování o návrhu příslušného usnesení. 

 

7. Podkladové materiály pro jednání zastupitelstva se jednotlivým zastupitelům 

rozesílají elektronicky, a to nejpozději 5 dní před příslušným zasedáním. 

Podkladové materiály si lze od obecního úřadu vyžádat rovněž v listinné 

podobě. 

 

Čl. 5 

Práva a povinnosti členů zastupitelstva 

1. Člen zastupitelstva je povinen zúčastňovat se zasedání zastupitelstva, 

popřípadě zasedání jiných orgánů obce, je-li jejich členem, plnit úkoly, které mu 

tyto orgány uloží, hájit zájmy občanů obce a jednat a vystupovat tak, aby nebyla 

ohrožena vážnost jeho funkce. 

 

2. Člen zastupitelstva oznamuje svoji neúčast na zasedání zastupitelstva 

starostovi. Pozdní příchod či předčasný odchod ze zasedání zastupitelstva 
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oznamuje zastupitel předsedajícímu zasedání a současně o této skutečnosti 

uvědomuje zapisovatele. 

 

3. Účast na zasedání zastupitelstva stvrzují zastupitelé svým podpisem na 

prezenční listině, do níž se zaznamenává rovněž přesný čas pozdního příchodu 

a předčasného odchodu zastupitelů ze zasedání (zejména s ohledem na jejich 

přítomnost při hlasování o jednotlivých návrzích usnesení). Prezenční listina je 

nedílnou součástí zápisu ze zasedání zastupitelstva. 

 

4. Člen zastupitelstva, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na 

projednávání a rozhodování určité záležitosti v orgánech obce mohl znamenat 

výhodu nebo újmu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo 

právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet 

zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu obce, 

který má danou záležitost projednávat. Oznámení je vždy součástí zápisu ze 

zasedání zastupitelstva. Člen zastupitelstva, jenž učinil výše uvedené 

oznámení o střetu zájmů, hlasuje v dotčené věci bez omezení. 

 

5. Člen zastupitelstva má při výkonu své funkce právo vznášet dotazy, připomínky 

a podněty na starostu, na předsedy výborů, na statutární orgány právnických 

osob, jejichž zakladatelem je obec, a na vedoucí příspěvkových organizací 

a organizačních složek, které obec založila nebo zřídila. Písemnou odpověď 

musí obdržet do 30 dnů. 

 

6. Člen zastupitelstva má při výkonu své funkce právo požadovat od zaměstnanců 

obce zařazených do obecního úřadu, jakož i od zaměstnanců právnických osob, 

které obec založila nebo zřídila, informace o skutečnostech, které souvisejí 

s výkonem jejich funkce. Informace musí být poskytnuta nejpozději do 30 dnů. 

 

Čl. 6 

Průběh zasedání zastupitelstva 

1. Zasedání zastupitelstva řídí starosta, popřípadě místostarosta či jiný člen 

zastupitelstva (dále jen „předsedající“). 

 

2. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná. 

 

3. Zastupitelstvo je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech 

jeho členů. 

 

4. Předsedající zahájí zasedání zastupitelstva nejpozději 20 minut po stanoveném 

začátku zasedání. Není-li při zahájení jednání zastupitelstva nebo v jeho 

průběhu přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, ukončí 

předsedající zasedání zastupitelstva. Do 15 dnů se koná jeho náhradní 

zasedání. 
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5. V úvodu zasedání předsedající konstatuje usnášeníschopnost zastupitelstva 

a navrhne schválení programu zasedání. Předsedající dále určí zapisovatele 

(z okruhu zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu nebo z členů 

zastupitelstva) a předloží zastupitelstvu návrh na volbu dvou ověřovatelů zápisu 

z řad členů zastupitelstva. Předsedající seznámí přítomné s rámcovou zprávou 

o činnosti orgánů obce a o plnění úkolů vyplývajících z usnesení přijatých na 

posledním zasedání zastupitelstva, případně o vyřízení dotazů či podnětů z 

tohoto zasedání. 

 

6. O zařazení návrhů na pořad jednání přednesených v průběhu zasedání 

zastupitelstva rozhodne zastupitelstvo. 

 

7. Jednotlivé body programu před jejich projednáním stručně uvede předsedající, 

případně předkladatel. 

 

8. Před zahájením rozpravy umožní předsedající zástupcům výborů seznámit 

zastupitelstvo se stanovisky výborů k projednávané problematice. 

