


K návrhu Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Heřmanovice IČ 00295981 za rok 2013 

obec Heřmanovice dává toto písemné stanovisko: 

K bodu B.1.1 Zprávy: 

Obec přijala opatření, které je součástí a dále pak konkrétně přílohou č. 1 k Usnesení zastupitelstva 

obce ze dne 5.12.2013, toto opatření je spolu s usnesením na elektronické www úřední desce obce 

(http://www.hermanovice.cz/usneseni/usneseni_2013_12_05_5_12_2013_s_prilohami_1_az_8.pdf 

a bylo samozřejmě také na fyzické úřední desce). Opatření uvedené v předchozí větě zasíláme jako 

součást této datové zprávy.  

 

Heřmanovice 29.5.2014 

RNDr. Hynek Sekanina 

místostarosta obce 

 



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 nemovitosti v katastru obce 

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 do 20.12.2013 

11. platové výměry dle bodu 10. výše budou příslušným poplatníků předány buď a) 

pracovníkem obce, a to osobně proti podpisu, nebo b) doporučeným dopisem na 

doručenku na platnou adresu poplatníka 

12. 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 

13. v dalších letech bude evidence místních poplatků za komunální odpad vedena stejným 

způsobem jako v letech 2010-2013 

14. 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 
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