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U s n e s e n í 
ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 5. 12. 2013 v 17.30 hod.  

v budově obecního úřadu v Heřmanovicích 
 

 
Přítomní zastupitelé: p. Jan Tomalský, RNDr. Hynek Sekanina, p. Jan Kertis,  p. Josef 
Kubinec, ing. Mária Skopalíková, p. Robert Sütto,  
Omluvení zastupitelé: Ing. Libor Petřík 
 
Návrhová komise byla schválena ve složení: RNDr. Hynek Sekanina, p. Marie Poppeová 
Ověřovateli zápisu byli schváleni: p. Josef Kubinec, ing. Mária Skopalíková 
 
Kontrola usnesení z minulého ZO: 
Návrh sociálního fondu bude předložen k jednání následujícímu ZO. 
 
Zastupitelstvo obce 
1. s c h v a l u j e : 

a) Opatření týkající se evidence a výběru místních poplatků, které je Přílohou č. 1 k tomuto 
usnesení. 

b) Rozpočtové opatření č. 1/2013, které je Přílohou č. 2 k tomuto usnesení. 

c) Schvaluje směrnici č. 1/2013 k provádění inventarizace majetku, pohledávek a závazků 
obce Heřmanovice. Tato směrnice je přílohou č. 3 k tomuto usnesení. 

d) Schvaluje jmenování inventarizační komise ve složení: předseda: p. Josef Kubinec, 
členové: ing. Mária Skopalíková a p. Robert Sütto. 

e) Schvaluje Směrnici č. 2/2013 o zabezpečení zákona o finanční kontrole, tato směrnice je 
přílohou č. 4 k tomuto usnesení. 

 
Zastupitelstvo obce 
2. b e r e   n a   v ě d o m í: 

a) přípravu nové Obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 o místních poplatcích. 

Odůvodnění:  
ZO bylo informováno o nutnosti aktualizovat Obecně závaznou vyhlášku o místních 
poplatcích, a to především z důvodu změn příslušných souvisejících zákonů. ZO 
projednalo předložený návrh nové OZV o místních poplatcích s tím, že návrh, který je 
přílohou č. 5 k tomuto usnesení, bude po nutnou dobu zveřejněn na úředních deskách obce 
a předpokládá se, že OZV o místních poplatcích schválí veřejné zasedání ZO plánované na 
30.12.2013.  

 

b) informace starosty a místostarosty obce k průběhu rekonstrukce  „REKONSTRUKCE 
HEŘMANOVICKÉHO ŠOLTÉSTVÍ NA MULTIFUNKČNÍ CENTRUM OBČANSKÉ 
VYBAVENOSTI“ s tím, že průběh realizace výstavby odpovídá platné smlouvě o dílo mezi 
obcí a dodavatelem stavby.  
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c) připravovaný rozpočet obce Heřmanovice na rok 2014.  

Odůvodnění:  
ZO projednalo předložený návrh rozpočtu obce na rok 2014 s tím, že výsledný návrh, který 
je přílohou č. 6 k tomuto usnesení, bude po nutnou dobu zveřejněn na úředních deskách 
obce a předpokládá se, že bude schválen na veřejném zasedání ZO plánovaném na 
30.12.2013. 

 

d) připravované rozpočtové výhledy obce Heřmanovice na rok 2015 a rok 2016.  

Odůvodnění:  
ZO projednalo předložené návrhy rozpočtových výhledů obce na roky 2015 a 2016 s tím, 
že výsledné návrhy, které je přílohami č. 7 a č. 8 k tomuto usnesení, budou po nutnou dobu 
zveřejněny na úředních deskách obce a předpokládá se, že budou schváleny na veřejném 
zasedání ZO plánovaném na 30.12.2013. 

 

e) bere na vědomí možná budoucí využití budovy č.p. 131 (v případě získání dotace 
vybudování sociálních bytů, jinak využití jako technické zázemí obce) a možnosti rozšíření 
dětských hřišť a odpočinkových ploch v obci (v případě získání dotace). 

 
 
 
 
        
.............................................    ................................... 
RNDr. Hynek Sekanina    Jan Tomalský 
místostarosta      starosta 



Příloha č. 1 

k Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice dne 5.12.2013 

Opatření týkající se evidence a výběru místních poplatků za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

Zastupitelstvo obce se seznámilo se stavem evidence a výběru místních poplatků za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, 
a konstatuje: 

1. poplatky jsou za léta 2010, 2011, 2012 a 2013 vedeny v samostatné účetní agendě 
v tabulkovém procesoru Open Calc 

2. v agendě uvedené v bodě 1. je každý poplatník veden samostatně, což odpovídá 
samostatnému daňovému účtu poplatníka 

3. odděleně je vedeny agendy pro a) fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt, a b) 
osoby, které jsou vlastníky nemovitostí určených či využívaných k individuální rekreaci, 
v nichž není k trvalému pobytu hlášena žádná fyzická osoba 

4. pro každého poplatníka je v každém z výše uvedených roků vždy uveden daňový předpis 
poplatku, který stanovuje, jaká je poplatková povinnost daného poplatníka v daném roce 
dle platné obecně závazné vyhlášky 

