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                                OBEC KNĚŽMOST 
                                     Na Rynku 51, 294 02  Kněžmost 

 

 

 

Souhrn usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost  
konaného dne 12. 12. 2019 

 

Č.j.: OuKn 2480/2019 

Přítomni: Ladislav Bartoň; Hana Bejrová; Jiří Bergman; Ing. Karel Hlávka; Jan Hofmann; Mgr. Bc. 

Ladislav Kilián; Miloslav Kobrle; Mgr. Jiří Lehečka; Ing. Libor Nikodem; Zbyšek Orzech; 

Ing. Adam Pospíšil; Mgr. Milena Škaloudová, DiS.; Ing. Miroslav Štěpánek; Tomáš Zima – 

zastupitelé;  

Omluveni:  PhDr. Jaroslav Palaczuk, Ing. Radka Maděrová – tajemnice 

Čas zasedání: 17:00 – 18:55 hod.  

 

 

Usnesení č. 84/2019-8/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje hlasování veřejné a diskuzi ke každému bodu 
programu zvlášť.   

  Počtem hlasů: pro 14 proti 0 zdržel se 0     ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 85/2019-8/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost určuje v souladu s § 95 odst. 1) zákona o obcích za ověřovatele 
zápisu z 8. zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost v roce 2019 pana Mgr. Bc. Ladislava Kiliána 

a pana Zbyška Orzecha, zapisovatelku paní Stanislavu Drdolovou.    

 

Počtem hlasů: pro 14 proti 0 zdržel se 0     ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 86/2019-8/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje následující program 8. zasedání v roce 2019: 

1. Zahájení 
2. Určení ověřovatelů zápisu a usnesení, zapisovatele 

3. Schválení programu 

4. Rozpočtové opatření č. 8/2019 

5. Rozpočet obce Kněžmost na rok 2020 

6. Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích 

7. Poskytnutí státní dotace na projekt „Nákup techniky pro JSDH obce Kněžmost“ 

8. Kupní smlouva na realizaci akce „Nákup techniky pro JSDH obce Kněžmost“ 

9. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rekonstrukci fasády kostela sv. Františka 
Serafinského v Kněžmostě 

10. Kontrolní zprávy ze svazku obcí Mikroregionu Český ráj 
11. Memorandum o vzájemné spolupráci měst a obcí (zápach při aplikaci hnojiv) 

12. Nový ceník svozu komunálního odpadu 

13. Převody nemovitostí 
a) Prodej části pozemku p. č. 92/3 v k.ú. Kněžmost (Šolcová) 

14. Směna pozemků, zřízení služebnosti (LČR – tábořiště Peklo) 

15. Odměny členů zastupitelstva – novela nařízení vlády č. 318/2017 Sb. 

16. Termíny zasedání zastupitelstva v roce 2020 

17. Diskuse zastupitelů 

18. Diskuse občanů 

19. Závěr 

 

Počtem hlasů: pro 14 proti 0 zdržel se 0     ► usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 87/2019-8/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8/2019. 

Zodpovídá: D. Pěničková 

Počtem hlasů: pro 14 proti 0 zdržel se 0     ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 88/2019-8/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje přebytkový rozpočet obce Kněžmost na rok 2020 
s příjmy 46 593 tis. Kč, výdaji 41 858 tis. Kč a přebytkem 4 735 tis. Kč. Součástí rozpočtu je 
i splátka úvěru z předchozích let ve výši 3 235 tis. Kč a splátka kontokorentního úvěru 3 000 tis. 
Kč, která je financována částečně přebytkem (4 735 tis. Kč) a vlastními prostředky z minulých 
let (1 500 tis. Kč) tak, jak je uveden v příloze č. 1 tohoto zápisu.  
Zodpovídá: D. Pěničková 

Počtem hlasů: pro 14 proti 0 zdržel se 0     ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 89/2019-8/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost vydává obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019, o místním poplatku 
z pobytu, ve znění přílohy č. 2 zápisu. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Počtem hlasů: pro 14 proti 0 zdržel se 0     ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 90/2019-8/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost vydává obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019, o místním poplatku 
ze psů, ve znění přílohy č. 3 zápisu. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Počtem hlasů: pro 14 proti 0 zdržel se 0     ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 91/2019-8/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost neschvaluje vydat obecně závaznou vyhlášku o místním 
poplatku ze vstupného. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Počtem hlasů: pro 13 proti 0 zdržel se 1     ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 92/2019-8/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost odkládá vydání obecně závazné vyhlášky o místním poplatku 

za užívání veřejného prostranství za účelem jejího přepracování dle připomínek zastupitelů. 
Zodpovídá: S. Drdolová 