 

           Rozprava 

9. Všem vystupujícím uděluje, popřípadě odnímá slovo předsedající. 

 

10. Předsedající důsledně dbá na věcný průběh a pracovní charakter zasedání. 

 

11. Do rozpravy se zastupitelé i ostatní účastníci zasedání přihlašují viditelným 

zvednutím ruky, popřípadě elektronickým zařízením. Přihlásit se o slovo lze 

pouze před ukončením rozpravy. 

 

12. Předsedající udělí postupně slovo všem přihlášeným členům zastupitelstva, 

a to v pořadí, v jakém se přihlásili o slovo. Přednostně může předsedající udělit 

slovo předkladateli návrhu projednávaného bodu programu. 

 

13. Osobám přihlášeným do rozpravy na základě oprávnění dle § 16, § 17 a § 36 

zákona o obcích udělí předsedající slovo po skončení vystoupení posledního 

z přihlášených dle čl. 6 odst. 12, a to v pořadí, v jakém se přihlásili o slovo. 

 

14. Požádá-li na zasedání zastupitelstva o slovo člen vlády nebo jím určený 

zástupce, senátor, poslanec, nebo zástupce orgánů kraje, musí mu být uděleno. 

 

15. Se souhlasem předsedajícího mohou na zasedání zastupitelstva vystoupit 

i osoby v jednacím řádu neuvedené, nerozhodne-li v konkrétním případě 

zastupitelstvo jinak. 

 

16. Zastupitelé se mohou kdykoliv přihlásit o slovo s technickou poznámkou, je-li 

jejím obsahem upozornění na porušení právních předpisů, jednacího řádu či 

jiných procedurálních pravidel. Zastupiteli s technickou poznámkou je uděleno 

přednostní právo na vystoupení ihned po skončení právě probíhajícího projevu. 
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17. Zastupitelstvo může pro jednotlivé body programu, případně celé zasedání 

schválit omezující opatření spočívající ve stanovení maximálního počtu 

vystoupení téhož řečníka k témuž bodu programu, stejně tak jako stanovit 

maximální možný časový rozsah (délku trvání) jednotlivých vystoupení. 

 

18. Ukončení rozpravy může navrhnout kterýkoliv člen zastupitelstva. O návrhu na 

ukončení rozpravy se hlasuje ihned bez rozpravy. V případě schválení návrhu 

na ukončení rozpravy bude umožněno vystoupit všem, kdo byli do rozpravy 

přihlášeni před podáním návrhu na její ukončení. 

 

           Hlasování a usnesení 

19. Zastupitelstvo rozhoduje vždy hlasováním. K platnému přijetí usnesení 

zastupitelstva, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny 

všech členů zastupitelstva, nestanoví-li v daném případě zvláštní právní předpis 

jinak. Před každým hlasováním předsedající vždy ověřuje aktuální 

usnášeníschopnost zastupitelstva. Zjištěný údaj se uvede do zápisu ze 

zasedání zastupitelstva. 

 

20. Před zahájením hlasování předsedající seznámí zastupitelstvo s předmětem 

hlasování a přečte doslovné znění navrhovaného usnesení. 

 

21. Zastupitelstvo hlasuje zpravidla veřejně, nestanoví-li zákon jinak. O návrhu 

hlasovat tajně rozhoduje v každém jednotlivém případě zastupitelstvo bez 

rozpravy. 

 

22. Každý člen zastupitelstva hlasuje o předloženém návrhu osobně, v souladu se 

slibem zastupitele. 

 

23. Hlasování se provádí viditelným zvednutím ruky, popřípadě elektronickým 

zařízením. 

 

24. V průběhu hlasování může zastupitel hlasovat „PRO“ návrh, „PROTI“ návrhu, 

případně se „ZDRŽET“ hlasování. Veškeré údaje o všech hlasováních všech 

zastupitelů se zaznamenávají do zápisu ze zasedání zastupitelstva. 

 

25. Předkladatel návrhu usnesení je povinen dbát o maximální stručnost, věcnost, 

určitost a srozumitelnost předkládaného návrhu. 

 

26. V případě předložení doplňujících návrhů, pozměňujících návrhů či protinávrhů 

(dále jen „alternativní návrhy“) hlasuje zastupitelstvo nejprve o těchto 

alternativních návrzích. Bylo-li alternativních návrhů předloženo více, hlasuje 

o nich zastupitelstvo v opačném pořadí, než v jakém byly podány. 

