Pří loha č . 1
Zápisu z L3. řádné ho zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice dne t4.LL.zoLg

Prezenč ní listina

Jmé no zastupitele:

Podpis:

Ladislav Bezouš ka
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lng. Jan Chvátal
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Martin Joza
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Jan Krejč í

ľ/
Bc. Zbyněk Kudláč ek

Pavla Mikuš ková

Martin Sklenář

lng. Libor Stárek
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SMLoUVA o NAJMU Č Ásľ ípozrurŮ

obec Dobřejovice
lČ : oo24o141

26,25I 0L Dobřejovice
zastoupená Martinem Sklenářem - starostou
(dále uváděna jen jako ,,pronají matel")

se sí dlem Na Návsi

a

Josef Bureš

(dóle uvőděn jen jako ,,nójemce")

uzaví rají podle ustanovení 9 zŻ oL a násl. zákona č .89/ 2oL2 Sb., obč anský zákoní k, ve znění
pozdějš í ch předpisů tuto

smlouvu o nájmu č ástí pozemků :
č lánek l.
Úvodní prohláš ení

t.

Pronají matel prohlaš uje, je výluč ným vlastní kem

o
o

pozemku parc. č ,.I 49/ I 4 o celkové výměře 1060 m2, druh pozemku: vodní plocha
a

pozemku parc. č . 558 o celkové výměře 3455 m2, druh pozemku: ostatní plocha,

jak oba zapsány na LV č . L000L vedené m Katastrální m ú řadem pro Středoč eský kraj,
Katastrální pracoviš tě Praha-východ pro k.ú . a obec Dobřejovĺ ce (dále jen ,,pozemky").

2.

Pronají matel dále prohlaš uje, ž e pozemky jsou ú zemní m plánem urč eny jako plochy
dopravní infrastruktury a č ásteč nějako plochy zeleně pří rodní ho charakteru, a nejsou
urč eny k zastavění '

3.

Pronají matel koneč ně prohlaš uje, ž e zámé r pronajmout č ásti výš e uvedených pozemků
byl zveřejněn vyvěš ení m na ú řední desce obecní ho ú řadu v souladu s ustanovení m 9 39
zákona č ,. L28l2oo0 Sb., o obcí ch (obecní zří zení | , ve znění pozdějš í ch předpisů , v době od
11. 10. 2019 do xx. 10. 2oL9 a v souladu s ustanovení m s 41 odstavec 2 té hož zákona byl
nájem schválen zastupitelstvem obce dne 14. 17. 2oI 9 usnesení m č . 2oL9/ I 3/ xx.
1.

č !ánek tl.
Předmět smlouvy

1.

Pronají matel touto smlouvou přenechává nájemci č ásti pozemků vymezené v Technické
zprávé , Vypracované dne L6' 10. 20L9 Geodetĺ ckou kanceláří lng' Jan Bendí k, která je
pří lohou č . 1 a nedí lnou souč ástí té to smlouvy, o celkové výměře 330 m2 (dále jen
,,předmět nájmu"), k doč asné muuž í vání .

2.

Nájemce prohlaš uje, ž e se před uzavření m té to smlouvy seznámil se stavem předmětu
nájmu a jeho stav považ uje za způ sobilý ke sjednané mu ú č elu'

3.

Nájemce předmět nájmu za podmí nek upravených dále v té to smlouvě do své ho uŹí vání
přijí má'

č I ánek ltt.
Už í vání předmětu nájmu

L'

Nájemce je oprávněn předmětu nájmu už í vatpouze jako zahradu. Na předmětu nájmu
bylo nájemcem vybudováno také oplocení a pří střeš ek pro auta. S umí stění m těchto
staveb pronají matel souhlasí , a to výhradně na dobu trvání smluvní ho vztahu založ ené ho

touto smlouvou; zajiš tění potřebných souhlasů č i povolení dle zvláš tní ch právní ch
předpisů je plně v odpovědnosti nájemce.

2.

Nájemce není oprávněn po dobu trvání nájemní ho vztahu č init nic, č í mby doš lo ke změně
druhu č i způ sobu využ ití předmětu nájmu, a to s výjimkou pří padů pí semně
odsouhlasených pronají matelem.

č lánek lv.
Doba trvání nájmu

1.

Nájemní smlouva se uzaví rá na dobu urč itou do 3L' L2. 2o2o, poč í najednem L. I . Ż o2o.

2.

Pronají matel a nájemce se dále dohodli, ž e neoznámĹli kterákoli ze smluvní ch stran
alespoň 1 měsí c před uplynutí m doby nájmu druhé smluvní straně, ž e trvá na ukonč ení
nájmu, nájem podle té to smlouvy se automaticky prodluž uje o dalš í 1 kalendářní rok, a to
i opakovaně.

č !ánek v.
Nájemné

1.

Nájemné se sjednává ve výš i 990 Kč / rok s tí m, ž e se smluvní strany dohodly, ž e nájemné
je splatné vž dy k 30. lednu pří sluš né hokalendářní ho roku na základě faktury vystavené
pronají matelem.

2'

Nájemné bude hrazeno bezhotovostní m převodem na ú č etpronají matele vedený
u Komerč ní banky a.s., jehož č í slobude uvedeno na faktuře (aktuálně 6L222oL/ oL0o).

z

3.

V pří padě automatické ho prodlouž ení smlouvy bude výš e nájemné ho kaž doroč ně
jednostranně ze strany pronají matele valorizována podle mí ry inflace za předcházejí cí rok.

o zvýš ení nájemné ho informuje pronají matel pí semně nájemce v rámci faktury vystavené
podle odst. 1tohoto č lánku.

č lánek vl.
Skonč ení nájmu

L'
2.

Smluvní vztah založ ený touto smlouvou lze před uplynutí m doby nájmu ukonč it dohodou
smluvní ch stran č i výpovědí dle následují cí ho odstavce.

Pronají matelje oprávněn smlouvu vypovědět

s

jednoměsí č nívýpovědní dobou v pří padě,

že

o
o
3.

nájemce přes pí semnou výzvu pronají matele neudrž uje předmět nájmu v řádné m
stavu č i už í vápředmět nájmu k jiné mu ú č elu,než je v té to smlouvě sjednáno,
nájemce neuhradí nájemné dle č l. V. té to smlouvy ani do 15 dnů od pí semné výzvy
pronají matele k uhrazení dluž né honájemné ho.

Po skonč ení nájmu je nájemce povinen uvé st předmět nájmu do pů vodní ho stavu,
zejmé na je povinen na svů j náklad odstranit stavby oplocení a pří střeš ku pro auta, které
se na pozemku nacházely v době uzavření té to smlouvy.

č lánek V!I .
ostatní práva a povinnosti smluvní ch stran

L.

Pronají matel se zavazuje zajistit nájemci neruš ené už í vánípředmětu nájmu ke
sjednané mu ú č elupo dobu nájmu.

2.

Nájemce se zavazuje o předmět nájmu řádně peč ovat, udrž ovat jej v řádné m stavu,
chránit jej před š kodou a zabezpeč ovat vlastní m nákladem jeho běž nou ú drž bu.

3.

Pronají matel souhlasí s tí m, aby nájemce poskytl č ást předmětu nájmu přilé hají cí
k pozemku parc. č ' 477/ L do podnájmu majitelitohoto pozemku za jednotkové nájemné
za m2 nepřevyš ují cí jednotkové nájemné za m2 dle té to smlouvy. Nájemce nesmí dát bez
předchozí ho pí semné ho souhlasu pronají matele předmět nájmu do podnájmu anijejjinak
přenechat k už í váníjiné třetí osobě.

4.

Nájemce není oprávněn bez předchozí ho pí semné ho souhlasu pronají matele
předmětu nájmu provádět stavební ani jiné ú pravy.

č lánek Vl!l.
Závěreč ná ustanovení

3

na

L.

Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotovení ch, z nichž dvě obdrŽí pronají matel a jedno
nájemce.

2.

Vzájemná práva a povinnosti ú č astní kův té to smlouvě výslovně neupravená se ří dí
pří sl uš nými právn í mi předpisy, zejmé na obč anským zá kon í kem'

3.

Smluvní strany prohlaš ují , ž e si smlouvu přeč etly, ž e byla sepsána podle jejich pravé a
svobodné vů le a nikoli vtí sni a za nápadně nevýhodných podmí nek, což stvrzují svými
podpisy.

V Dobřejovicí ch dne L5. L1'.20L9

obec Dobřejovice

Josef Bureš

Martin Sklenář, starosta

Pří loha: Technickó zpróva
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obecní ú řad Dobřeiovice

ücYĺ 'ĺ lfa/ ą

lcq'ľ

Na Návsi 26
251 01 Dobřejovice

V Praze dne 22. ří jna 2019
Závazná nabí dka na směnu pozemků { přihláš ka k záměru směny majetku obce)
ldentifikace uchaze1Ę
OPTREAL, spol. s r.o.
lČ 25098420
se sí dlem Drnovská L042/ 28, Ruzyně, 161 oo Praha 6
zapsaná v obchodní m rejstří ku vedené m Městským soudem v Praze, oddĺ l C, vtož ka 49502
kontaktní adresa: OPTREAL, spol. s r.o., V oblouku 266, 252 43 Č estlice
konta ktn í e-mai l : rą5_ek@9plrę4!!

tel: 604 443 444
(dále jako ,,uchazeč ")

Uchazeč tí mto podává obci Dobřejovice závaznou nabí dku (přihláš ku k záměru směny majetku) na
směnu nemovitých věcí , a to:
pozemku parc. č . 72sl6, o výměře L26 m2, v k.ú . Dobřejovice,
pozemku parc. č . 72517, o výměře 913 m2, v k.ú . Dobřejovice,
č ásti pozemku parc. č '.?25lĹo, o výměře 75 m2,v k.ú . Dobřejovice,
č ásti pozemku parc.

č .725lto, o výměře 505

m2, v k.ú . Dobřejovice,

ve výluč né mvlastnictví obce Dobřejovice,
za nemovité věci, a to:

pozemek parc. č . 72919, o výměře 644 m2, v k.ú . Dobřejovice,
pozemek parc. č . 73sl3L, o výměře 794 m2, v k.ú . Dobřejovice,
pozemek parc. č . 736lt9, o výměře 91m2, v k.ú . Dobřejovice,
ve výluč né m vlastnictví naš í společ nosti.