5. pro každého poplatníka jsou průkazným způsobem evidovány všechny platby poplatku, 
které obec obdržela 

6. u každé platby dle bodu 4. výše je vždy uvedeno datum přijetí platby a informace, zda 
platba byla přijata v hotovosti na pokladně obce či byla přijata bezhotovostně na bankovní 
účet obce 

7. za každého poplatníka byla k 30.11.2013 provedena kompletní evidence jeho plateb i 
závazků za léta 2010, 2011, 2012 a 2013 (za rok 2013 vzhledem k tomu, že dle OZV je 
plná výše poplatku za rok 2013 splatna nejpozději 15.10.2013) 

8. na základě evidence dle bodu 7. výše bylo pro každého poplatníka stanoveno, jaká je jeho 
výše úhrady poplatky za jednotlivé roky uvedené v bodě 1. výše 

9. na základě výše uvedených kroků bylo pro každého poplatníka stanoveno, jaký je jeho 
nedoplatek poplatku za každý z výše uvedených roků 

10. v případě, kdy má poplatník za rok 2010, 2011 nebo 2012 jakýkoli nenulový nedoplatek, 
vydá správce poplatku příslušný platový výměr  

11. na obou úředních deskách obce (tj. na fyzicky na budově obecního úřadu a na 
elektronické úřední desce obce) bude ještě v roce 2013 zveřejněna Veřejná vyhláška, 
oznamující, kde je zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpis o vyměření místních 
poplatků dle bodu 10. této přílohy 

12. dále budou platové výměry dle bodu 10. výše příslušným poplatníkům předány těmito 
způsoby: buď a) pracovníkem obce, a to osobně proti podpisu, nebo b) doporučeným 
dopisem na doručenku na platnou adresu poplatníka  

13. zastupitelstvo obce rozhodlo, že dlužné poplatky budou vyměřeny v původní výši, tj. 
nebude provedeno žádné navýšení poplatků a možnost uvedená v Čl. 7 OZV 1/2010 se 
nevyužije 

14. v dalších letech bude evidence místních poplatků za komunální odpad vedena stejným 
způsobem jako v letech 2010-2013 

15. v dalších letech budou nedoplatky místního poplatku za komunální odpad vyměřeny vždy 
v roce, který následuje po roce, kterého se dlužný poplatek týká. 

        
 
.............................................   ................................... 
RNDr. Hynek Sekanina    Jan Tomalský 
místostarosta      starosta 



Příloha č. 2 

k Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice dne 5.12.2013 

Rozpočtové opatření č.1/2013 

dotace na volby do PS Parlamentu ČR 

příjem          231 10 úz 98071  4111      27 080,‐ 

 

výdaje  ostatní osobní nákl.    231 10      98071 6114  5021      15 000,‐ 

              materiál      231 10      98071 6114  5139        9 080,‐ 

  cestovné, stravné    231 10      98071 6114   5173        3 000,‐

       

rekonstrukce šoltéství 

výdaje                  rozpočtováno              zůstane 

z účtu vnitřní správa ‐ budovy, stavby   231 10 101 6171 6121        4 300 000            1 851 505 

na  investiční účty dle podílů a úč. znaků pro dotaci: 

            89513 6171 6121 SR      205 568 

            89514 6171 6121 EU      616 703 

            podíl obce a DPH      203 424 

            89513 3392 6121        616703 

            89514 3392 6121                1 850 109 

            podíl obce a DPH      595 438 

            89513 3412 6121      205 568 

            89514 3412 6121      616 703 

            podíl obce a DPH      198 479 

            tj. celkem               ( 5 108 695) 

Příjem 

Dotace SZIF na rekonstrukci      89513        4213       665 050 

                89514       4213                 1 995 150 

            tj. celkem               (  2 660 200) 



Příloha č. 3 

k Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice dne 5.12.2013 

 

Směrnice č. 1/2013 

k provádění inventarizace majetku, pohledávek a závazků obce 

Heřmanovice 

platná a účinná od  6.12.2013. 

Tato směrnice byla schválena zastupitelstvem obce Heřmanovice dne 5.12.2013 

 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

1. Úkolem  „Směrnice“  je  stanovit  jednotné  zásady  a  postupy  pro  provádění 

inventarizace majetku a závazků obce Heřmanovice. 

2. Povinnost  inventarizace majetku  a  závazků  je  zakotvena  v  §  6  odst.  3  zákona  č. 

563/1991  Sb.,  o  účetnictví,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (zákon  o  účetnictví) 

způsobem stanoveným v § 29 a§ 30 tohoto zákona. 

3. Tato Směrnice upravuje provádění inventarizací veškerého majetku a závazků, jiných 

aktiv  a  jiných  pasiv  (vlastních  zdrojů  a  rezerv),  podrozvahových  účtů  a  ostatní 

evidence. 