  

27. Konečná formulace usnesení zastupitelstva musí vždy obsahově odpovídat 

výsledkům jednání zastupitelstva. 
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Čl. 7 

Nerušený průběh zasedání, pořádková opatření 

1. Nikdo nesmí rušit průběh zasedání zastupitelstva. Osoby, které svým jednáním 

hrubě narušují řádný průběh zasedání zastupitelstva a které nereagují na výzvu 

předsedajícího k nápravě, může předsedající vykázat ze zasedací místnosti. 

 

2. V průběhu zasedání zastupitelstva uděluje a odnímá slovo všem vystupujícím 

předsedající. Předsedající odnímá slovo vystupujícím zejména, ujímají-li se 

slova svévolně, odchylují-li se zcela od tématu, překračují-li vymezený čas pro 

svá vystoupení, porušují-li obsahem svých vystoupení právní řád České 

republiky či jednací řád, popřípadě, má-li obsah jejich vystoupení vulgární 

charakter. 

 

Čl. 8 

Ukončení zasedání zastupitelstva 

1. Byl-li pořad jednání probíhajícího zasedání zastupitelstva zcela vyčerpán 

a nikdo se již nehlásí o slovo, ukončí předsedající zasedání zastupitelstva. 

 

2. Předsedající rovněž ukončí zasedání zastupitelstva, není-li v době jeho 

zahájení či v jeho průběhu přítomna nadpoloviční většina všech členů 

zastupitelstva. Do 15 dnů poté se koná jeho náhradní zasedání. 

 

Čl. 9 

Výbory 

1. Zastupitelstvo zřizuje výbory jako své iniciativní a kontrolní orgány. Svá 

stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu. 

 

2. V souladu s § 117, odst. 2 zákona o obcích zřizuje zastupitelstvo povinně 

finanční a kontrolní výbor. 

 

3. Finanční a kontrolní výbory jsou nejméně tříčlenné. Jejich členy nemohou být 

starosta, místostarosta, ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na 

obecním úřadu. 

 

4. Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními 

prostředky obce a plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo. 

 

5. Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva, dodržování právních 

předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti 

a plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo. 
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6. O provedené kontrole výbor vyhotovuje zápis, v němž uvede zejména předmět 

kontroly, zjištěné nedostatky a návrhy opatření směřující k jejich odstranění. 

Zápis podepisuje kontrolu provádějící člen výboru a osoba, jejíž činnosti se 

kontrola týká. 

 

7. Výbor předkládá kontrolní zápis zastupitelstvu. K zápisu připojí vyjádření 

orgánu, popřípadě osob, jejichž činnosti se kontrola týká. 

 

Čl. 10 

Zápis ze zasedání zastupitelstva 

1. O průběhu zasedání zastupitelstva se pořizuje zápis, který podepisuje starosta 

nebo místostarosta a určení ověřovatelé. 

 

2. Do zápisu ze zasedání zastupitelstva se vždy uvede: 

 

a) datum a místo zasedání 

b) přesný čas zahájení a přesný čas ukončení zasedání 

c) totožnost předsedajícího 

d) totožnost zapisovatele 

e) totožnost ověřovatelů zápisu 

f) počet přítomných členů zastupitelstva (včetně všech změn během zasedání) 

g) totožnost omluvených a neomluvených členů zastupitelstva 

h) schválený program jednání zastupitelstva 

i) stručný průběh rozpravy včetně základní informace o vystupujících 

j) kompletní výčet podaných návrhů na usnesení 

k) průběh a výsledky hlasování 

l) schválená znění všech přijatých usnesení včetně jejich číselných označení 

m) výčet všech oznámení o střetu zájmů 

n) datum pořízení zápisu. 

 

3. Zápis ze zasedání zastupitelstva se vyhotovuje nejpozději do 10 dnů po 

skončení zasedání a je uložen na obecním úřadu k nahlédnutí. Zápis je 

v zákonem požadované úpravě také k dispozici na webových stránkách obce. 

Nedílnou součástí zápisu je prezenční listina z příslušného zasedání 

zastupitelstva. Samostatnou přílohou zápisu je rovněž obecním úřadem 

zveřejněná informace o místě, době a navrženém programu připravovaného 

zasedání zastupitelstva s vyznačením data zveřejnění na úřední desce obce, 

stejně tak jako data jejího následného sejmutí. 

 

4. O případných námitkách členů zastupitelstva (popř. ověřovatelů zápisu) proti 

zápisu ze zasedání zastupitelstva rozhodne na svém nejbližším zasedání 

zastupitelstvo. 
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Čl. 11 

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva 

Kontrolu plnění usnesení zastupitelstva zabezpečuje kontrolní výbor. Písemnou 

výstupní zprávu o své činnosti podává kontrolní výbor pravidelně zastupitelstvu na 

každém jeho zasedání. 