Pozemek parc č . 729/ 9 vk.ú . Dobřejovice utvoří spolu sč ástí pozemku parc. č .725l7o vk.ú .
Dobřejovice parcelu urč enou pro výstavbu rodinné ho domu. Pozemky parc. č . 735| g1a parc. č '
736/ 79 v k.ú . Dobřejovice umož nĺ propojení mí stní ch komunikací a cest.
Rozdĺ lné

'ĺ ŕ měry

směňovaných pozemků navrhuje naš e spoteč nost vypořádat ú hradou peněž ité

č ástky, když navrhuje ceny směňovaných pozemků stanovit nás| edovně:

'

pozemek č . parc. 7Ż 512 o výměře 75 m2
Kč ,/ m2 vč . DPH),

'

-

pozemek č . parc. 725/ 3 o výměře 505 m2
2.000 Kč / m2 vč . DPH),

cena 15o.ooo Kč vč . DPH (jednotková cena 2'000

-

cena 1.o1o.ooo Kč vč . DPH (jednotková cena

'

pozemek č . parc. 725/ 6 o výměře t26 m2

'

pozemek č . parc.725/ 7 o výměře 913 m2 - cena 547.8oo Kč vč . DPH (jednotková cena 600
Kć ,/ m2vč . DPH),
pozemek č . parc. 72919 o výměře 644 m2 - cena 1.288.ooo Kč vč . DPH (jednotková cena
2.ooo Kč '/ m2 vč . DPH),

'

Kč ,/ m2 vč . DPH),

-

cena 75.600 Kč vč . DPH (jednotková cena 600

.

pozemek č . parc. 735/ 3t o výměře 794 m2

.

pozemek č ' parc. 736/ L9 o výměře 91 m2

-

cena 116.400 Kč vč ' DPH (jednotková cena 600

-

cena 54.600 Kč vč . DPH (jednotková cena 600

Kć ,lmŻ vč . DPH),

Kč ,ĺ mzvč . DPH),

když s ohledem na výš e uvedené by naš e společ nost uhradila obci Dobřejovice na vypořádání
rozdí lné výměry směňovaných pozernků č ástku v ú hrnné výš i 324.400 Kč vč . DPH.
Naš e společ nost by se dále zavázala stavebně dokonč it inž enýrské sí tě k parcele vlastněné obcí
Dobřejovice, urč ené pro výstavbu rodinné ho domu, které budou budovány společ ně pro celou
lokalitu, v nĺ ž ese bude parcela nacházet, když výš i pří spěvku na jejich vybudování navrhuje naš e
společ nost ve rĺ ýš i850 Kč plus DPH za kaž dý m2 rĺ ýměry parcely urč ené pro v'ýstavbu rodinné ho
domu ve vlastnictví obce Dobřejovice.
V ú ctě

spol. s r

OPTREAL, spol. s r.o.

jednatel

MichalRaš ek

jednatel

ľ r,

Jaromí r Mlejnský

sMĚruruÁ SMLoUVA
sMĚruł NEMovrÝcH vĚcí
uzavřená podle ustanovení 9 Ż L84 a násl. zákona ć '.89/ 2oI 2 Sb., obč anský zákoní k, ve znění
pozdějš í chpředpisů ,
mezi smluvní mi stranami:

obec Dobřejov| ce
lČ o: oozł oL4L, se sí dlem Na Návsi Ż 6,25L0L Dobřejovice
zastoupena Martĺ nem Sklenářem, starostou
(dóle jen,,první

směňujĺ cí ')
a

Petronela Rosová

(dóle jen ,,druhý směňujĺ cí ")

č lánek l.
Úvodní prohláš ení
1.1.

První směňují cí prohlaš uje, ž e je výluč ným vlastní kem pozemku parcelní č í slo567/ 2
o celkové výměře I oL m2, druh pozemku: ostat.pl/ silnice, zapsané ho na LV č . 1ooo1
vedené m Katastrální m ú řadem pro Středoč eský kraj, Katastrální pracoviš tě Praha-východ,
pro katastrální ú zemí Dobřejovice a obec Dobřejovice.

7.2

1.3'

Druhý směňují cí prohlaš uje, ž e je výluč ným vlastní kem pozemku parcelní č í slost. 46/ 7
o celkové výměře 543 m2, druh pozemku: zast'pl. , zapsané ho na LV č . 976
vedené m
Katastrální m ú řadem pro Středoč eský kraj, Katastrální pracoviš tě Praha-východ, pro
katastrální ú zemí Dobřejovice a obec Dobřejovice.
Předmětem té to smlouvy je
a) č ást pozemku parcelní č .567/ 2 uvedené ho pod č l. l. odst. !'1'., o výměře 8 m', jak je
specifikována v přilož ené m geometrické m plánu ze dne 12. 2' 2oL9 č . 946-4/ 2oL9, a
nově označ ena jako pozemek p'č .567/ 8
b) č ást pozemku parcelní

č 'st' 46/ I

uvedené ho pod č l. l. odst. I .2' o výměře 8 m2, jak je
specĺ fikována v přilož ené m geometrické m plánu ze dne I Ż ' 2. 2079 č . 946-4/ 2079, a
nově označ ena jako pozemek p.č ' LI 26

to vš e v katastrální m ú zemí Dobřejovice (dóle jen ,,směňované nemovitosti').
1

L.4.

Smluvní strany shodně prohlaš ují , ž e

a) směňované nemovitosti nejsou zatí ž eny ž ádnou právní vadou,
b) vlastnické právo ke směnovaným nemovitostem trvá i v den podpisu té to smlouvy,

c) je jim znám jak fyzický stav směňovaných nemovitostí , tak právní stav dle evidence
v katastru nemovitostí , a ž e k tomuto nevznáš ejí jakýchkoli výhrad.

č lánek ll.
Předmět smlouvy
Ż .1

Touto smlouvou smluvní strany směňují (vzájemně převádějí ) směňované nemovitosti
specifikované v č l. l. odst. 1.3. té to smlouvy, a to tak, ž e:

a) první směňují cí převádí nemovitost uvedenou v č l. l. odst. 1.3. pí sm. a) do vlastnictví
druhé ho směňují cí ho, který ji tí mto do své ho vlastnictví přijí má, a
b) druhý směňují cí převádí nemovitost uvedenou v č l. l. odst. 1.3. pí sm. b) do vlastnictví
první směňují cí ,která ji do své ho vlastnictví přijí má.
2.2

První směňují cí se dále zavazuje vyhotovit na své vlastní náklady oplocení v dé lce 30,46
metru, které bude tvořit vnějš í hranici pozemků ve vlastnictví druhé směňují cí po
provedení změny. První směňují cí prohlaš uje, ž e po řádné m dokonč ení dí la a jeho převzetí

druhou směňují cí , bude oplocení ve výluč né mvlastnĺ ctví druhé směňují cí .Podrobnosti
výstavby oplocen í budou řeš eny samostatnou sm louvou.

č tánek !ll.
Dalš í ujednání
3.1

Smluvní strany prohlaš ují , ž e hodnoty vzájemně směňovaných nemovitostí jsou shodné . Po
provedení směny a splnění závazku uvedené ho v odst. 2.2 č lánku ll. jsou smluvní strany

té to smlouvy mezi sebou zcela vyrovnány a nemají vů č isobě v souvislosti s touto smlouvou
ž ádné dalš í nároky.
3.2

Smluvní strany se zavazují si odevzdat směňované nemovitosti vtom stavu, vjaké m byly
v okamž iku uzavření té to smlouvy.

č lánek lv.
Nabytí vlastnické ho práva
4,L,

Smluvní strany té to smlouvy se zavazují vzájemně si poskytnout veš kerou nutnou
souč ĺ nnostvyž adovanou k provedení vkladu vlastnické ho práva podle té to smlouvy do
katastru nemovitostí , a to i tehdy, pokud bude nutné podle výzvy nebo rozhodnutí
katastrální ho ú řadu, doplnit nebo změnit tuto smlouvu nebo uzavří t novou smlouvu, která
naplní ú č elté to smlouvy, do 7 (sedmi) dnů ode dne, kdy se o obsahu výzvy nebo
rozhodnutí katastrální ho ú řadu dozvěděly. Toto ustanovení se vztahuje přiměřeně na návrh
na vklad do katastru nemovitostí a pří lohy.

Ż

4.2.

Návrh na vklad vlastnické ho práva první směňují cí a druhé ho směňují cí ho do katastru
nemovitostí dle té to smlouvy podá první směňují cí , a to nejpozději do 1-5 (patnácti) dnů
ode dne uzavření té to smlouvy.

4.3.

Smluvní strany berou na vědomí , Že vlastnické právo k nemovitostem se nabývá až zápisem
(vkladem) práv touto smlouvou nabytých do veřejné ho seznamu vedené ho pří sluš ným
katastrální m ú řadem. Právní ú č inkynastanou na základě pravomocné ho rozhodnutí
katastrální ho ú řadu o jeho povolení k okamž iku, kdy bude návrh na vklad vlastnických práv
dle té to smlouvy doruč en pří sluš né mukatastrální mu ú řadu'

4.4.

Do doby provedení vkladu vlastnické ho práva podle té to smlouvy jsou obě strany svými
projevy vů le vázánY a zavazují se bez souhlasu druhé strany nepřevé st předmětné
nemovitosti na třetí osobu, ani je jakkoliv nezatí ž it nebo nesjednávat práva k nim pro třetí
osobu

4.5

Nebezpeč í š kody na směňovaných nemovitostech přechází z dosavadní ho vlastní ka na
druhou smluvní stranu (jako nabyvatele) dnem právní moci rozhodnutí o vkladu

vlastnické ho práva.
4.6.

Náklady spojené se sepsání m té to směnné smlouvy, jakož i náklady na vyhotovení
geometrické ho plánu hradí první směňují cí .Správní poplatek za vkĺ ad vlastnĺ ckých práv do
katastru nemovitostí dle té to smlouvy a právní jednání s tí m souvisejí cí hradí dle dohody
smluvní ch stran opět první směňují cí .

4.7.

Daň z nabytí nemovitých věcí pří padně hradí a přiznání k té to dani podává kaž dá ze
smluvní ch stran v souladu s platnou právní ú pravou.
č lánek v.

5.1.

Úč astní ci té to smlouvy navrhují , aby Katastrální ú řad pro Středoč eský kraj, Katastrální
pracoviš tě Praha-východ, provedl podle té to smlouvy vklad vlastnické ho práva k
nemovitosti uvedené v č l. l. odst. 1.3. pí sm. a) té to smlouvy Ve prospěch druhé směňují cí a
vklad vlastnické ho práva k nemovitosti uvedené v č l. l. odst. L.3' pí sm. b) té to smlouvy Ve
prospěch první směňují cí .

č lánek vl.
Závěreč ná ujednání
6.1

Vzájemná práva a povinnosti ú č astní kův té to smlouvě výslovně neupravená se ří dí
pří sluš nými právní mi předpisy, zejmé na obč anským zákoní kem.

6.2.

Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž po jednom obdrž í kaž dá
ze smluvní ch stran. Jeden stejnopis je urč en jako podklad pro vklad vlastnických práv
do katastru nemovitostí '

6.3

Zámé r obce dle s 39 zákona č . L28/ 2ooo sb., o obcí ch (obecní zří zení ), ve znění pozdějš í ch
předpisů , směnit nemovĺ tosti uvedené v č . l. odst. 1.3. byl vyvěš en na ú řední desce obce od

11. 10. 2019 do 4. LL. 20] .9 Směna nemovitostí byla schválena Zastupitelstvem obce
Dobřejovice dne L4. I L 2oI 9, usnesení m č . 2079/ 13/ 08, s ní mž je tato smlouva v souladu.
Toto ustanovení je zároveň doloŽkou dle 9 4L odst. 1zákona o obcí ch.
3

6.4.