4. Inventarizace majetku  a  závazků  se  provádí  k okamžiku,  ke  kterému  se  sestavuje 

řádná  účetní  závěrka. V případě  řádné  inventarizace  je  tímto  dnem  31.12.  daného 

kalendářního roku.    Je‐li nutno nečekaně ověřit stav majetku a závazků, provede se 

mimořádná  inventarizace.  Řádnou  i  mimořádnou  inventarizaci  vyhlašuje  starosta 

obce. 

Čl. 2 

Inventarizací majetků a závazků obce se zjišťuje: 

‐ Průkaznost účetnictví – vztah účetnictví ke zjištěnému stavu, 

‐ Ověření skutečného stavu na stav účetní, 

‐ Ocenění inventarizační položky 

‐ Existence majetku nebo závazku, 

‐ Správnost vedení evidence a úplné dokumentace 

‐ Technický stav majetku 



‐ Odpovědnost za svěřený majetek. 

Čl. 3 

Inventarizační činnosti 

Při  inventarizaci  zajišťuje  obec  činnosti  nutné  pro  vyhotovení  inventurních  soupisů, 

dodatečných  inventurních  soupisů,  inventurních  zápisů,  inventurních  závěrů  a  vyhotovení 

dalších souvisejících účetních záznamů. 

1. Příprava inventarizace 

Na přípravě inventarizace se podílejí všichni zaměstnanci účetní jednotky, zejména tím, že: 

a) Kontrolují  označení  majetku  inventarizačním  identifikátorem  (např.  inventárním 

číslem), 

b) Zajišťují doklady k převodům v rámci i vně obce (např. převodky, příjemky, výdejky) 

c) Kontrolují úplnost účetních dokladů k dokladovým inventurám, 

d) Připravují podklady k ověření stavu (např. výpisy z LV, karty majetku), 

e) Podílí se na dalších pracích pro hladký průběh inventur. 

 

2. Plán inventur 

Účetní  jednotka sestavuje plán  inventur a stanoví postup při  jeho sestavování. Plán 

inventur obsahuje nejméně údaje o: 

a) Předpokládanému  okamžiku  zahájení  a  ukončení  inventur  a  okamžiku,  ke 

kterému se zjišťují skutečné stavy 

b) Ukončení činnosti inventarizační komise v případě, že tento okamžik není shodný 

s okamžikem ukončení inventury, kterou inventarizační komise provádí. 

Součástí plánu inventur je seznam inventurních soupisů ve vazbě na rozsah inventarizačních 

položek.  Znamená  to,  že  budou  v plánu  inventury  uvedeny  ty  inventarizační  položky  ve 

smyslu syntetických účtů, na kterých byl v běžném roce zaznamenán obrat. 

Plán inventur bude sestaven vždy do 15. 10. běžného roku, jehož inventarizace se provádí. 

Odpovědnost za sestavení návrhu plánu inventur:      hlavní účetní 

Termín předání návrhu starostovi obce, zastupitelstvu obce  nejbližší zasedání po 15.10. 

Odpovědnost za schválení návrhu plánu inventur;      starosta, zastupitelstvo 

obce 

Termín schválení návrhu plánu do:          5. 12. 

Součástí plánu inventur bude jmenování členů inventarizační komise, včetně podpisových 

vzorů jednotlivých členů. 



 

3. Inventarizační komise 

Inventarizační  komise bude  jmenována  zastupitelstvem obce. Bude nejméně  tříčlenná. 

Členem  komise u  fyzických a dokladových  inventur musí být  vždy osoba,  která  rozumí 

problematice.  Pokud  se  jmenovaný  člen  nemůže  inventarizace  zúčastnit,  jmenuje 

starosta náhradního člena inventarizační komise. 

Požadavky na znalosti inventarizační komise: 

‐ Znalost umístění a vlastností částí inventarizačních položek 

‐ Znalost označení částí inventarizačních položek identifikátory 

‐ Znalost vnitropodnikových inventarizačních postupů, včetně postupů k vyplňování 

tiskopisů a oběh dokladů 

‐ Znalost inventarizační vyhlášky, alespoň zběžná a znalost této směrnice a plánu 

inventur. 

 

Povinnosti a pravomoci inventarizačních komisí: 

Členové  komisí  mají  právo  na  přístup  k účetním  knihám,  účtům  a  dokumentům 

organizace  za  období  běžného  roku,  pokud  se  na  tyto  dokumenty  nevztahují  zvláštní 

předpisy (ochrana osobních údajů, utajované skutečnosti) nebo pokud se dokumenty jeví 

z hlediska  provádění  inventury  nepřínosné,  případně  předložení  dokumentů  není 

vhodné. Případné spory o předložení požadovaných dokumentů rozhodne starosta obce. 

Členové  inventarizační  komise  mají  právo  na  volný  přístup  do  veškerých  prostor  a 

k veškerým aktivům organizace k ověření fyzické existence při dodržení bezpečnostních a 

hygienických předpisů. 

