24. ročník

leden 2018

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 4. ledna 2018


Usnesením č. 1/2018 zastupitelstvo obce přijalo Výroční zprávu o činnosti
Obce Zahrádky v oblasti poskytování informací v roce 2017 dle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
Výroční zpráva o činnosti Obce Zahrádky
v oblasti poskytování informací v roce 2017
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Obec zveřejňuje dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., následující údaje:
a) počet podaných žádostí o informace: 7
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: 0
e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: ústně vyžádané a podávané
informace nejsou evidovány.



Usnesením č. 2/2018 zastupitelé schválili uzavření kupní smlouvy na prodej částí
pozemků p. č. 71 a 398/3 v k.ú. Zahrádky.



Usnesením č. 3/2018 zastupitelé schválili Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Místní poplatek za komunální odpad zůstává ve stejné výši.
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ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
úřední doba v pondělí od 16 do 19 hodin
Cena měsíčníku Zahrádecký zpravodaj zůstává pro rok 2018
v nezměněné částce 60 Kč/rok (5 Kč/číslo). Jedná se o obcí dotovanou
cenu. Zpravodaj bude roznášen předplatitelům do poštovních schránek.
Zájemci o předplatné ho mohou uhradit do 31. března 2018.

Splatnost místního poplatku ze psů v částce 200 Kč za prvního
a 250 Kč za dalšího psa je do 31. března 2018.

Splatnost místního poplatku za likvidaci komunálního odpadu
v částce 500 Kč za poplatníka pro rok 2018 je do 31. března 2018.
Do tohoto data budou vyváženy nádoby 240 l (popelnice) se „starými“
známkami na rok 2017, od 1. 4. 2018 se vyvezou nádoby pouze
se známkami na rok 2018. U trvale neobydlených nemovitostí je
splatnost prodloužena do 30. června 2018.

Nabízíme občanům zhotovení pevné kroužkové vazby (formát A4).
Cena za svázání dokumentů zůstává stejná, to je do 50 ks listů 40 Kč,
cena do 100 ks listů je 50 Kč.

V kanceláři Obecního úřadu Zahrádky je možné vyzvednout
nové daňové tiskopisy pro rok 2018, rovněž i „Žádost ve věci
zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem“ (nová
služba finanční správy).

Harmonogram svozu tříděného odpadu na rok 2018
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OBEC Zahrádky
Obecně závazná vyhláška č. 1/2018,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce Zahrádky se na svém zasedání dne 4. 1. 2018 usnesením č. 3/2018
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“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Obec Zahrádky touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
(dále jen „poplatek“).
(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad.1
Čl. 2
Poplatník
(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů platí:2
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,
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.3
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti
nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, 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.
(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
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nachází, označena orientačním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo
pozemku, na kterém je umístěna stavba s bytem.
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.
Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie,
jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské
konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.4
Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto
změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.5
Čl. 4
Sazba poplatku
Sazba poplatku 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 na základě skutečných
nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
Skutečné náklady za rok 2016 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily:
165 120 Kč a byly rozúčtovány takto:
náklady 165 120 Kč děleno 316 (260 počet osob s pobytem na území obce + 50 počet
staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není
hlášena k pobytu žádná fyzická osoba + 6 dohody) = 523 Kč. Z této částky je stanovena
sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 250 Kč.
V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle čl. 6
odst. 1 v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá
počtu kalendářních měsíců pobytu, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním
roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců
rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.6
Čl. 5
Splatnost poplatku
Poplatek pro poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. a) bodu 1 této vyhlášky je splatný
jednorázově, a to nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku.
Poplatek pro poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky je splatný jednorázově
nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku.
Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1 a 2, 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. 6
Osvobození
Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je:
umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon
ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou
péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí
soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce
dítěte nebo nezletilého,
jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením
na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo
umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově
se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
Od poplatku se osvobozují:
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a) každé druhé a další dítě v rodině do 18 ti let věku. Vznik nároku na osvobození
je poplatník povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu
ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození.
Ve stejné lhůtě a stejným způsobem je poplatník povinen správci poplatku oznámit
zánik nároku na osvobození,
b) narozené dítě v průběhu stávajícího kalendářního roku,
c) osoba s trvalým pobytem v obci, ale na území obce se prokazatelně celoročně
nezdržuje.
Čl. 7
Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu
obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.7
(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní
úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.8
Čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku
(1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a
nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl
mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto
poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo
opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.9
(2) V případě podle odstavce 1 vyměří obecní úřad poplatek zákonnému zástupci nebo
opatrovníkovi poplatníka.10
(3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou
povinnost společně a nerozdílně.11
Čl. 9
Přechodné a zrušovací ustanovení
(1) Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, tříd ění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, ze dne 5. 5. 2016.
(2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnost této vyhlášky se posuzují
podle dosavadních právních předpisů.
Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 5. 1. 2018.
Ing. Miroslav Urbánek
místostarosta