Úč astní ci smlouvy shodně prohlaš ují , ž e jsou způ sobilí k tomuto právní mu jednání , ž e si
smlouvu před její m podpisem přeč etli, rozumí jí a s její m obsahem souhlasí , a ž e ji uzaví rají
svobodně a váž ně. Na dů kaz výš e uvedené ho připojují smluvní strany své vlastnoruč ní
podpisy.

V Dobřejovicí ch dne L5. I L.2019

obec Dobřejovice
(za prvnĺ směňují cĄ

Petronela Rosová
(za druhou směňují cĄ
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OBEC DOBREJOVI CE
Zastupitelstvo obce Dobřejovice na jednání konané m dne 14' 1.L. Ż oI 9 na obecní m ú řadě
v Dobřejovicí ch schválilo usnesení m č . 2oI 9/ L3/ o9 záměr směny č ásti pozemku parc.č . 570 v k. ú .
Dobřejovice. Na základě tohoto usnesení a podle ustanovení 5 39 zákon a ć . 728/ Ż ooo sb., o obcí ch
(obecní zŕ í zení ),ve znění pozdějš í chpředpĺ sů , zveřejňuje tento

zamer:
obec Dobřejovice, jako vlastní k pozemku parc.č ' 570 (o celkové výměře 532 m2) v k.ú '
Dobřejovice, má záměr ní ž especlfikovanou č ást právě uvedených pozemků v k. ú . Dobřejovice
směnit za takové pozemky č i jejich č ásti, které umož ní rozš í ření ú zké hochodní ku pro pěš í při ulici
Č estlická mezi ulicemiSlepá a U Kaplič ky.
U obcí nabí zené č ásti pozemku ke směně se konkré tně jedná o (v navazují cí mplánku rů ž ově
vyznač enou):

o

č ást pozemku parcelní

č ,. 57o,

k.ú . Dobřejovice, o výměře cca

'oý.

!67 mz.

| 'u| -ź '

lt
!

028

il
/

o_
t54

i2

li| Ĺtĺ :

'55t

ll

1

] ;Ę
':

",

;tĹnl
tl

: l:/ 1 ,: I

I
I

:

l'-r:
15'í )

Zastupitelstvo obce vyzývá vš echny fyzické a právnické osoby, aby ve lhů tě do L5 dnů ode dne
zveřejnění tohoto záměru uplatnily svoje návrhy, námitky, připomí nky č i nabí dky a to V pí semné
formě; adresa pro doruč ení - obecní ú řad Dobřejovice, Na Návsi 26,251' 01 Dobřejovice. Zájemce
o směnu uvede zejmé na kontaktní ú daje a nabí zené pozemky č ijejich č ásti ke směně'

obec Dobřejovice

obecní ú řad

Na Návsi 26,25I 01 Dobřejovice

tel.: 323 603 310, mob.: 607 058 184

lČ

OO24OL47, DlČ : cZoo24oL4L

tel.: 323 637 L72, mob.:725 02!828
starosta @dobrejovice.cz
Komerč ní banka, a.s. Havlí č kova13, Praha 1
č í sloú č tu: 672220!1 0700

e-mail

:

e-mail: urad@dobrejovice.cz

Úřeaní hodiny:
pondělí a středa 9:00 - 11:00 a 14:00 - 18:00
www.dobreiovice.cz

Po uplynutí uvedené lhů ty budou otázky spojené se směnou projednány v orgánech obce.

V Dobřejovicí ch dne 15' I L' Ż oLg

Martĺ n Sklenář
Starosta

obec Dobřejovice

obecní ú řad

Na Návsi 26,257 01 Dobřejovice

tel.: 323 603 310, mob.: 607 058 184

lČ : oo24O14L, DlČ : CZOO24OL4L

e-mail: urad@dobrejovice.cz
Úřední hodiny:
pondělí a středa 9:00 - 11:00 a 14:00 - 18:00
www.dobreiovice.cz

tel.: 323 637 LLz, mob.:725 027828
: starosta @dobrejovice.cz
Komerč ní banka, a.s. Havlí č kova13, Praha
č í sloú č tu: 6L22201/ 0Lo0

e-mail

1

Smlouva o dí I o
uzavřena podle $ 2586 a násl' zákona ć . 8912012, obč anský zákoní k (dále jen

,,

obč anský zákoní k")

Název dí la:

studie a oÚR ,,REVI TALaZACE DoBŘEJoVI cKÉ Ho PoToKA V DoBŘEJoVlcĺ cH',
Cl. l. Smluvní strany
Objednatel:
se sí dlem:
Sjatutární orgán

obec Dobřejovice

mobil:
e-mail:

725 021 828

Na Návsi 26,251 0'l Dobřejovice
Martin Sklenář, starosta

rco:

0024014',1

staľ osta@dobrejovice.cz

Objed natele tech
mobil:
e-mail:

n

icky zastupuje:

Bankovní spojení
č í sloÚč tu:

lng. Jan chvátal, mĺ stostarosta
607 055 158
m

istosta rosta@dobrejovice.cz

Komerč nĺ banka, a.s.
6122201t0100

a

Zhotovitel:

lng. cyril Mikyš ka - ATELI ER Žlvoľ ruĺ Ho PRoSTŘEDí

se sĺ dlem:
korespondenč n ĺ adresa:

dtto

I C:

DlČ :
Statutární orgán - zastoupen
tel.:

Braunerova 1681;252 63 Roztoky u Prahy

458 40 971
cz6í 05140954
lng. Cyril Mikyš ka
220 911 419

mobil:
e-mail:

606 617 327

Zhotovitele tech nicky zastupuje

lng. cyril Mikyš ka
220 91'.1 419
606 617 327

info@azp-company.com

tel.:

mobil:
e-mail:

info@azp-company.com

Bankovní spojení
č í sloú Č tu:
zápis v obchodní m rejstří ku

ceská spořitelna, Roztoky
0384 332 329 / 0800

u Městské ho soudu v Pľ aze, oddí lA, vlož ka 43582

Č l. ll. přeamět dí la
Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zpracovat výš e uvedené dí lo, tj. dokumentaci ve stupni

a následně ,,dokumentace pro ú zemní rozhodnutí " pro akci ''REVlTALlzAcE
DoBŘEJoVlcKÉ Ho PoToKA V DoBŘEJoVlcĺ cH. (dále jen,,dí lo,,).

,,studie"

2.
2.1

Specifikace předmětu dí la:
geodetické zaměření
geodetické zaměření zájmové ho Úseku toku (od hráze rybní ka Skalní k po vtok do Nové ho
rybní ka s výjimkou ú seku ř.km2,372-2,170, ktený řeš ĺ povodí Vltavy s.p.)

.
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studĺ e

2.2

rozdělenĺ toku na charakteristické ú seky
majetkoprávn í elaborát
střet s inŽenýrskými sí těmi

vodohospodářské objekty
fotodokumentace
podé lný profil, pří cné profily

návrh protipovodňových a revitalizaČ ní ch Úprav ve vazbě na pů vodní pozemkové hranice
(ú pravy a opevněnĺ břehů , ú prava nivelety, stěhovavá kyneta, přeloŽky inŽenýrských sí tí / křĺ Žení
toku; rekonstrukce lávky u fotbal. hřiŠ tě, vegetač ní ú pravy vč ' odstranění nevyhovují cí ch stromů ,
zvýŠ eníprů toč nékapacity koryta)
DÚR

2.3
a

dopracovánÍ studie do Úrovně DUR (dle vyhláŠ ky 40512017,,o dokumentaci staveb")

a

projednání DÚR
projednání oÚR s dotč enými orgány a zapracovánÍ připomí nek

2.4

3.

4'
5'

Souč ástí předmětu dí ĺ aje i Úč ast na výrobní ch výborech. Mĺ stem konání výrobní ch výborů se
předpokládá obec Dobřejovice nebo sí dlo objednatele.
Dí I o bude zpracováno a předáno v listinné formě (studie ve 3 výtiscí ch a oÚR v 6 výtiscí ch) a
CD nebo DVD nosič í ch, a to 'ĺ x ve formátu (- pdfl a 1x v editovatelných
formátech (-.doc,
a
-.xls -.dwg).
v elektronické formě na

Zhotovitel prohlaŠ uje, Že si peč livě prostudovalveŠ keré zadávací podklady aŽ'ektomu, aby mohlo
být dí lo řádně provedeno podle ustanovení té to smlouvy, není třeba Žádných změn nebo ú prav

zadání .

6.

7.

objednatel se zavazuje řádně provedené dí lo podle ustanovení té to smlouvy převzí t a zaplatit jeho
dohodnutou cenu.

Předmětem dí la nejsou prů zkumy ani posudky (např. posuzování vlivů na Životní prostředĺ ,

biologické prů zkumy, ...

).

cl. lll. Termí ny plnění ; cena dí la

1.

Cena za dí lo zahrnuje veš keré náklady zhotovitele souvisejí cí s realizací dí la a je specifikována
následovně
:

polož ka

cena bez DPH

termí n

oeodetické zaměření
vvpracování studie

dopracování studie do

57 000._ Kč
78 000'- Kč
32 000,- Kc

do 6 üýdnů od uzavřenĺ SoD
do 12 t'ýdnů od uzavřenÍ SoD

inŽenýrská

20 000'- Kč

dle správní ch termí nů DOSS

ú rovně DÚR

(proiednánĺ DÚR)

celkem

2.

č innost

do 4 tlýdnů od odsouhlasení studie

187 000,- Kc
K uvedeným cenám bude připoč tena DPH ve výŠ i21 % .

Cenaza dí lo je stanovena jako pevná smluvní cena V souladu s platným znění m zákonač . 526/ 199o
Sb., ve znění pozdějš í chpředpisů , je platná po dobu realizace dí la, tj. aŽ do doby protokolární ho
předání a převzetí řádně provedené ho dí la.

3

Náklady zhotovitele způ sobené změnou rozsahu, termí nů a dalš í ch náleŽitostí dodávky rozdí lně od
uzavřené smlouvy, pokud byly tyto změny objednatelem vyŽádány nebo pokud jí m byly způ sobeny,
budou předem vzájemně odsouhlaseny smluvní mi stranami dodatkem k té to smlouvě.

4.

Smluvní strany výslovně prohlaŠ ují ,Že touto smlouvou sjednaná cena za provedenĺ dí la není
povaŽována za skuteč nost tvoří cí obchodní tajemství ve smyslu ustanovení s 504 obč anské ho
zákoní ku.
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cl. lv. Platebnĺ podmĺ nky

1.

objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Vzájemné platební závazky budou vyrovnávány
postupně na základě předánĺ a převzetí jednotlivých dí lč í chplnění .

2.

Fakturace bude provedena vystavení m daňové ho dokladu

3.

Zhotovitelje povinen vystavit daňový doklad do 15 dnů ode dne uskuteč nění zdanitelné ho plnění

4.