 

Účast odpovědného zaměstnance 

Fyzické a dokladové inventury se musí zúčastnit zaměstnanec odpovědný za inventovaný 

majetek  (ten,  kdo  majetek  užívá).  Jde‐li  o  inventuru  při  změně  odpovědného 

zaměstnance, musí se jí zúčastnit zaměstnanec funkci odevzdávající i zaměstnanec funkci 

přejímající. Pokud se odpovědný zaměstnanec nemůže inventury zúčastnit, nahrazuje jej 

zastupující zaměstnanec. 

 

Součinnost 

Zaměstnanci účetní jednotky a vedoucí zaměstnanci zřizovaných účetních jednotek, které 

hospodaří  se  svěřeným majetkem  účetní  jednotky,  jsou  povinni  poskytnout  veškerou 



potřebnou  součinnost  k zajištění  inventarizačních  činností  s přihlédnutím  k ochraně 

majetku a utajovaných informací. 

Připojování podpisových záznamů 

Dle podpisových vzorů, které jsou přílohou plánu inventur, budou připojovány podpisové 

záznamy  na  inventurní  soupisy  k inventarizační  zprávě.  Osobou  zodpovědnou  za 

provedení inventur je předseda IK. Jeho podpisový vzor je přiložen k plánu inventur. 

Oběh dokladů k zaúčtování inventarizačních rozdílů a zúčtovatelných inventarizačních 

rozdílů 

Na  základě  zápisů  v inventurních  soupisech  vyhotoví  IK  doklady  k proúčtování 

zúčtovatelných  inventarizačních  rozdílů  a  případně  zaznamená  informace  o 

nevypořádaných  inventarizačních  rozdílech  k uvedení  do  souladu  účetnictví  se 

skutečností. Doklady musí být předány k proúčtování nejpozději k datu účetní závěrky. 

Inventarizační zpráva bude předložena k vyhodnocení zastupitelstvu obce. 

 

Druhy inventarizací 

a) Dle okamžiku, kdy se provádí 

b) Dle způsobu provádění 
‐ Fyzická inventura 

‐ Dokladová inventura 

Inventarizační zpráva 

Inventarizační zprávou se rozumí shrnutí všech podstatných skutečností o provedené 

inventuře, včetně seznamu všech inventárních zápisů a informace o všech inventarizačních a 

zúčtovatelných inventarizačních rozdílech. 

Inventarizační zpráva bude obsahovat komentáře a zhodnocení průběhu inventarizace, 

komentáře k rozdílům, podnětům a zjištěním.  

Čl. 4 

          Závěrečné ustanovení 

Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti dne 6. 12. 2013. 

 

 

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

RNDr. Hynek Sekanina        Jan Tomalský 

místostarosta           starosta 



Příloha č. 4 

k Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice dne 5.12.2013 

Směrnice č. 2/2013  

o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb.  

Směrnice o zabezpečení zákona  

o finanční kontrole č. 320/2001 Sb.  

Obsah směrnice:  

I. Oddíl: Úvodní ustanovení 

II. Oddíl: Provádění zákona o finanční kontrole 

III. Oddíl: Závěrečná ustanovení 

I. Oddíl  

Úvodní ustanovení 

Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečujícího hospodaření s 
veřejnými prostředky.  

Čl. 1  

Legislativní rámec  

Finanční kontrolu územně samosprávních celků (obcí) upravují následující předpisy: 

 zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů  

 vyhláška č. 64 ze dne 11. února 2002, kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole  

 zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 
znění  

 zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění  
 zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění  
 vnitřní směrnice uvedené v čl.12 této směrnice  

Čl. 2  

Závaznost směrnice  

Podle této směrnice a zásad v ní uvedených postupují pracovníci, kteří svou náplní práce mají 
vliv na správné hospodaření obce. 



Čl. 3  

Cíle finanční kontroly  

Hlavními cíli finanční kontroly jsou: 

 dodržování právních předpisů a opatření přijatých obci,  
 zajištění ochrany veřejných prostředků proti rizikům a nesrovnalostem způsobeným 

zejména porušením právních předpisů, nehospodárným, neúčelným a neefektivním 
nakládáním s veřejnými prostředky nebo trestnou činností,  

 včasné a spolehlivé informování vedoucích pracovníků obce,  
 hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy.  

Čl. 4  

Předmět směrnice  

Ve smyslu ustanovení § 9 zákona o finanční kontrole  

a) kontroluje hospodaření s veřejnými prostředky u příspěvkových organizací zejména 
vykonávání jejich veřejnoprávní kontroly, 

b) vykonává veřejnosprávní kontrolu u žadatelů a příjemců veřejné finanční podpory, kterou 
jim poskytuje a to předběžnou, průběžnou a následnou, 

c) vytvoří systém finanční kontroly, kterým zajistí finanční kontrolu jak svého hospodaření, 
tak i hospodaření svých organizačních složek a příspěvkových organizací. 