 

Čl. 12 

Závěrečná ustanovení 

1. Nastane-li v průběhu zasedání zastupitelstva situace, která není upravena 

platným právním řádem ani jednacím řádem, rozhodne o způsobu jejího řešení 

zastupitelstvo. 

 

2. Od postupu stanoveného jednacím řádem se zastupitelstvo může 

odchýlit, jsou-li splněny podmínky obecné zákonnosti a byl-li takový postup 

schválen nadpoloviční většinou hlasů všech členů zastupitelstva či faktickým 

jednáním zastupitelstva bez uplatnění námitek člena zastupitelstva. Platnost 

a účinnost jednacího řádu tím není dotčena.  

 

3. Změny jednacího řádu provádí zastupitelstvo města zrušením původního 

a schválením nového usnesení. 

 

4. Tento jednací řád schválilo zastupitelstvo usnesením číslo 221114-04 na svém 

zasedání dne 14. 11. 2022. 

 

5. Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 1. 12. 2022. Tímto dnem se ruší 

jednací řád Zastupitelstva obce Voděrady ze dne 8. 2. 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________                                                 ______________________ 

     Mgr. Jan Řehůřek v.r.                                                  Ing. Bc. Lenka Opluštilová v.r.                                                                       

          starosta obce                                                                místostarostka obce 
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OBEC VODĚRADY 

Zastupitelstvo obce Voděrady 

Obecně závazná vyhláška obce Voděrady  

 
o stanovení obecního systému odpadového hospodářství  

 
Zastupitelstvo obce Voděrady se na svém zasedání dne 14. 11. 2022 usnesením č. 221114-
010 usneslo vydat 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 Voděrady. 
 

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 vyhláškou. 
 

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 odpadu.  
 

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) Biologické odpady, 
b) Papír, 
c) Plasty včetně PET lahví, 
d) Sklo, 
e) Kovy, 
f) Nebezpečné odpady, 
g) Objemný odpad, 
h) Jedlé oleje a tuky, 
i) 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), a h). 
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3) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn 
do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek…). 
 

 
Čl. 3 

Určení míst pro oddělené soustřeďování určených složek komunálního odpadu 
 
1) Papír, plasty, sklo, kovy, biologické odpady, jedlé oleje a tuky se soustřeďují do zvláštních 

sběrných nádob, kterými jsou sběrné nádoby a velkoobjemové kontejnery. 
 

2) Zvláštní sběrné nádoby a kontejnery jsou umístěny na těchto stanovištích:  
 
Před hasičskou zbrojnicí jsou umístěny sběrné nádoby na biologický odpad, papír, plasty 
včetně PET lahví, sklo, jedlé oleje a tuky.  
 
Na ulici V Aleji, u trafostanice na zahrádkách, a na Poustkách jsou umístěny sběrné 
nádoby na papír a plasty včetně PET lahví. 
 
U obecního úřadu jsou umístěny sběrné nádoby na papír, sklo a  plasty včetně PET lahví 
a kontejner na kovy. 
 

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

a) Biologické odpady, barva hnědá, 
b) Papír, barva modrá 
c) Plasty, PET lahve, barva žlutá, nádoba označena nápisem „plasty“ 
d) Sklo, nádoba označená nápisem „sklo“, 
e) Kovy, nádoba označená nápisem „kovy“ 
f) Jedlé oleje a tuky, nádoba označená nápisem „jedlé oleje a tuky“  
 

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.  

 
Čl. 4 

 Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu 
 

1) Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně 
jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních 
sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o svozu jsou zveřejňovány v místním 
rozhlase a na internetových stránkách obce. 

 
2) Soustřeďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům 

stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5. 
   

 
Čl. 5 

 Svoz objemného odpadu 
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1) Svoz objemného odpadu je zajišťován průběžně nejméně dvakrát ročně a je odebírán  na 
předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob 
k tomuto účelu určených. Informace o svozu jsou zveřejňovány v místním rozhlase a na 
internetových stránkách obce. 

 
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) popelnice 
b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro 

odkládání drobného směsného komunálního odpadu. 
 

2) Soustřeďování směsného komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným  
v čl. 3 odst. 4 a 5.  