Ing. Josef Kohout
starosta

§ 14 odst. 3 zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“
§ 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích
3
§ 10b odst. 2 zákona o místních poplatcích
4
§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
5
§14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
6
§ 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích
7
§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
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§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
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§ 12 odst. 1 zákona o místních poplatcích
10
§ 12 odst. 2 zákona o místních poplatcích
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Územní pracoviště v Jindřichově Hradci, Česká 1284/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Oddělení majetkových daní
Tel.: 384 353 111, e-mail: podatelna2205@fs.mfcr.cz, ID datové schránky: vc8n5r4

Informace k dani z nemovitých věcí
na zdaňovací období roku 2018 pro obec:

ZAHRÁDKY
údaje k dani z pozemků
katastrální území (k. ú.) kód k.ú. prům. cena zem. půdy (Kč/m2) zjedn. evidence pozemků
Horní Dvorce
790231
2,84
není
Zahrádky
790249
3,52
není
Koeficient pro stavební pozemky (F) je stanoven obcí v jednotlivých částech obce takto:
k.ú. Horní Dvorce
1,0
k.ú. Zahrádky
1,0
údaje k dani ze staveb a jednotek
Koeficient je pro níže uvedený předmět daně stanoven obcí v jednotl. částech obce takto:
budova obytného domu (H)
ostatní budova tvořící příslušenství k budově obytného domu (I)
zdanitelná jednotka, jejíž převažující část podlahové plochy je užívaná pro bydlení – byt (R)
ostatní zdanitelná jednotka (Z)
k.ú. Horní Dvorce
1,0
k.ú. Zahrádky
1,0
PODÁNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ
Daňové přiznání, případně dílčí daňové přiznání, je na zdaňovací období roku 2018 nutno
podat příslušnému územnímu pracovišti, kde je umístěn spis poplatníka, nejpozději
do 31. ledna 2018. Noví poplatníci daně podají daňové přiznání na územní pracoviště
dle pokynu GFŘ – D – 23, který je k dispozici na každém územním pracovišti, případně
na níže uvedené internetové adrese.
Přiznání k dani z nemovitých věcí lze zpracovat s využitím daňového portálu na internetové
adrese: http://www.financnisprava.cz. V aplikaci „Daň z nemovitých věcí – koeficienty“
jsou pro zpracování daňového přiznání dostupné údaje za celou Českou republiku.
Pokud nebylo daňové přiznání podáno včas, případně nebylo podáno vůbec, vzniká při
splnění zákonných podmínek poplatníkovi daně povinnost uhradit pokutu.
úřední hodiny podatelen územních pracovišť Finančního úřadu pro Jihočeský kraj
pondělí, středa 8:00 - 17:00
úterý, čtvrtek 8:00 - 15:30
pátek 8:00 - 14:00
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PLACENÍ DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ
Nepřesahuje-li celková roční daň z nemovitých věcí částku 5 000 Kč, je pro všechny poplatníky daně
splatná najednou do 31. května 2018. Ke stejnému datu lze zaplatit daň najednou i při vyšší částce.
Činí-li celková daň více jak 5 000 Kč, je daň splatná ve dvou stejných splátkách; u poplatníků daně
provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb splatných nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu
2018, u ostatních poplatníků daně splatných nejpozději do 31. května a do 30. listopadu 2018.
Není-li splátka daně nebo splatná daň uhrazena nejpozději v den její splatnosti, vzniká poplatníkovi
při splnění zákonných podmínek povinnost uhradit úrok z prodlení.
Bezhotovostní placení daně
bankovní účet Finančního úřadu pro Jihočeský kraj - číslo:
IBAN: CZ25 0710 0077 5500 7762 7231
konstantní symbol:
variabilní symbol:

7755-77627231/0710
BIC kód: CNBACZPP

1148 – platba převodním příkazem
fyzická osoba – rodné číslo, právnická osoba – IČ

Úhrada daně prostřednictvím SIPO
Služba umožňuje poplatníkům bezstarostné placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
podle Podmínek zveřejněných Finanční správou.
Pro zřízení služby poplatník vyplní „Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím
SIPO“ a s dokladem o přidělení spojovacího čísla SIPO nebo aktuálním rozpisem bezhotovostní
platby SIPO ho doručí územnímu pracovišti, na němž má veden spis k dani z nemovitých věcí.
Spojovací číslo SIPO lze případně získat na kterékoliv poště. Pokud poplatník předá podklady do 31.
ledna 2018, bude daň hrazena prostřednictvím SIPO již od roku 2018. Daň bude automaticky hrazena
i v následujících zdaňovacích obdobích i v případě změny výše stanovené daně z nemovitých věcí.
Úhrada daně v hotovosti
UPOZORNĚNÍ: daň v hotovosti je možné hradit pouze na Územním pracovišti v Českých
Budějovicích v pondělí a ve středu v pokladních hodinách od 8 do 15 hod., v Českém Krumlově,
v Jindřichově Hradci, v Písku, ve Strakonicích, v Prachaticích a v Táboře v pondělí a ve středu
v pokladních hodinách od 8 do 11 a od 12 do 15 hod.

!!! NABÍDKA NOVÉ SLUŽBY PRO POPLATNÍKY DANĚ Z NEM. VĚCÍ !!!
Od zdaňovacího období roku 2017 Finanční správa ČR umožní poplatníkům daně
z nemovitých věcí využít nové služby spočívající v zasílání údajů pro placení daně
z nemovitých věcí prostřednictvím e-mailu.
Poplatníkům s touto zřízenou službou zašle správce daně před splatností první splátky daně
místo složenky k úhradě daně každý rok informaci s údaji pro placení daně na jimi určenou
e-mailovou adresu, tj. údaji o výši stanovené daně, nedoplatku nebo přeplatku, údaji
pro placení daně včetně QR kódu, umožňujícího platbu prostřednictvím internetového
bankovnictví i mobilních platebních aplikací. V případě, že opomenete uhradit daň včas, zašle
správce daně na e-mail následně vyrozumění o nedoplatku. Údaje pro placení daně
z nemovitých věcí Vám budou automaticky zasílány e-mailem i v následujících zdaňovacích
obdobích.
Pro zřízení služby od roku 2018 zašlete, případně doručte nejlépe do konce měsíce ledna,
nejpozději do 15. března 2018 vyplněnou a vlastnoručně podepsanou žádost (lze vyzvednout
na OÚ Zahrádky) na územní pracoviště, na němž máte uložen svůj spis k dani z nemovitých
věcí. Pro poplatníka daně s trvalým pobytem v obci je to ÚP Jindřichův Hradec.
Nově zřizovaná služba je elektronickou náhradou za každoročně zasílané složenky pro placení
daně a není určena právnickým osobám se zřízenou datovou schránkou, kterým správce daně
zasílá podrobnou informaci pro placení daně do datové schránky, ani poplatníkům, kteří platí
daň prostřednictvím SIPO, jimž je zasílán rozpis plateb SIPO.
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DÁLE INFORMUJEME
 MATEŘSKÁ ŠKOLA