II. Oddíl  

Provádění zákona o finanční kontrole  

Čl. 5  

Veřejnosprávní kontrola u žadatelů a příjemců dotace,  

příspěvků, návratné finanční výpomoci  

Tuto kontrolu provádí obec u všech subjektů, které o dotaci, příspěvek, návratnou finanční 
výpomoc požádají a to: 

 předběžnou kontrolu – kontrolu podkladů předložených žadateli, posouzení zda jsou 
v souladu s právními předpisy, schváleným rozpočtem, uzavřenými smlouvami, a 
odsouhlasené ZO  

Termín : průběžně  

Kontroluje : starosta obce - příkazce 

účetní obce - správce rozpočtu, hlavní účetní 



 průběžnou kontrolu – dodržování stanovených podmínek, vypořádávání a yúčtování 
schválených operací  

Termín : průběžně  

Kontroluje : starosta obce - příkazce 

účetní obce - správce rozpočtu, hlavní účetní 

finanční výbor ZO  

 následnou kontrolu – zda údaje odpovídají skutečnostem, zda přezkoumávané 
operace jsou v souladu s právními předpisy, smlouvami, rozhodnutími apod.  

Termín : po vyúčtování příspěvku, dotace apod.  

Kontroluje : starosta obce - příkazce 

účetní obce - správce rozpočtu, hlavní účetní 

Čl. 6  

Finanční kontrola v obci  

Finanční kontrolu v obci tvoří řídící kontrola a interní audit: 

 v rámci obce  

Řídící kontrola je zajišťována odpovědnými vedoucími zaměstnanci v rámci pracovní náplně 
jako součást vnitřního řízení. Zahrnuje kontrolu předběžnou, průběžnou a následnou. 

Řídící kontrolu provádí: 

 starosta - příkazce  
 účetní – správce rozpočtu a hlavní účetní  

Bez souhlasu žádného z nich nemůže být žádná hospodářská operace zahájena ani prováděna. 

Interní audit prověřuje správnost a účinnosti řídící kontroly a slouží k důsledné informaci 
vedoucích organizace (u obce starosty, u PO ředitele). 

Čl. 7  

Obsah a zaměření kontrolní činnosti řídící kontroly  

1. Kontrola hospodaření podle rozpočtu 

2. Kontrola nakládání s majetkem 

3. Kontrola rozpočtových opatření 



Čl. 8  

Předběžná, průběžná a následná řídící kontrola v obci  

 předběžná kontrola – tj. kontrola plánovaných a připravovaných operací se zajišťuje 
odpovědnými zaměstnanci (§26 odst.1 zákona). Musí být provedena jednak před 
vznikem závazku nebo pohledávky a jednak před uskutečněním výdajů nebo příjmů  

Termín : před započetím hospodářské operace  

Kontroluje : starosta obce - příkazce 

 průběžná kontrola – kontrola náležitosti účetních dokladů, právního ošetření 
účetních případů, správnosti zaúčtování za účelem podání pravdivého a věrného 
zobrazení hospodářských operací  

Termín : průběžně  

Kontroluje : starosta obce - příkazce 

předseda finančního výboru ZO 

 následná kontrola – celkové zhodnocení opodstatněnosti, dodržení správného 
zaúčtování, dodržování zákonů a vnitřních směrnic  

Termín : po ukončení hospodářských operací  

Kontroluje : starosta obce - příkazce 

předseda finančního výboru ZO  

Čl. 9  

Zajištění finanční kontroly  

Vnitřní kontrolní systém je upraven touto směrnicí a směrnicí č. 1/2013 k provádění 
inventarizace majetku, pohledávek a závazků obce.  

Čl. 10  

Zpráva o výsledcích finančních kontrol  

Zpráva o výsledku finančních kontrol musí být předložena v rozsahu a struktuře stanovené 
platnou příslušnou vyhláškou MF (64 ze dne 11. února 2002 nebo v současné době platné 
znění) v písemné i elektronické podobě Krajskému úřadu. 

Termín: do 10. února následujícího roku. Zodpovědný: starosta. 

 



III. Oddíl  

Závěrečná ustanovení  

Čl. 11  

1. Tato směrnice je součástí vnitřního organizačního a kontrolního systému obce. 

2. Ustanoveními směrnice jsou povinni  řídit  se všichni zaměstnanci obce. 

3. Tato  Směrnice byla schválena ZO Heřmanovice dne 5.12.2013 a je platná a účinná ode  
dne 6.12.2013. 

V Heřmanovicích dne  5.12.2013 

 

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

RNDr. Hynek Sekanina        Jan Tomalský 

místostarosta           starosta 

 

VYHLÁŠENÍ PODPISOVÝCH VZORŮ  

Dle směrnice o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb.  

vyhlašuji 

s účinností od 6.12.2013 

tyto podpisové vzory 

- příkazce operace – p. Jan Tomalský 

- správce rozpočtu a hlavní účetní -  p. Marie Poppeová 

V Heřmanovicích 5.12.2013 

………………………. 

Jan Tomalský 

starosta obce 
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Obecně závazná vyhláška obce o místních poplatcích 

_____________________________________________________________________ 

OBEC Heřmanovice 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, 
o místních poplatcích 

 
Zastupitelstvo obce Heřmanovice se na svém zasedání dne 30.12.2013 usnesením č. 4 
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“):  

ČÁST I. 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

(1) Obec Heřmanovice zavádí touto vyhláškou tyto místní poplatky (dále jen „poplatky“): 
a) poplatek ze psů, 
b) poplatek z ubytovací kapacity 
c) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů, 

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).1 

ČÁST II. 