Daňový doklad musí obsahovat vš echny náleŽitosti dle právní ch předpisů . V pří padě chybějí cí ch
nebo chybných Údajů na daňové m dokladu vrátí objednatel zhotoviteli daňový doklad k vyhotovení
nové ho bezvadné ho daňové ho dokladu oprávněným vrácení m daňové ho dokladu přestává běŽet

pů vodní lhů ta splatnosti. Lhů ta splatnosti běŽí znovu ode dne doruč ení nově vyhotovené ho

daňové ho dokladu na adresu objednatele.

5.

Splatnost daňové ho dokladu je do 21 dní od doruč ení daňové ho dokladu objednateli

cl. v. Llcenč ní podmí nky
Vztahují -lise k předmětu dí la autorská práva dle zákona Ö.12112000 Sb., o právu autorské m' o právech
souvisejí cí ch s právem autorským a o změně někteých zákonů (autorský zákon), poskytuje zhotovitel
objednateli nevýhradní právo ke vŠ emzpů sobů m uż ití a V neomezené m rozsahu. Autor svoluje k tomu,
aby dí lo bylo zveřejňováno, zpracováváno, spojeno s jiným dí lem, zaŕ azeno do dí la souborné ho, to vš e
dle záměru objednatele. Autor poskytuje licenci bezú platně dle $ 49 odst. 2 pí sm. b) autorské ho zákona.

cl. vl. Zajiš tění závazku, zä ĺ uka

1'

Zhotovitel ruč í za ú plné a kvalitnĺ provedení dí la shodně s ustanovení mi té to smlouvy. Záruění doba
v té to
době budou zhotovitelem odstraněny bezplatně v termí nu do 30 dnů (nebude_li dohodnuto jinak).

za dí lo se sjednává v dé lce 36 měsí cti od data předání a převzetí dĺ la. Vady reklamované

2.

Dí lo má vady, jestliŽe provedenĺ dí la nesplňuje vŠ echnypoŽadavky sjednané touto smlouvou nebo
stanovené platnými č eskými techn ickými normami a právn í mi před pisy.

3.

Zhotovitel odpoví dá zavady, jeŽ má dí lo v době jeho předání objednateli. Zhotovitel neodpoví dá
zavady,jejichŽ pů vod spoč í váv předaných podkladech nebo pokynech objednatele.

4.

Za nesplnění termí nu předání a převzetí dí la se sjednává smluvní pokuta ve výš i 0'05 % z ceny dí la
zakaŽdý započ atý kalendářní den prodlení , aŽ do dne podpisu zápisu o předání a převzetí dí la.

5.

Smluvní pokuta pro pří pad prodlenĺ s odstranění m reklamované vady v dohodnuté m termÍ nu č inÍ
100'- Kč za kaŽdý započ atý kalendářní den a vadu aŽ do doby její ho odstranění .

6.

Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při ú hradě oprávněně vystavené faktury - daňové ho
dokladu, má zhotovitel právo tjč tovat objednatelĺ ú rok z prodlenĺ ve výš i 0,05 % z dluŽné č ástky za
kaŽdý kalendářní den prodlenĺ .

7.

Sankce se nevztahují na pří pady, kdy prodlenÍ nebo jiné poruš ení povinností bylo způ sobeno
okolnostmi vyluč ují cí miodpovědnost ve smyslu s 2913 obč anské hozákoní ku, pokud nesplnění
povinnosti bylo způ sobeno jednání m druhé smluvní strany nebo nedostatkem souč innosti, ke které
byla druhá strana povinna, a v pří padech, kdy nesplnění smluvní ch závazkil bylo způ sobeno
skuteč nostmi, které vznikly po uzavření smlouvy o dí lo a Žádná ze smluvnĺ ch stran je nemohla
předví dat ani odvrátit a ani nemohla mí t vliv na jejich vznik a v jejich dů sledku nebylo moŽné

smlouvu dodrŽet (např' změny obecně závazných právní ch předpisů , směrnic č iobdobných
podmí nek, Živelné pohromy' teroristický č in, apod.)'

8.

Zaplacení m sankcí nejsou dotč eny nároky smluvní ch stran na náhradu Š kody

cl. Vll. ostatní ujednání

1.

Spolupů sobení objednatele:
objednatel se zavazuje, Že zhotoviteli dodá vŠ echny jemu dostupné podklady a Že se bude svým
zmocněným pracovní kem zÚč astňovat výrobní ch výborů svolaných zhotovitelem v souvislosti
s provádění m prací dle č l. ll. té to smlouvy.
Strana 3 (celkem 4)

2-

objednatelje oprávněn předmět dí la pouŽí t k ú č elů mvyplývají cí m z té to smlouvy bezjaké hokoliv
omezení .

3.

Zhotovitel mů Že předmět dí la pouŽí t pouze se souhlasem objednatele

cl. vlll. Závěreiná ustanovenĺ
1' Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, ří dí se vš echny vztahy mezi smluvnÍ mi stranami
ustanovení mi obč anské ho zákonĺ ku. Veš keré změny a dodatky té to smlouvy musí být provedeny

pí semnými, č í slovanýmidodatky, podepsanými oprávněnými osobami. Návrh dodatku ke smlouvě

bude předloŽen druhé smluvní straně velektronické podobě nejpozději 14 dnů před ukonč ení m

termí nu plnění dle smlouvy.

2'
3.

4.
5.

Spory budou smluvní strany řeŠ it v prvé řadě vzájemným jednání m se snahou dosáhnout dohody
bez nutnosti soudní ho jednání . Spory, které nebudou vyřeš eny smí rně dohodou obou stran, budou
postoupeny pří sluš né musoudu.

objednatelje oprávněn odstoupit od smlouvy při podstatné m poruš ení smlouvy zhotovitelem, a to
zejmé na při prodlení zhotovitele se splnění m termĺ nu předání dí la.
Smluvní strany prohlaŠ ují ,Že se s obsahem smlouvy seznámily,

odpoví dá jejich projevené vů li, a na dů kaz připojujÍ svoje podpisy.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech,
stejnopisy.

6.

z

s

nÍ m souhlasÍ , nebot' tento

nichž każ dá ze smluvní ch stran obdrŽí dva

Smlouva nabývá platnosti a ú č innostidnem její ho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvní ch
stran.

7.

Tato smlouva byla schválena zastupitelstvem obce Dobřejovice dne 14.11.2019 usnesení m č í slo
2019113t10.

cI .lx. Pří loha
Pří loha č ' 1

-

Nabí dka zhotovitele

V Dobřejovicí ch, dne 15.11.2019
objednatel (razÍ tko, podpis)

V Roztokách, dne

Martin Sklenář

lng. Cyril Mikyš ka

Zhotovitel (razí tko, podpis)
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OBEC DOBREJOVI CE

Rozpoč tové opatření č í slotLl2ot9

Zastupitelstvo obce Dobřejovice na své m zasedání dne I 4.tI 'Ż 019 schválilo usnesení m č í slo
2oI 9 / L3 / t] ' toto rozpoč tové opatřen í :
Pří imv:
Polož ka LL22_ Daň z pří jmů za obec

+ 180

000 Kč

V'ú daie:

Paragraf
Paragraf
Paragraf
Paragraf

22L9 _ ost. zálež itosti pozemní ch komunikací :
3111 - Mateřské š koly:
4359 - ost. služ by a č inn. v oblasti soc. pé č e:
6399

-

- 55 000 Kč

Platby daní a poplatků st' rozpoč tu

+

30 000 Kč

+

25 000 Kč

+ 180

000 Kč

V Dobřejovicí ch dne L5'7L.Ż oL9

Martin Sklenář
Starosta
Vyvěš eno dne

Sejmuto dne

obec Dobřejovice

obecní ú řad

Na Návsi 26,25L 01 Dobřejovice

tel.: 323 603 310, mob.: 607 058 184

lČ : 00240141 ,

DlĆ CZOo24o741'

e-mai :

: starosta@dobrejovice.cz
Komerč ní banka, a's. Havlí č kova13, Praha
č í sloú č tu: 6l2220L/ 0100

u rad @dobrejovice.cz
Úřeoní hodiny:
pondělí a středa 9:00 - 11:00 a 14:00 - 18:00
www.dobreiovice.cz
I

tel.: 323 637 LL2, mob.:725 O2t828
e-mail

1

cenová pří loha č . 1 pro rok 2020
ke smlouvě o dĺ lo č . s970í 00284

uzavřené mezi

obec Dobřejovice

Obiednatelem:
Sí dlo (bydliš tě)

Na Návsi 26,251 70 Dobřejovice
Martin Sklenář, starosta
00240141

Zastoupen:

rco:

c200240141
323 603 310

DI C:
Telefon:

(

dále jen ,,zhotovitel")

a

Zhotovitelem:

FCG Geská republika' s.r.o.

Sí dlo:
Provozovna:

Dáblická 89ĺ 791, Praha 8, 182 00
Politických vězňů 1233,251 01
Rĺ č any,tel: 323 601 617
!ng. Václav Nikl, lng. Petr Morávek
!ng. Tomáš Zoha
27. 12.2018
45809712
c2458097 12
Č sos běŽný ú cet
17495863/ 0300
323 601 617
Městský soud Praha, sp.zn. C 12401

Zastoupen:

oprávněn k jednání :
Na základě plné mocĺ ze dne:
tco:
DI C:

Bankovní spojenĺ :

Cĺ slo ú č tu:

Telefon:
Zapsaný v obchodní m rejstří ku
(

dále jen ,,zhotovitel")

1

1.

Ceny nakládání s komunáI ní mi odpady

obě strany se dohodly, Že sluŽby prováděné v oblasti svozu a nakládání

(zejmé na odstraněnĺ nebo vyuŽitĺ ) s komunální mi odpady budou ú ctovány takto
Geny bez pronájmu nádoby
Polož ka

Měsí č nícena za
lks bez DPH

Odpad

PE pytel110lĺ trů

Směsný 20 03 01

Nádoba 120l 1x tÝdně

SměsnÝ 20 03 01

Nádoba 12011xza14dní

Směsný 20 03

Nádoba 120l sezonně

SměsnÝ 20 03 01

128 Kć

Nádoba 120l měsí č ně

Směsný 20 03 01

Nádoba 240l 'lx týdně
Nádoba 2401 1x za 14 dní
Nádoba 240l sezonně
Nádoba 240l měsĺ č ně
Konteiner 1100l 1x týdně
Konteiner

1

1001 1x za 14 dni

Mimořádný výsvp

'ĺ

bez DPH

Roění cena za
1ks s DPH

53 Kč

61 Kč

Kc

'ĺ 968 Kč

856 Kč

984 Kč

Kč

1 765 Kč

37 Kč

439 Kč

505 Kč

Směsný 20 03 01

191 Kč

2291 Kć

2634 Ki,

Směsný 20 03 01

104 Kč

1 251

Kć

1 438 Kč

Směsný 20 03 01

170 Kć

2046 Kć

2 353 Kč

Směsný 20 03 01

49 Kč

585 Kč

672Kc

Směsný 20 03 01

689 Kč

8 268 Kč

9 508 Kč

Směsný 20 03 01

448 Kć

5 382 Kč

6 189 Kč

280 Kč

322 Kć

143 Kc

1 711

71Kč '