 
Čl. 7 

Nakládání s movitými věcmi v rámci předcházení vzniku odpadu 
1) Obec v rámci předcházení vzniku odpadu za účelem jejich opětovného použití nakládá 

s těmito movitými věcmi: 
 
 a) oděvy a textil 
 

2) Movité věci uvedené v odst. 1 lze předávat do bílých kontejnerů umístěných před 
hasičskou zbrojnicí. Movitá věc musí být předána v takovém stavu, aby bylo možné její 
opětovné použití.  

 
Čl. 8 

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 jedenkrát týdně předávat na určené místo v areálu u 
obecního úřadu. 
 

3) Fyzické osoby mohou předávat stavební a demoliční odpad na určených místech při 
jednotlivých předáních o maximální hmotnosti 200 kg. 

 
Čl. 9 

Zrušovací ustanovení 
 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Voděrady, ze 

dne 8.12.2012. 

 
Čl. 10 

Účinnost 
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Tato vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího 

vyhlášení. 

 

 

 ................................... .......................................... 

Ing. Bc. Lenka Opluštilová v.r. Mgr. Jan Řehůřek v.r. 

 místostarosta  starosta 
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OBEC VODĚRADY 

Zastupitelstvo obce Voděrady 

Obecně závazná vyhláška obce Voděrady  

o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 
 

Zastupitelstvo obce Voděrady se na svém zasedání dne 14. 11. 2022 usnesením č. 221114-

011 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 Voděrady touto vyhláškou zavádí místní poplatek za obecní systém odpadového 

hospodářství (dále jen „poplatek“). 

(2) Správcem poplatku je obecní úřad. 

Čl. 2 

Poplatník 

(1) Poplatníkem poplatku je: 

a) fyzická osoba přihlášená v obci nebo  

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. 

Čl. 3 

Poplatkové období 

Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok. 

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 uvede  

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, 
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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 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. 

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

do 15 dnů ode dne, kdy nastala. 

(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. 

Čl. 5 

Sazba poplatku 

(1) Sazba poplatku činí 750 Kč. 

(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 konci 

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 konci 

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. března 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.  
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Čl. 7 

Osvobození  

(1) Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu 
přihlášení v obci a která je  
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) 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. 

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. 

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

na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud. 

Čl. 9 

Odpovědnost za zaplacení poplatku 

(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 
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částech domu, a pokud je s ní spojeno vlastnictví k pozemku, tak i spolu s podílem na 

tomto pozemku. 

(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. 

Čl. 11 

Přechodná ustanovení 

Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle 

dosavadních právních předpisů. 

Čl. 12 

Zrušovací ustanovení 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému 

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

ze dne 10. 12. 2012. 

 

Čl. 13 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2023.  

. 

 

 

 ................................... .......................................... 

Ing. Bc. Lenka Opluštilová v.r. Mgr. Jan Řehůřek v.r. 

 místostarosta  starosta 

 

 



 

 
 

OBEC VODĚRADY 

Zastupitelstvo obce Voděrady 

Obecně závazná vyhláška obce Voděrady   

o místním poplatku ze psů 

 

Zastupitelstvo obce Voděrady se na svém zasedání dne 14. 11. 2022 usnesením č. 221114-

012 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 Voděrady touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“). 

(2) Správcem poplatku je obecní úřad. 

Čl. 2 

Poplatník a předmět poplatku 

(1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem 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. 

Čl. 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.  

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

(3) V ohlášení poplatník uvede  

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 stáří a počet držených psů, 

včetně skutečností zakládajících vznik nároku na osvobození od poplatku.  

(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu 

oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. 

(5) Povinnost ohlásit údaj podle odst. 3 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. 

Čl. 4 

Sazba poplatku 

Sazba poplatku za kalendářní rok činí: 

a) za jednoho psa        100,- Kč, 

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele    150,- Kč, 

Čl. 5  

Splatnost poplatku  

(1) Poplatek je splatný nejpozději do 31. března 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. 

Čl. 6 

Osvobození  

(1) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která 

je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální 

služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů 

určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které 

stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.  

(2) 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. 

Čl. 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. 

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

až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud. 



Čl. 8 

Odpovědnost za zaplacení poplatku 

(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. 9 

 Přechodné a zrušovací ustanovení 

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

předpisy. 

(2) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 4/2008, ze dne 14. 7. 2008. 

Čl. 10 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2023.  

 

  

  

 

 ................................... .......................................... 

Ing. Bc. Lenka Opluštilová v.r. Mgr. Jan Řehůřek v.r. 

 místostarosta  starosta 
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