V úterý 12. 12. 2017
jsme
navštívili
v Mateřské
škole
Strmilov
loutkové
představení O dobré
vodě.
Pohádka
děti
zaujala a loutky se jim
moc líbily.
Ve čtvrtek 14. 12. 2017
jsme oslavili vánoční
svátky besídkou. Děti
předvedly, co se naučily.
Přednášely
básničky,
zpívaly zimní písně,
koledy a zahrály scénku O Betlému. Na besídku děti upekly perníčky na pohoštění pro
všechny přítomné. Nakonec děti předaly svým rodičům vyrobená vánoční přáníčka a
perníkové svícny.

Jana Harudová
ředitelka MŠ
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POTĚŠILO NÁS (A VÁS) …
Již popatnácté se uskutečnil silvestrovský výstup na Mackův kopec. Tentokrát se
za pěkného, téměř jarního počasí sešlo 144 účastníků jak místních, tak i přespolních.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA




Blahopřejeme k narozeninám
Drápalová Marta, Zahrádky č.p. 26,
oslaví dne 23. ledna 81 let
Barták Oto, Zahrádky č.p. 2,
oslaví dne 23. ledna 79 let
Závodský Jan, Zahrádky č.p. 97,
oslaví dne 24. ledna 70 let
Rod Karel, Zahrádky č.p. 98,
oslaví dne 27. ledna 71 let
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KALENDÁŘ OBCE OD 15. LEDNA 2018
DATUM
pondělí 15. 1.
čtvrtek

18. 1.

pondělí 22. 1.
čtvrtek

25. 1.

pátek
26. 1.
sobota 27. 1.
pondělí 29. 1.
čtvrtek

pondělí
čtvrtek

1. 2.

5. 2.
8. 2.

DO 11. ÚNORA 2018

HOD.
16 – 19
16 - 19
8.30

MÍSTO
obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus

16 – 19
16 – 19
8.30

obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus

14 – 22
8 - 14
16 – 19
16 – 19
8.30

Obecní dům, sál
Obecní dům, sál
obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus

Volba prezidenta České republiky
Volba prezidenta České republiky
veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

obec
obec

19.00
16 – 19
16 – 19
8.30

Obecní dům, sál
obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus

Jednání zastupitelstva

obec

veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

obec
obec

AKCE
veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

POŘ.
obec
obec

POZN.
úřední doba
mikrobus Strmilov
popelnice
úřední doba

obec
mikrobus Strmilov
popelnice
případné 2. kolo
případné 2. kolo
úřední doba
mikrobus Strmilov
popelnice
úřední doba
mikrobus Strmilov
popelnice

Uzávěrka příštího kalendáře pro období 12. 2. 2018 – 11. 3. 2018 je v pondělí 5. února 2018.

SLUNEČNÍ HODINY před Obecním domem:

KOZOROH 22. 12. – 19. 1.



VODNÁŘ 20. 1. - 18. 2.



Pro obyvatele, návštěvníky a příznivce vydává každý měsíc Obec Zahrádky,
www.zahradky.cz. Adresa: 378 53 Zahrádky č.p. 42, tel. č. 384 490 051, e-mail:
obec@zahradky.cz. IČO 00666564. Redakční rada Miroslav Urbánek. Autor záhlaví
Zbyněk Honzal. Distribuci roznáškou do domácností místních předplatitelů a prodej
zajišťuje obecní úřad. Roční předplatné 60 Kč, cena jednoho výtisku 5 Kč. Redakční
uzávěrka dne 8. 1. 2018, náklad 110 ks. Registrační číslo MK ČR E 11677.
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