POPLATEK ZE PSŮ 

Čl. 2 

Poplatník a předmět poplatku 

(1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má 

trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Heřmanovice 2 

(2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.3 

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

Vznik a zánik poplatkové povinnosti 

(1) Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo 

v den, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců. 

(2) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, 

která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého 

pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce 

následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.4 

(3) Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba 

držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se 

poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala. 

Čl. 4 

Ohlašovací povinnost 

(1) Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 

patnácti dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik 

své poplatkové povinnosti. 

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

(3) Při plnění ohlašovací povinnosti je držitel psa povinen současně sdělit správci poplatku 

některé další údaje stanovené v čl. ….. této vyhlášky. 

Čl. 5 

Sazba poplatku 

(1) Sazba poplatku za kalendářní rok činí: 
a) za prvního psa ........................................................................................50 Kč, 
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele .....................................100 Kč, 

Čl. 6  

Splatnost poplatku  

(1) Poplatek je splatný nejpozději do 30.6. 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 / nejpozději do konce příslušného kalendářního roku. 

                                                 
4 § 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích 
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Čl. 7 

Osvobození a úlevy 

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

držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik 

psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro 
ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání 

psa zvláštní právní předpis5.  

ČÁST III. 

POPLATEK Z UBYTOVACÍ KAPACITY 

Čl. 8 

Předmět poplatku a poplatník 

(1) Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v obci v zařízeních určených k přechodnému 

ubytování za úplatu.6 

(2) Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné 

ubytování poskytla.7 

Čl. 9 

Ohlašovací povinnost 

(1) Poplatník (ubytovatel) je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové 

povinnosti do 10 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného 

ubytování za úplatu. Stejným způsobem ohlásí ubytovatel správci poplatku ukončení 

činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu. 

(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku také další 

údaje stanovené v čl. ……… této vyhlášky. 

(3) Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu 
ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště 

v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které 

ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně 

a srozumitelně a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.8 

Čl. 10 

Sazba poplatku 

(1) Sazba poplatku činí za každé využité lůžko a den 10 Kč 

                                                 
5 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích 
6 § 7 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
7 § 7 odst. 3 zákona o místních poplatcích 
8 § 7 odst. 3 druhá věta zákona o místních poplatcích s odkazem na § 3 odst. 4 zákona o místních poplatcích 
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Poznámka: Obec může (ale nemusí) po dohodě s poplatníkem stanovit poplatek také roční 

paušální částkou. Výše paušálu však musí být vždy určena přímo v OZV nikoli až 

v poplatkovém řízení. Následně je na dohodě s poplatníkem, zda bude poplatek účtován dle 

denní sazby nebo dle konkrétní paušální částky určené v OZV.  

(2) Paušální částka činí 1000 Kč/rok. 

Čl. 11 

Splatnost poplatku 

Poplatek je splatný nejpozději do posledního dne měsíce / čtvrtletí / pololetí 

příslušného kalendářního roku. 

Čl. 12 

Osvobození a úlevy 

(1) Poplatku nepodléhá: 

a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků 

b) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou 
užívána jako hotelová zařízení 

c) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.9 

ČÁST IV. 

POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, 
PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ 

KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ  

Čl. 13 

Poplatník 

(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů platí10: 

a) fyzická osoba,  

1. která má v obci trvalý pobyt, 

2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České 

republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 

90 dnů, 

3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky 

pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců, 

                                                 
9 § 7 odst. 2 zákona o místních poplatcích 
10 § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích 
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4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl 

nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu 

cizinců, 

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt 

nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu 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 

žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. 

Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu 

oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek 

platí. 

Čl. 14 

Ohlašovací povinnost 

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

nejpozději do 15 dnů11 ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, 
případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu 

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

popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování. 

(v ustanovení lze uvést i další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové 

povinnosti) 
(3) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo 

popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li 
stavba nebo dům označen 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 umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány. Není-li stavba, 
ve které se byt nachází, označena orientačním nebo popisným číslem, uvede poplatník 

parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěna stavba s bytem. 
(4) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku 

zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny 

vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu. 
(5) 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.12 
(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu 

oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.13 

                                                 
11 Pozn. pro obec: Nelze stanovit lhůtu kratší než 8 dnů (viz § 32 odst. 2 daňového řádu). Ministersvo vnitra 
doporučuje stanovit lhůtu minimálně 15 dnů. 
12 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích 
13 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích 
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Čl. 15 

Sazba poplatku 

(1) Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle Čl. 13 písm. a) této vyhlášky činí 450 Kč a 
je tvořena 

a) z částky 191 Kč za kalendářní rok a 

b) z částky 259 Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů 
obce předchozího roku výhradně na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v příloze, 
která je nedílnou součástí této vyhlášky. 