0'|

1 535

Směsný 20 03 01

100l

s

Roění cena za 1ks

nádo
ceny za jedn./ rok s DPH

cenazajedn./ rok

ks

0

bez DPH
Kontejner 1100 litrů 1xtýdně

8 268 Kč

9 508 Kč

Kontejner 1100 litrů 1x14 dní

5 382 Kč

6 189 Kč

DPH bude ú č tována ve výš i vyplývají cí z platných právní ch předpisů ú cinných v době
zajiš t'ování sluŽeb dle té to smlouvy.
2.

ceny zajiš těnĺ oddělené ho shľ omaŽd'ování a využ ití (separace) odpadů

obě strany se dohodly, Že sluŽby prováděné v oblasti svozu a nakládání (zejmé na
odstranění nebo vyuŽitĺ ) s odděleně shromaŽd'ovanými odpady budou ú č toványtakto:
PoloŽka
Nádoba

100l 2x týdně

Papí r 200101

Nádoba 1'l00l 1x týdně

Papí r 200101

Nádoba

1

100l 2x týdně

Plast 200139

Nádoba

1

100l 1x týdně

1

Měsí č nícena za
1 ks bez DPH

Odpad

Roč ní cena za
I ks bez DPH
18 200 Kč

20 930 Kč

758.3 Kč

9 100 Kč

10 465 Kč

Kč

21 84o Kć '

25 116 Kč
12 558 Kč

1 820.0

Plast 200139

9'ĺ 0.0 Kč

10 920 Kč

Sklo 200102

175,0 Kč

2 100 Kč

Mimořádný vÝsvo 't100l

Papĺ r, sklo

230 Kč / vÝsvo

MimořádnÝ vÝsvo

Plast 200139

255 Kďvýsvp

100l

Nádoba 120l 1x tÝdně

Plast 200139

Nádoba 'l20l 1x týdně

1

Kč

1 516'7

Nádoba 1100l 'ĺ x měsí č ně

1

Roění cana za
ks s DPH

2 415 Kč ,

7o.4 Kč '

845 Kč

972Kč )

Bio 20020'l

68 Kč

543 Kč

624 Kć

Nádoba 2401 1x týdně

Bio 20020'l

89 Kč

709 Kč

815 Kč

Nádoba 24011x měsĺ č ně

Kov 150104

110Kč

'l 320 Kč

1 518 Kč

Nádoba660l1xměsĺ č ně

Kov 150104

350 Kč

4 20oKć ,

4 830 Kč

Svoz bioodpadu od duben

_

listopad. Ceny vč etně pronájmu nádoby

2

3. Ceny nak!ádání s ostatnĺ mi a nebezpeč nými odpady

- mobilní sběr

obě strany se dohodly, Že sluŽby prováděné v oblasti nakládání (zejmé na odstranění
nebo vyuŽití ) s ostatnĺ mi a nebezpecnými odpady budou ú ctovány takto:
3.1

Cena za pŕ evzetí (zejmé na odstraněnĺ nebo vyuŽití ) následují cí ch odpadů
(katalogové č í slo,kategorie, UN kód - pro kategorii ''N'' odpadů je-li předmětem ADR
přepravy, druh odpadu, Kč , Jed.) ) v nĺ Že uvedené m mnoŽství je stanovena mezi
zhotovitelem a objednatelem dohodou, alo zajednotku odpadu:
1

Katalogové
Název odpadu
Nechlorované mineráln Í motorové ,
převodové a mazací oleie
Jiné motorové , převodové a mazací oleie
obaly obsahují cí zbytky nebezpeč ných
látek nebo obaly těmito látkamĺ
zneč iš těné
Kovové obaly obsahují cí nebezpeč nou
výplňovou hmotu vč etně prázdných
tlakových nádob
Pneumatiky

oleiové filtrv
Bzdové kaoalinv
Nemznoucí kapaliny obsahují cí

nebezpeč né látky
Vyřazené anorqanické chemikálie
olověné akumulátorv
Nikl-kadmiové baterĺ e a akumulátorv
RozpouŠ tědla
Kyselinv
Zásady
Fotochemikálie
Pesticidv
Vy řazená zaŕ í zenio bsah uj í cí
chlorfluoruhlovod í kv
olej a tuk neuvedený pod č í slem
20
01 25
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a
prvskvřice obsahuií cí nebezpeČ né látkv
Jiná nepouŽitelná lé č ivaneuvedená pod
č í slem20 01 31
Vyřazené elektrické a elektronické
zaří zení obsahuj í cí nebezpeč né látky
neuvedené pod č í slv200121 a200123
Vyřazené elektrické a elktronické zaří zení
neuvedené pod č í sly200121,200123 a
2001 35

3

2

č ĺ slo

Předpokládané
mnoŽství (t/ rok)

4
Jednotková
cena bez
DPH (Kč / t)

dle ootřebv
dle ootřebv

4 000,00

13 02 08

15 01 10

dle ootřebv

6 000.00

15 01 11

dle potřebv
dle potřebv

10 000,00

16 01 03
16 01 07

dle potřeby

I 000,00

16 01 13

dle ootřebv

B 500,00

1601 14

dle potřebv
dle potřebv

10 000,00

13 02 05

16 05 07

4 000,00

4 500,00

16 000,00

potřeby

0.00

ootřebv
potřebv

10 000,00

potřebv

12 000,00

potřebv

'ĺ 2 000'00

potřebv

I 000,00
I 500.00

20 01 19

dle
dle
dle
dle
dle
dle
dle

20 01 23

dle ootřebv

0,00

20 01 26

dle ootřebv

3 000,00

20 01 27

dle ootřebv

6 000,00

20 01 32

dle potřebv

21 000,00

20 01 35

dle potřebv

0,00

20 01 36

dle potřebv

0,00

16 06 01
16 06 02

20 01 13
20 01 14
20 01 15
20 01 17

ootřebv

5 500,00

Nádoby pro přepravu nebezpeč ných odpadů V reŽimu přepravy ADR (European
Agreement concerning the lnternational Carriage of Dangerous Goods by Road)
budou označ eny dle sdělení Ministerstva zahranič ní ch věcí č . 1712011 Sb.m.s.

3

3.2

Provoz mobilní sběrny
Samostatná dop rava (2 v ozidla, 2x řid ič , 1 x záv ozní k)
Pauš ální cenaza dopravnĺ obslouŽenĺ 1 stanoviš tě

1200, Kč

Veš keré výš e uvedené ceny jsou bez DPH, která bude k ceně připoč tena.
Provedené č innosti budou ú ctovány podle smlouvy o dí lo

4. Podpisy smluvnĺ ch stran

V Ří č anech dne 12. 11' 2019

V Dobřejovicí ch dne 14' 11. 2019

lng' Tomáš Zoha,
obchodní zástupce společ nosti
FCC Ceská republika, s.r.o. (zhotovitel)

Martin Sklenář
Starosta obce Dobřejovice
(objednatel)

Na základě plné moci ze dne 27. 12.2018

4

obec Dobřejovĺ ce
obecně závazná vyh láš ka
č ,. LlzoLg,

o poplatku za komunální odpad

Zastupitelstvo obce Dobřejovice se na své m zasedání dne ] .4.L1.2019 usnesenim č ' 2oI 9ll3/ xx usneslo

vydat na základě 5 17a odst.

].

zákona t85l2o01' Sb., o odpadech a o změně někteąŕ ch dalš í ch zákonů ,

veznění pozdějš í chpředpisů ,avsouladusust.s10pí sm'd),sEsa584odst.2) pí sm.h) zákonač .
128/ 2000 Sb., o obcí ch (obecní zŕ í zení ),ve znění pozdějš í ch předpĺ sů , tuto obecně závaznouvyhláš ku:

č l. r
Úvodní ustanovení

obec Dobřejovice touto obecně závaznou vyhláš kou zavádí a stanovuje poplatek za komunální odpad
vznikají cí na ú zemí obce (dále jen ,,poplatek").

đ .z
Správa poplatku

(1) Poplatní kem

je

kaŽdá fyzická osoba,

pŕ i její ž č innosti vzniká komunální odpad' Plátcem

poplatku je vlastní k nemovĺ tosti, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které
vzniklo společ enství vlastní ků jednotek podle zvláš tní ho zákona, je plátcem toto společ enství .
Plátce poplatek rozú č tujena jednotlivé poplatní ky.
(2) Správu poplatku vykonává obec Dobřejovice prostřednictví m své ho obecní ho ú řadu.

(3) Poplatek je pří jmem obce.

đ .g
Registrač ní a ohlaš ovací povinnost

(1) Plátce poplatku má za kaž dou, jí m na ú zemí obce Dobřejovice vlastněnou nemovitost, ve
které vzniká komunální odpad, povinnost registrovat se k platbě poplatku a povinnost ohlásit
kaž dou změnu ú dajů .

(2) Plátce splní svou povinnost dle předchozí ho odstavce tí m, ž e do 15 dnů ode dne vzniku
poplatkové povinnosti č ĺ ode dne změny rozhodných ú dajů podá správci poplatku řádně a d| e
skuteč nosti vyplněné Prohláš ení plátce poplatku, jehož nálež itosti jsou uvedeny v pří loze č ' 2

k té to obecně závazné vyhláš ce. Nejsou-li splněny povinnostĺ podle předchozí věty, vyzve
obec plátce ke splnění registrač ní č i ohlaš ovací povĺ nnosti'

č l. ł
Sazba poplatku

(1) Výš e poplatku za komunální odpad je stanovena v pří loze č ' 1 té to obecně závazné vyhláš ky.
(2) Výš e poplatku je stanovena podle předpokládaných oprávněných nákladů obce Dobřejovĺ ce,

vyplývají cí chz rež imu nakládání s odpadem

,

rozvrź ených na jednotlivé poplatní ky podle

poč tu a objemu nádob urč ených k odkládání odpadů přĺ padají cí chna jednotlivé nemovĺ tostĺ .
(3) Vlastní varianta svozu

je uplatněna ĺ ndivĺ duální m.Zvolený poč et sběrných nádob, jejich

velĺ kost a rež im č etnosti svozů , jsou závaznýmĺ parametry pro výš i poplatku.

(4) U nových plátců přihláš ených v prů běhu roku bude výš e poplatku krácena v poměru poč tu
započ atých měsí ců , ve kterých bude do konce kalendářní ho roku odpad plátci skuteč ně
odváŽen, ku poč tu měsí ců ,ve ktenich

je

v

dané m kalendářní m roce daný druh odpadu

vyváŽen v celé obci.

đ .s
Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný do 3L. 1. pří sluš né hokalendářní ho roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po stanovené lhů tě splatnosti dle odstavce L, je poplatek
splatný nejpozději do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnostĺ .

(3) NeuhradĹli poplatní k plátci poplatek vč as nebo

ve správné výš i, oznámí plátce

tuto

skuteč nost obci, která na základě toho vyměří poplatek platební m výměrem'

Ó.s
Vš eobecná a závěreč ná ustanovení

(1) Naří zení vevěcechpoplatků zakomunální odpadsevztahujezákonč .28o/ 2oo9Sb.,daňový
řád, ve znění pozdějš í ch předpisů .