(2) Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle Čl. 13 písm. b) této vyhlášky činí 500 Kč a 
je tvořena 

a) z částky 250 Kč za kalendářní rok a  

b) z částky 250 Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů 
obce předchozího roku výhradně na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v příloze, 
která je nedílnou součástí této vyhlášky. 

 (2) Rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz 
netříděného komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok je obsaženo v příloze, 

která tvoří nedílnou součást této vyhlášky. 

(2) V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené 

k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku se 

poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo 

vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního 

měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto 

měsíce.14 

Čl. 16 

Splatnost poplatku 

(3) Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31.3. a do 30.9. 
příslušného kalendářního roku.  

(4) 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. 17 

Osvobození a úlevy 

(1) Od poplatku se osvobozují: 
a) fyzické osoby, které prokáží, že poplatek za svou osobu hradí v jiné obci či městě 

ČR 
b) osoby, které celoročně pobývají mimo území ČR – prokazuje se odhlášením ze 

zdravotního pojištění v ČR 

                                                 
14 § 10b odst. 5 zákona o místních poplatcích 



 7 

Čl. 18 

Navýšení poplatku  

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu 

obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.15 

(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků obecní úřad 

zvýší o 50%; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.16 

Čl. 19 

Odpovědnost za zaplacení poplatku 

(1) Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za 

zaplacení poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně; 

zákonný zástupce má v takovém případě stejné procesní postavení jako poplatník. 

(2) Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vyměří obecní úřad 

poplatek jednomu z nich. 
 

ČÁST V. 

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVEREČNÁ 

Čl. 20 

Společná ustanovení k ohlašovací povinnosti 

(1) V ohlášení poplatník nebo plátce uvede17 

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný 

identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě 

další adresy 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 nebo 

plátce, 

c) další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, 

včetně skutečností zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození od 
poplatkové povinnosti. 

(2) Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu 

Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru 

                                                 
15 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
16 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích 
17 § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích 
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nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu 

svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.18 

(3) Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce 

povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.19 

Čl. 21 

Navýšení poplatku  

(3) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu 
obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.20 

(4) Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem poplatku včas nebo ve správné výši, vyměří mu 

obecní úřad poplatek platebním výměrem k přímé úhradě.21 

(5) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní 

úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.22 

Čl. 22 

Přechodná a zrušovací ustanovení 

(1) Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se vztahují 

ustanovení dosavadní obecně závazné vyhlášky / dosavadních obecně závazných 
vyhlášek. 

(2) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2010 (Obecně závazná vyhláška obce 

Heřmanovice č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.) ze dne 13.12.2010 a 
dále pak všechny předchozí verze obecně závazných vyhlášek o místním poplatku se 

psů a místním poplatku z ubytovací kapacity. 

Čl. 23 

Účinnost 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2014   
 

 Podpis Podpis 

 RNDr. Hynek Sekanina     Jan Tomalský. 

 Jméno Příjmení  Jméno Příjmení 
 místostarosta starosta 
 

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

                                                 
18 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích 
19 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích 
20 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
21 § 11 odst. 2 zákona o místních poplatcích 
22 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích 



Příloha č. 2 

k Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice dne 5.12.2013   

 

Návrh rozpočtu obce Heřmanovice na rok 2014 – příjmy  str. 1 

                    v tis. Kč 

Par. Pol. Popis 

1111 Daň z příjmu fyzických  osob ze závislé činnosti           900 

1112 Daň z příjmu fyzických  osob ze samost. výdělečné činnosti         65 

1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálové činnosti          90 

1122 Daň z příjmu právnických osob           965 

1211 Daň z přidané hodnoty         1 800 

1340 Poplatek za provoz shromažďování a vývozu odpadu        480 

3141 Poplatek ze psů                 3 

1351 Odvod z loterií a podobných her            17 

1361 Správní poplatky                 1 

1511 Daň z nemovitostí             450 

4116 Ostatní neinvestiční transfery – veřejně prospěšné práce        270 

1019  Příjmy z pronájmu pozemků              20 

 1019 Příjmy z prodeje pozemků             100 

2119 Příjmy z úhrad z dobývacího prostoru                          15 

2310 Pitná voda              100 

3612 Příjmy z pronájmu nemovitostí               190 

3612 Příjmy z prodeje nemovitostí                                                                 500 

6171 Příjmy z poskytování služeb  - místní správa                                       22 

6171 Příjmy z pronájmu ostatní nemovitostí – místní správa                         30  

6310 Příjmy z úroků                       15 

4213 Přijaté investiční transfery – rekonstrukce šoltéství                    4 126  

8115 Financování  (zapojení zůstatku hospodaření min. roku)                         1 539 

Příjmy celkem                     11 698 

  



Příloha č. 2 

k Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice dne 5.12.2013   

 

Návrh rozpočtu obce Heřmanovice na rok 2014  – výdaje  str. 2 

                    v tis. Kč 

Par. Pol. Popis 

2212  Místní komunikace             50 
2212  Investice – chodníky           600 
2310  Pitná voda – vodovod           300 

3111  Neinvestiční příspěvky – předškolní zařízení           20 

3113  Neinvestiční transfery obcím – na žáky dojíždějící do ZŠ       140 

3314  Činnosti  knihovnické                          32 

3399  Ostatní záležitosti kultury- SPOZ         150 

3419  Ostatní tělovýchovná činnost            50 

3612  Bytové hospodářství             80 

3631  Veřejné osvětlení           150 

3722  Sběr a svoz komunálního odpadu         350 

3745  Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                   1 570 

4399  Ostatní záležitosti sociálních věcí (příspěvek seniorům)         50 

6112  Zastupitelstvo obce           760 

6171  Činnost místní správy        1 490 

6310  Výdaje z finančních operací (bankovní poplatky)         24 

6409  Poskytované neinvestiční příspěvky                          50 

  Šoltéství  – rekonstrukce         5 832 

Výdaje celkem                             11 698 



Rozpočtový výhled obce Heřmanovice na rok 2015
Příjmy tis. Kč

1111 Daň z příjmu fyzických  osob ze závislé činnosti 900

1112 Daň z příjmu fyzických  osob ze samost. výdělečné činnosti 65

1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálové činnosti 90

1122 Daň z příjmu právnických osob 965

1211 Daň z přidané hodnoty 1800

1340 Poplatek za provoz shromažďování a vývozu odpadu 300

3141 Poplatek ze psů 3

1351 Odvod z loterií a podobných her 17

1361 Správní poplatky 1

1511 Daň z nemovitostí 450

4116 Ostatní neinvestiční transfery - veřejně prospěšné práce 270

1019 Příjmy z pronájmu pozemků 20

1019 Příjmy z prodeje pozemků  100

2119 Příjmy z úhrad z dobývacího prostoru 15

2310 Pitná voda 100

3612 Příjmy z pronájmu nemovitostí  190

3612 Příjmy z prodeje nemovitostí 500

6171 Příjmy z poskytování služeb  - místní správa 22

6171 Příjmy z pronájmu ostatní nemovitostí - místní správa 30

6310 Příjmy z úroků 15

4213 Přijaté investiční transfery - sociální byty 2400

4213 Přijaté investiční transfery - dětská hřiště a odpočinkové plochy 350

8603



Výdaje tis. Kč

2212 Místní komunikace 277

2212 Investice - sociální byty 2600

2212 Investice - dětská hřiště a odpočinkové plochy 500

2310 Pitná voda - vodovod 300

3111 Neinvestiční příspěvky - předškolní zařízení 20

3113 Neinvestiční transfery obcím - na žáky dojíždějící do ZŠ 150

3314 Činnosti  knihovnické 32

3399 Ostatní záležitosti kultury- SPOZ 150

3419 Ostatní tělovýchovná činnost 50

3612 Bytové hospodářství 80

3631 Veřejné osvětlení 150

3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 350

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1570

4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí (příspěvek seniorům) 50

6112 Zastupitelstvo obce 760

6171 Činnost místní správy 1 490

6310 Výdaje z finančních operací (bankovní poplatky) 24

6409 Poskytované neinvestiční příspěvky 50

8603



Rozpočtový výhled obce Heřmanovice na rok 2016
Příjmy tis. Kč

1111 Daň z příjmu fyzických  osob ze závislé činnosti 900
1112 Daň z příjmu fyzických  osob ze samost. výdělečné činnosti 65
1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálové činnosti 90
1122 Daň z příjmu právnických osob 965
1211 Daň z přidané hodnoty 1800
1340 Poplatek za provoz shromažďování a vývozu odpadu 300
3141 Poplatek ze psů 3
1351 Odvod z loterií a podobných her 17
1361 Správní poplatky 1
1511 Daň z nemovitostí 450
4116 Ostatní neinvestiční transfery ‐ veřejně prospěšné práce 270
1019 Příjmy z pronájmu pozemků 20
1019 Příjmy z prodeje pozemků 100
2119 Příjmy z úhrad z dobývacího prostoru 15
2310 Pitná voda 100
3612 Příjmy z pronájmu nemovitostí   190
3612 Příjmy z prodeje nemovitostí 100
6171 Příjmy z poskytování služeb  ‐ místní správa 22
6171 Příjmy z pronájmu ostatní nemovitostí ‐ místní správa 30
6310 Příjmy z úroků 15

5453

Výdaje tis. Kč
2212 Místní komunikace 277
2310 Pitná voda ‐ vodovod 250
3111 Neinvestiční příspěvky ‐ předškolní zařízení 20
3113 Neinvestiční transfery obcím ‐ na žáky dojíždějící do ZŠ 150
3314 Činnosti  knihovnické 32
3399 Ostatní záležitosti kultury‐ SPOZ 150
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 50
3612 Bytové hospodářství 80
3631 Veřejné osvětlení 150
3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 350
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1570
4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí (příspěvek seniorům) 50
6112 Zastupitelstvo obce 760
6171 Činnost místní správy 1 490
6310 Výdaje z finančních operací (bankovní poplatky) 24
6409 Poskytované neinvestiční příspěvky  50

5453
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