Č l.l
Úč innost
Tato obecně závazná vyhláš ka nabývá ú č innostidnem 1.

lng. Jan Chvátal

I .2020

Martin Sklenář

mí stostarosta obce

starosta obce

Vyvěš eno na ú řední desce dne

Sejmuto z ú řední desky dne

Přĺ loha č .1- k obecně zóvazné vyhlóš ce č . 1/ 201-9

Sazba poplatku za komunální odpad
v obci Dobřejovice od 1.1.2020
Směsný odpad
Typ nádob;

č etnostsozu..

1.10/ n0l

1x týdně

1.10/ r2O

za 1'4 dní

''

_T.'.9,

í nysvozu

Poplatekza rok,;

kaž dý pátek

2 500 Kč

sudý pátek

1 600 Kč

I

1'

I

mesrcne

poslední pátek v měsí ci

1x týdně

kaž dý pátek

3 800 Kč

2401

I za'J'4 dní

sudý pátek

2 200 Kč

240

mestcne

poslední pátek v měsí ci

1 200 Kč

1x týdně

kaž dý pátek

L za'] .4 dní

sudý pátek

rlo/ r2o
240

I

I

1100

I

1100

I

;,..:,;

,

850 Kč

15 000 Kč
9 200 Kč

Bioodpad
Urč eno pouze pro poplatní ky, kteří sĺ objednají individuální (samostatnou) nádobu urč enou
pro odkládání bio odpadu (biologicky rozlož itelné ho odpadu rostlinné ho pů vodu).

7Ż ol

1x týdně

Kaž dou středu duben - listopad

625 Kč

2401

1x týdně

Kaž dou středu duben - listopad

8L0 Kč

Pří loha č '2 k obecně zóvazné vyhlóš ce č . L/ 2019

Prohláš ení plátce poplatku komunální ho odpadu
Nemovitost
č í stopopisné

Ulice

(pří p. evidenč ní č i parcelní )

Obec

Dobřejovice

Využ ití

f]

rodinný dů m

!

uytov'ýaů m

byt č .:

přihlaš uji bytů :

!

!

svr

!

rzol 1xměsí c

!
!

line:

f]

vlastní k nemovitosti

rekreač ní objekt

Poč et poplatní ků
(osob trvale se zdrž ují cí ch)

PI átce
P!átce je:

spoluvlastní k

Jmé no a pří jmení /
Název (u právnických osob)
Telefonní č í s!o

E-mail

(nepovinné )

(nepovinné )

Trvalý pobyt / sí dlo
(liš Ĺli se od nemovitosti)

Doruč ovací adresa
(liš Ĺli se od pobytu)

latek
Směsný odpad
(bez pronájmu nádoby)

!
!
f]

rzol 1xtýdně
2 500 Kč

tr

1201 1x14dní
1 600 Kč

zł ol 1xtýdně

2401 1x14dní

3 800 Kč

2 200 Kč

rrool 1xtýdně
L5 000 Kč

!

!

850 Kč

zł ol lxměsí c
1 200 Kč

rrool 1x14dní

9 200 Kč
je
použ
í
vána
pouze
k podnikatelské č innosti a se vznikají cí m
f] Nemovitost
odpadem je nakládáno v souladu se zákonem následují cí m způ sobem:

(Tuto skuteč nost zároveň dolož te, napří klad kopií smlouvy se svozovou firmou.)

!

č estně prohlaš uji, ž e v nemovitosti nevzniká komunální odpad.

Dů vod:
(Např. v nemovitost se nezdrž uje ž ádná osoba a není v ní vykonáván a ž ádná č innost. Dolož it!)

Bioodpad (volitelné )
(vč etně pronájmu nádoby)

Datum:

!

rzol 1xtýdně
625 Kč

f]

zł ol 1xtýdně
810 Kč

Podpis plátce:
(v pří padě Zastupování dolož te plnou moc)

Smlouva o poskytnutí sběrné nádoby na sběr tří děné ho odpadu
Poskytovate!:

_

plastu

obec Dobřejovice
lČ oo24ol41'
se sí dlem Na Návsi Ż 6,251' 01 Dobřejovice
zastoupená Martinem Sklenářem - starostou

a odběratel

!

odběratelje:

vlastní k nemovitosti

!

spoluvlastní k

!

svl

Jmé no a pří jmení /
Název (u právnických osob)
Adresa nemovitosta
Trvalý pobyt / sí dlo
(liš Ĺli se od nemovitosti)

Doruč ovací adresa
(liš Ĺli se od pobytu)

uzaví rají podle ustanovení 9 L746 odst. 2 obč anské hozákoní ku tuto

smlouvu o poskytnutí sběrné nádoby na sběr tří děné ho odpadu - plastu

1.

č lánek l.
Povinnosti odběratele

2.
3.

odběratel se zavazuje poskytovatelem poskytnutou sběrnou nádobu použ í vat výhradně na sběr tří děné ho odpadu - plastu,
vzniklé ho č inností Ąlzických osob na ú zemí obce Dobřejovice.
Sběrná nádoba bude umí stěna výhradně na adrese nemovitosti uvedené výš e'
odběratel je povinen zachovat sběrnou nádobu nepoš kozenou, jinak odpoví dá za poš kození m vzniklou š kodu. V pří padě
znič ení , nebo ztráty sběrné nádoby se odběratel zavazuje nahradit poskytovateli náklady na poří zení nádoby ve ýš i 1 ooo Kč .

t.

Povi nnosti poskytovatele
Poskytovatel se zavazuje poskytnout odběrateli sběrnou nádobu na sběr tří děné ho odpadu

č lánek !I .

2.

- plastu, a to při podpisu té to
smlouvy.
Poskytovatel se zavazuje zajistit celoroč ně ve frekvenci 1 x L4 dní svoz plastové ho odpadu ze sběrné nádoby umí stěné před
uvedenou nemovitostí ve svozové dny dle rozpisu zveřejněné ho na webových stránkách obce Dobřejovĺ ce.
č !ánek t!t.
Cena

odběratel se zavazuje za poskytnutí sběrné nádoby uhradit cenu, která č iní 500 Kč za kalendářní rok, a to vž dy nejpozději do
31.1. pří sluš né hokalendářní ho roku. odběratelje povinen cenu uhradit v pokladně obecní ho ú řadu Dobřejovice.

t.
2.
3.

č lánek !V.
Doba trvání , ukonč ení smlouvy
Tato smlouva se uzaví rá na dobu neurč itou.

Ukonč it tuto smlouvu mohou smluvní strany dohodou. Kaž dá ze smluvní ch stran je rovněž oprávněna tuto smlouvu
vypovědět, a to pí semnou výpovědí i bez udání dů vodu. VýpovědnÍ doba č iní 1 měsí c a poč ne běž et první ho dne měsí ce
následují cí ho po dni dojití výpovědi druhé smluvní straně.
Při ukonč ení smlouvy ze strany odběratele je odběratel povinen do 15 dnů vrátit nepoš kozenou sběrnou nádobu.

Datum:.........

Poskytovatel

odběratel
(v pří padě zastupování dolož te plnou moc)

obec Dobřejovice
obecně závazná vyhláš ka ć .2/ 2oL9,
o mí stní chpoplatcí ch
Zastupitelstvo obce Dobřejovice se na své m zasedání dne 14'1] ..20] .9 usnesení m č . Ż ot9l13ĺ Ls
usneslo vydat na základě ustanovení 5 14 zákona č . 565/ ] _990 Sb., o mí stní chpoplatcí ch, ve znění

pozdějš í chpředpisri,avsouladuss10pí sm.d) a584odst.2pí sm.h) zákonać . 128/ 2ooosb.,

o obcí ch (obecní zří zení ), ve znění pozdějš í ch předpĺ sů , tuto obecně závaznou vyhláš ku:

Č Ásr l.

zÁrnoľ vĹ usĺ ł lĺ oVENĺ
č lánek t
Úvodní ustanovení
1) obec Dobřejovice touto obecně závaznou vyhláš kou zavádí tyto mí stní poplatky (dále jen
,,poplatky")

a.
b.

c'

d.

poplatek
poplatek
poplatek
poplatek

ze psů ,

za uŽí vání veřejné ho prostranství ,
ze vstupné ho,
z pobytu.

2) Správcem poplatku je obecní ú řad.1

Č Ásr ll.
POPLATEK ZE PSŮ
č lánek 2
Poplatní k a předmět poplatku

1)
2|

3)

Poplatek ze psů platí drž itel psa. Drž itelem a zároveň poplatní kem je pro ú č elytohoto poplatku
osoba, která je přihláš ená2 nebo má sí dlo na ú zemí Č eskérepubliky.
Poplatek ze psů platí drž itel obci pří sluš né podle mí sta trvalé ho pobytu své ho mí sta přihláš ení
nebo sí dla3' Při změně mí sta trvalé ho pobytu přihláš ení nebo sí dla platí drž itel psa poplatek od
poč átku kalendářnĺ ho měsí ce následují cĺ ho po měsí ci, ve které m změna nastala, nově pří sluš né

obci. Při změně mí sta trvalé ho pobytu přĺ hláš ení nebo sí dla platí pro výpoč et poměrné výš e
poplatku obdobně č lánek 4 odstavec 2.
Poplatek ze psů se platí ze psů starš í ch3 měsí ců .a

1

ś 15 odst. 7 zákono o mĺ stnĺ chpoptatcí ch

2

ś 2 odst. 1 zókona o mí stnĺ ch poplotcí ch
s 2 odst. 4 zókona o mí stnĺ ch poplatcĺ ch

3
4

ś 2 odst. 2 zakona o mĺ stnĺ chpoplatcí ch

č lánek a
ohlaš ovací povinnost

1)

Poplatní k je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povĺ nnosti do 1_5 dnů ode dne,
kdy se pes stal starš í m třĺ měsí ců , nebo ode dne, kdy nabyl psa starš í hotří měsí ců .Ve lhů tě 15

dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např. Úhyn psa, jeho ztrátu,
darování nebo prodej)'

2)

Povinnost ohlásit drŽení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena'

č lánek ł
Sazba poplatku

1)

Sazba poplatku za kalendářní rok č iní :

a.
b.
c.
d.

za jednoho psa

........ 200 Kč ,

za druhé ho a kaž dé hodalš í hopsa té hož drž itele ..

'......' 250 Kč ,

za psa, jehož drŽitelem je osoba starš í 65 let

........ 100 Kč ,

za druhé ho a kaž dé ho dalš í ho psa té hož drž itele, kterým je osoba starš í 65

let

150 Kč

Ż|

V pří padě trvání poplatkové povĺ nnostĺ po dobu kratš í než jeden rok se platí poplatek v poměrné
výš i, která odpoví dá poč tu i započ atých kalendářní ch měsí ců . Při změně mí sta přĺ hláš ení nebo

sí dla platí drŽitel psa poplatek od poč átku kalendářní ho měsí ce následují cí ho po měsí ci, ve
které m změna nastala, nově pří sluš né obci.5

č lánek s
Splatnost poplatku

1)
2)

Poplatek je splatný nejpozději do 31. 5. pří sluš né hokaĺ endářní ho roku.

Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedené m v odstavci 1, je poplatek spĺ atný
nejpozději do 15. dne měsí ce, který následuje po měsí ci, ve které m poplatková povĺ nnost vznĺ kla.

č lánek s
osvobození

1) od

poplatku ze psů

je osvobozen drž itel psa, kterým je osoba nevĺ domá, osoba, která

je

považ ována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravují cí ho sociální služ by,
osoba, která je drž ĺ telem prů kazu ZTP nebo zrP/ P, osoba provádějí cí výcvik psr! urč ených k
doprovodu těchto osob, osoba provozují cí ú tUlek pro zví řata nebo osoba, které stanoví povinnost
drž ení a použ í vání psa zvláš tní právní předpis6.

2| od

poplatku se dále osvobozuje osoba, která prokazatelně převezme psa z Útulku,

a

to

za kalendářní rok, ve které m psa takto převzala, a za kalendářní rok následují cí .

3)

Údaj rozhodný pro osvobození dle odstavce 2 tohoto č lánku je poplatní k povinen ohlásit ve lhů tě
] "5 dnů od převzetí psa z ú tulku.

do

4|

5

V pří padě, Že poplatní k nesplní povinnost ohlásit ú daj rozhodný pro osvobození nebo ú levu ve
lhů tách stanovených touto vyhláš kou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo ú levu zaniká.7

s 2 odst. 3 o 4 zákona o mí stnĺ chpoplotcí ch
9 2 odst. 2 zókona o mí stní ch poptotcí ch
7
9 14a odst. 6 zókona o mĺ stnĺ chpoplatcí ch

6
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č lánek z
poplatku
Předmět
a poplatní k

1)

Poplatek za uź í váníveřejné ho prostranství se vybí rá za zvláš tní uií vání veřejné ho prostranství ,
ktenim se rozumí provádění výkopových prací , umí stění doč asných staveb a zaří zení slouž í cí ch
pro poskytování prodeje a služ eb, pro umí stění stavební ch nebo reklamní ch zaří zení , zaŕ í zení
cirkusů , lunaparků a jiných obdobných atrakcí , umí stění skládek, vyhrazení trvalé ho parkovacĺ ho
mí sta a uź í vání tohoto prostranství pro kulturní , sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby
filmových a televizní ch děl.8

2|

Poplatek za už í váníveřejné ho prostranství platí fyzické i právnické osoby, které už í vajíveřejné
prostranství způ sobem uvedeným v odstavci 1 (dále v té to č ástijen ,,poplatní k").9

č lánek g
Veřejná prostranství

Poplatek se pĺ atí za uź í váníveřejných prostranství , která jsou graficky vyznač ena na mapě
v pří loze č ' 1a jmenovitě uvedena v pří loze č . 2 té to obecně závazné vyhláš ky. Tyto pří lohy tvoří
nedí lnou souč ást té to obecně závazné vyhláš ky.
č lánek g
ohlaš ovací povinnost
Poplatní k je povinen ohlásĺ t zvláš tní uŽí vání veřejné ho prostranství správcĺ poplatku nejpozdějĺ 7
dní před zahájení m uŽí vání veřejné ho prostranství . V pří padě uŽiváni veřejné ho prostranství po

dobu kratš í než 7 dní , je povinen splnit ohlaš ovací povinnost nejpozději v den zahájení uź í vání
veřejné ho prostranství . Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek,
je poplatní k povinen splnĺ t ohlaš ovací povinnost nejblí ž enásledují cí pracovní den.

č lánek to
Sazba poplatku

1)

Sazba poplatku č iníza kaž dý i započ atý m2 a kaž dý i započ atý den:

a.
b'
c.
d.
e.
f .

8

9

za umí stění doč asných staveb a zaří zení slouž í cí chpro poskytování

sluŽeb 10

Kč ,

prodeje.. 10 Kč ,
prodeje..
.......... 10 Kč ,

za umí stění doč asnýchstaveb slouž í cí chpro poskytování
za umí stění zařizení slouž í cí chpro poskytování
za provádění rnýkopových prací '....
za umí stění stavební chnebo reklamní ch

.......... 10 Kč ,

zaří zení

...10 Kč ,

za umí stění zaŕ í zeníĺ unaparků a jiných obdobných atrakcí

1 Kč ,

e.
h.
i.

za umí stění zaŕ í zení cĺ rkusů

1 Kč ,

za už í vání veřejné ho prostranství pro kulturní akce

1 Kč ,

).

za uŽí vání veřejné ho prostranství pro sportovní akce

1 Kč ,

za umí stění skládek

ś 4 odst. 1zokona o mĺ stní chpoplatcí ch
5 4 odst. 2 zokono o mĺ sť nĺ chpoplotcí ch

.........''.10 Kč ,

k. za už í vání veřejné ho prostranství pro reklamní akce ........'.
l' za uŽí vání veřejné ho prostranství pro potřeby tvorby

10 Kč ,

filmových

děl.

2)

a

teĺ evizní ch

10 Kč .

obec stanovuje poplatek za umí stění reklamní ho zaŕ í zenípauš ální č ástkou 1000 Kč / rok , za kaŹdý
započ atý m2.

č lánek 11
Splatnost poplatku

1)

Poplatek Ve stanovené výš i je splatný:

a.
b.

při už í váníveřejné ho prostranství po dobu kratš í 7 dnů nejpozději v den zahájení už í vání
veřejné ho p rostra nství ,

při už í váníveřejné ho prostranství po dobu 7 dnů nebo delš í nejpozději do 5 dnů od
za

Ż)

3)

hájení uŽí v ání ve řejné ho

p

rostra nství .

Poplatek stanovený pauš ální č ástkou je splatný do 30. 6. pří sluš né hokalendářní ho roku.

Připadne-lĺ konec lhů ty splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve
které m je poplatní k povinen svoji povinnost splnit, nejblí ž enásledují cí pracovní den.

č lánek tz
osvobození
Poplatek se neplatí z akcí pořádaných na veřejné m prostranství , jejichŽ celý výtěž ek je odveden
na charĺ tativní a veřejně prospěš né ú č ely10.od poplatku se dále osvobozují kulturní a sportovní
akce pořádané spolky se sí dĺ emna ú zemí obceDobřejovice'

Č Ásr lv.
PoPLATEK ZE VSTUPNÉ Ho
č lánek 13
Předmět poplatku a poplatní k

1)

Poplatek ze vstupné ho se vybí rá ze vstupné ho na kulturní , sportovní , prodejní nebo reklamní
akce, sní ž ené hoo daň z přidané hodnoty, je-lĺ v ceně vstupné ho obsaž ena.11

2|

Poplatek ze vstupné ho platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají (dále v tomto č lánku
jen ,,poplatní k")'u

č lánek tą
ohlaš ovací a oznamovací povinnost

1)

Poplatní k je povinen ohlásit pořádání akce správci poplatku nejpozději 7 dní před její m konání m.

2|

Popĺ atní k je povĺ nen do 15 dnů po skonč ení akce oznámit správci celkovou č ástku vybrané ho
vstupné ho.

10

]1
]2

ś 4 odst. 1 zókonq o mĺ stnĺ chpoplatcĺ ch
5 6 odst. 7 zákono o mí stnĺ chpoplotcí ch
9 6 odst. 2 zókona o mĺ stní chpoplątcĺ ch

č lánek 15
Sazba poplatku

1)

Sazba poplatku č ĺ níz vybrané ho vstupné ho na:

a. kulturní akci.......'......
b. sportovní akci.
c. prodejní akcí .........'...'
d. rekĺ amní akci.....'.'.....'
2|

5

% o,

5 Y,,

10% ,
Lo

% o,

V pří padě, ž e na jednu akci bude mož né vztáhnout ví ce poplatkových sazeb, platí se pouze
poplatek s nejvyš š í sazbou.

č lánek 16
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný do 30 dnů ode dne skonč ení akce

č lánek 17
osvobození

1)

Poplatek ze vstupné ho se neplatí z akcí , jejichŽ celý výtěŽek je odveden na charitativní a veřejné
prospěš né ú č ely.13

2| od

poplatku se dále osvobozují kulturní a sportovní akce pořádané spolky se sí dlem na ú zemí
obce Dobřejovice.

Č Ásr v.
POPLATEK Z POBYTU
č I ánek 18
Předmět poplatku, poplatní k a plátce

1)

Předmětem poplatku je ú platný pobyt trvají cí nejvýš e 60 po sobě jdoucí ch kalendářní ch dnů
jednotlivé ho poskytovatele pobytu. Předmětem poplatku není pobyt, přĺ které m je na základě
zákona omezována osobní svoboda.1a
u

2I

Poplatní kem poplatku

je osoba,

poplatn í k").15
,,

3)

která

v obci není

přihláš ená (dále v tomto č lánku jen

Plátcem poplatku je poskytovatel rlplatné ho pobytu (dále jen ,,plátce"). Plátce je povinen vybrat
poplatek od poplatní ka.16

č lánek 19
ohlaš ovací povinnost
Pł átce je povinen podat správci poplatku ohláš ení nejpozději do 15 dnů od zahájení č innostĺ
spoč í vají cív poskytování ú platné ho pobytu. Ukonč ení té to č innostĺ plátce ohlásí správci poplatku
ve lhů tě 15 dnů .

1j
1a
15
1u

s 6 odst. 7 zákona o mĺ stnich poplotcĺ ch
š ja zókono o mĺ stní chpoptatcí ch
5 3 zákono o mĺ stní chpoptatcĺ ch
ś 37 zókono o mĺ stnĺ chpoplatcí ch

č lánek 20
Evidenč ní povinnost17

1)

z\

Plátce je povinen vé st v listinné nebo elektronické podobě evidenč ní knihu za kaź dé zaŕ í zení nebo
mí sto, kde poskytuje ú platný pobyt. Do evidenč ní knihy zapisuje ú daje týkají cí se fyzické osoby,
které poskytuje ú platný pobyt.
Údaji podle odstavce L jsou:

a'

den poč átku a den konce pobytu,

b.

jmé no, popří padě jmé na, pří jmení a adresa mí sta přihláš ení nebo obdobné ho mí sta v
zahranič í ,

c.
d.

datum narození ,
č í sloa druh prů kazu totoŽnosti, kterým mů ž ebýt

i.

obč anský prů kaz,

ii. cestovní doklad,
iĺ i. potvrzení o přechodné m
iv.

pobytová karta rodinné ho pří sluš ní kaobč ana Evropské unie,

v.
vi.

prů kaz o povolení k pobytu,

3)
4)

prů kaz o povolení k pobytu pro cizince,

vii.

prů kaz o povolení k trvalé mu pobytu,

viii.

prů kaz ž adatele o udělení mezinárodní ochrany, nebo

ix.

e.

pobytu na ú zemí ,

prů kaz ž adatele o poskytnutí doč asné ochrany, a

výš e vybrané ho poplatku, nebo dů vod osvobození od poplatku.

Zápisy do evidenč ní knihy musí být vedeny správně, ú plně, prů kazně, přehledně, srozumitelně,
způ sobem zaruč ují cí mtrvalost zápisů a musí b'it uspořádány postupně z č asové hohlediska.
Plátce je povĺ nen uchovávat evidenč ní knĺ hu po dobu 6 let ode dne provedení poslední ho zápĺ su.

č lánek 21
Evidenč ní povinnost ve zjednoduš ené rn rozsahu18

1)

Plátce, který jako pořadatel ku| turní nebo sportovní akce poskytuje ú platný pobyt ú č astní ků m
té to akce, mů Že plnĺ t evĺ denč nípovinnost ve zjednoduš ené m rozsahu, pokud

a.
b.
Ż)

17
18

a

oznámí záměr plnĺ t evidenč ní povinnost ve zjednoduš ené m rozsahu nejmé ně 60 dnů
přede dnem zahájení poskytování pobytu správcĺ poplatku.

Plátce v oznámení podle odstavce 1' pí sm. b) odů vodní předpokládaný poč et ú č astní kůakce,
ktenim bude poskytnut ú platný pobyt, a uvede o kulturní nebo sportovní akci alespoň ú daje o

a.
b.
c.
3)

dů vodně předpokládá, ž e poskytne pobyt nejmé ně 1000 ú č astní ků m
té to akce,

dnĺ poč átku a dnĺ konce konání té to akce,
názvu a druhu té to akce, a

jednotlivých zaří zení ch nebo mí stech, ve kteých se bude pobyt poskytovat.

Správce poplatku rozhodnutí m zakáž e plátci oznámené plnění evĺ denč nípovĺ nnosti ve
zjednoduš ené m rozsahu, nelze-li předpokládat splnění podmí nek podle odstavce 1' o zákazu

ś jg zókono o mí stní chpoplatcí ch
5 jb odst' 1zókoną o mĺ stní chpoptątcĺ ch

plnění evĺ denč nĺpovĺ nnosti ve zjednoduš ené m rozsahu rozhodne správce poplatku nejpozději do
L5 dnů ode dne oznámení podle odstavce L pí sm. b).

4') Přĺ plnění evĺ denč nípovinnosti ve zjednoduš ené m rozsahu

a.
b'

se v evidenč ní knize vedou pouze

ú daje podle odstavce 2 pí sm. a) až c) a

souhrnné ú daje o poč tu ú č astní ků kteým
,
byl poskytnut pobyt, a o výš i vybrané ho
poplatku v č lenění podle

ĺ . dne poskytnutí pobytu,
ĺ ĺ 'zaří zení nebo mí sta, ve kteých byl pobyt
iii.

poskytnut, a

dů voduosvobození '
č tánek zz
Sazba poplatku

Sazba poplatku č iní 9 Kč za kaž dý započ atý den pobytu, s výjimkou dnejeho poč átku.

č lánek 23
Splatnost poplatku

Plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozdějĺ do poslední dne pří sluš né ho
kalendářní ho pololetí .

đ ánek 24
osvobození

1)

Od poplatku z pobytu je osvobozena osobale

a.

nevidomá, osoba, která je považ ována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle

zákona upravují cí ho sociální služ by, osoba, která je drž itelem prů kazu ZTP/ ?,

a

její

prů vodce,

b.
c.

mladš í 18 let,
hospitalizovaná na ú zemí obce ve zdravotnické m zaŕ í zení poskytovatele lů Žkové pé č es
výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská lé č ebněrehabilĺ tač nípé č e

i.

hrazená jako pří spěvková lázeňská lé č ebněrehabilitač ní pé č epodle zákona
upravuj í cí ho veřejné zd ravotn í pojiš tění , nebo

ii. nehrazená z veřejné ho zdravotní ho pojiš tění ,

d.

peč ují cío děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro dětĺ podle zákona
upravují cí hoochranu veřejné ho zdraví konaných na ú zemí obce nebo

e.

vykonávají cí na ú zemí obce sezónní práci2o pro právnickou nebo podnikají cí fyzickou
osobu nebo

f'

pobývají cí na ú zemí obce

i.
ii.
iii.

'"

20

ve š kolské m zaří zení pro výkon ristavní nebo ochranné výchovy anebo š kolské m
zaří zení pro preventivně výchovnou pé č ianebo v zaří zení pro dětĺ vyž adují cí
okamž itou pomoc,
v zaří zení poskytují cí m ubytování podle zákona upravují cí ho sociální služ by,
v zaŕ í zení slouž í cí mk pomoci ĺ idem v ohrož ení nebo nouzi provozované m veřejně
prospěš ným poplatní kem daně z pří jmů právnických osob, nebo

3b odst. 1zakona o mí stní ch poplotcĺ ch
3b
odst. 3 zákoną o mí stnĺ chpoplatcĺ ch
ś
E

ĺ v' za ú č elemvýkonu

záchranných nebo likvidač ní ch prací podle zákona

o integrované m záchranné m systé mu.

z)

od poplatku z pobytu je osvobozen pří sluš ní kbezpeč nostní ho sboru, voják v č inné sĺ už bě,státní
zaměstnanec nebo zaměstnanec Č eské republĺ ky pobývají cí na ú zemí obce v zaří zení ve
vlastnictví Č eské republiky nebo té to obce v souvislosti s plnění m služ ební ch nebo pracovní ch
ú kolů .21

Č Ásr vl.
USTAN oVE

N

Ĺ

SPoLrČ ľ rlÁn znvĚnrČ ľ ĺ Á

č lánek zs
5poleč ná ustanovení k oh!aš ovací povinnost!

1)

Poplatní k podle té to obecně závazné vyhláš ky nebo plátce, kteąÍ nemá sí dlo nebo bydliš tě na

ú zemí č lenské hostátu Evropské unie, jiné ho smluvní ho státu Dohody o Evropské m
hospodářské m prostoru nebo Š výcarské konfederace, uvede kromě ú dajů pož adovaných
v odstavci 2 adresu své ho zmocněnce v tuzemsku pro doruč ování .22

2\

V ohláš ení poplatní k uvede23

a.

jmé no, popří padě jmé na, a pří jmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen,
mí sto pobytu nebo. sí dlo, sí dlo podnikatele, popří padě dalš í adresu pro doruč ování ;
právnĺ cká osoba uvede té Ž osoby, které jsou její m jmé nem oprávněny jednat v
poplatkovrich věcech,

b.

č í slavš ech svých ú č tůu poskytovatelů platební ch služ eb, vč etně poskytovatelů těchto
služ eb v zahranič í , uŽí vaných v souvislosti s podnikatelskou č inností , v pří padě, ž e
předmět poplatku souvĺ sí s podnikatelskou č inností plátce,

c.

ú daje rozhodné pro stanovení poplatku.

3)

Dojde-lĺ ke změně ú dajů uvedených v ohláš ení , je poplatní k nebo plátce povinen tuto změnu
oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.2a

4)

Povinnost ohlásit ú daje nebo jejich změny se nevztahuje na ú daje, které mů ž esprávce poplatku
automatizovaným způ sobem zjistĺ t z rejstří ků nebo evĺ dencí , do nichž má zří zen automatizovaný
pří stup. okruh těchto ú dajů zveřejní správce poplatku na své ú řední desce.25

č lánek zs
Navýš ení poplatku

1)

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatní kem vč as nebo ve správné výš i, vyměří mu správce
poplatku poplatek platební m výměrem nebo hromadným předpisným seznamem'26

2J

Nebudou-lĺ poplatky odvedeny plátcem vč as nebo ve správné výš i, vyměří mu správce poplatku
poplatek platební m výměrem k pří mé ú hradě'27

3)

Vč as neodvedené poplatky nebo č ást těchto poplatků mů ž esprávce poplatku zvýš it až na
trojnásobek; toto zvýš ení jepří sluš enstvĺ mpoplatku sledují cí mjeho osud.28

21

ś 3b odst. 2 zókonq o mĺ stní ch poplatcí ch
14a odst. 3 zákono o mí stní chpoplotcí ch
14o odst. 4 zókona o mí stní chpoptotcĺ ch
'o ś 74a odst. 4 zákono o mÍ stní ch poptatcĺ ch
'' ś 14a odst' 5 zókono o mĺ stnĺ chpoplatcĺ ch
'u ś 11odst. 1 zókona o mí stní chpoptatcĺ ch
2'
5 17 odst. 2 zókona o mĺ stnĺ chpoplotcĺ ch
9
" 11 odst. 3 zókona o mí stní ch poplotcĺ ch

" ś
'o ś

Č tánek 27
od povědnost za zaplacení poplatku29

1)

Vznikne-lĺ nedoplatek na poplatku poplatní kovi, ktený je ke dni splatnostĺ nezletĺ lý a nenabyĺ plné
své právnosti nebo kteni je ke dni splatnosti omezen ve své právnosti a byl mu jmenován
opatrovní k spravují cí jeho jmění , přechází poplatková povinnost tohoto poplatní ka na zákonné ho

zástupce nebo tohoto opatrovní ka; zákonný zástupce nebo opatrovní k má stejné procesní

postavení jako poplatní k.

Ż ) V pří padě podle odstavce

J. vyměří správce poplatku poplatek zákonné mu zástupci nebo

opatrovní kovi poplatní ka.

3)

Je_li zákonných zástupců nebo opatrovní ků ví ce, jsou povinni plnit poplatkovou povĺ nnost
společ ně a nerozdí lně.
č lánek za
Přechodná a zruš ovací ustanovení

1)

Poplatkové povinnostĺ za dobu před nabytí m ú č innostité to vyhláš ky se ří dí dosavadní mi právní mi
předpĺ sy.

2)

osoba, která je plátcem poplatku z pobytu podle té to vyhláš ky a poskytovala ú platný pobyt nebo
přechodné ubytování za ú platu přede dnem nabytí ú č ĺ nnostité to vyhláš ky, je povinna splnit
ohlaš ovací povĺ nnost podle č l' L9 té to obecně závazné vyhláš ky do 15 dnů ode dne nabytí její
ú č innosti'

3)

Zruš uje se obecně závazná vyhláš ka č '' 2/ Ż o1o o mí stní chpoplatcí ch ze dne 8.

L2.ł oLo.

č lánek zg
Úč innost
Tato obecně závazná vyhláš ka nab'ývá ú č innostidnem] .. 7.2o2o

lng' Jan Chvátal

Martin Sklenář

mí stostarosta obce

starosta obce

Vyvěš eno na ú řední desce dne 15.11.2019
Sejmuto z ú řední desky dne:

29

9 12 zókona o mĺ stní ch poplotcĺ ch

P ĺ loho č .1 k obecně zovozné vyhl š ce č .2/ 201-9

Grafické vymezení ve ejn ch prostranství se stanoven m poplatkem za už í váníve ejn ch prostranství

Pří loha č '2 k abecně zavazné vyhlóš ce č . 2/ 20L9

menovité Vymezen í veřejných prostranství
se stanovenýrn poplatkem za už í váníveřejných prostranství
J
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