Počtem hlasů: pro 14 proti 0 zdržel se 0     ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 93/2019-8/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost souhlasí s přijetím dotace, která byla poskytnuta obci Kněžmost 
v rámci 9. výzvy s názvem „OPS pro Český ráj - IROP - IZS 2“ vyhlášené Obecně prospěšnou 
společností Český ráj o.p.s., s vazbou na výzvu ŘO IROP č. 69 „Integrovaný záchranný systém 
- integrované projekty CLLD“ - SC 4.1. na projekt s názvem „Nákup techniky pro JSDH obce 
Kněžmost“ ve výši 441.370,00 Kč.  

Zodpovídá: S. Drdolová 

Počtem hlasů: pro 14 proti 0 zdržel se 0     ► usnesení bylo přijato 

Usnesení č. 94/2019-8/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi obcí Kněžmost 
(kupující) a PROBO-NB s.r.o. (prodávající), IČO 053 28 942, se sídlem Rumburských hrdinů 
819, Nový Bor, předmětem které je dodávka techniky (movité věci) pro JSDH obce Kněžmost 
v rámci realizace projektu „Nákup techniky pro JSDH obce Kněžmost“ za kupní cenu ve výši 
408.179,00 Kč vč. DPH, a ukládá starostovi smlouvu, jak je výše uvedeno, podepsat.  
Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 20. 12. 2019 

Počtem hlasů: pro 14 proti 0 zdržel se 0     ► usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 95/2019-8/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 370.000 Kč z rozpočtu 
obce Kněžmost na rok 2019 Římskokatolické farnosti Kněžmost, IČO 624 51 081, se sídlem 
1. máje 232/2, Mnichovo Hradiště, za účelem částečné úhrady nákladů spojených 

s rekonstrukcí fasády kostela sv. Františka Serafínského, a schvaluje uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace mezi obcí (poskytovatel) a Římskokatolickou farností Kněžmost 
(příjemce), jak je shora uvedeno.  

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: do 20. 12. 2019 

Počtem hlasů: pro 14 proti 0 zdržel se 0     ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 96/2019-8/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost ukládá radě obce schválit rozpočtové opatření v souladu 

s přijatým usnesením č. 95/2019-8/ZO zastupitelstva obce (úprava paragrafu 3330 na straně 
výdajů).   
Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: do 20. 12. 2019 

Počtem hlasů: pro 14 proti 0 zdržel se 0     ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 97/2019-8/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost ukládá starostovi obce zahájit jednání s Římskokatolickou 

farností Kněžmost, IČO 624 51 081, se sídlem 1. máje 232/2, Mnichovo Hradiště, o možnostech 
a podmínkách uzavření smluvního vztahu na využívání kostela sv. Františka Serafínského 
v Kněžmostě pro potřeby obce.   
Zodpovídá: Ing. K. Hlávka 

Termín: do 31. 1. 2020 

Počtem hlasů: pro 14 proti 0 zdržel se 0     ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 98/2019-8/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost bere na vědomí: 
- zápis z veřejného 129. zasedání shromáždění starostů Mikroregionu Český ráj konaného 
7. 11. 2019, 

- protokol o výsledku kontroly pro OPS Český ráj v roce 2019, 
- kontrolní zprávu o finanční činnosti Mikroregion Český ráj v roce 2019 

- návrh rozpočtového opatření č. 6/2019, 
- zápis ze schůze revizní skupiny, která se konala dne 15. 10. 2019.  

Zodpovídá: S Drdolová 

Počtem hlasů: pro 14 proti 0 zdržel se 0     ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 99/2019-8/2019 

Zastupitelstvo obce Kněžmost bere na vědomí Memorandum o vzájemné spolupráci měst 
Mnichovo Hradiště, Bakov nad Jizerou, obce Klášter Hradiště nad Jizerou, obce Kněžmost, 
obce Ptýrov, obce Boseň a společnosti AgroVation Kněžmost k.s. ze dne 27. 11. 2019, 

o společném postupu obcí a měst. Cílem memoranda je snížení dopadu zápachu během 
aplikace hnojiv. 

Zodpovídá: S Drdolová 

Počtem hlasů: pro 14 proti 0 zdržel se 0     ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 100/2019-8/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost bere na vědomí ceník společnosti Severočeské komunální služby 
s.r.o., Marius Pedersen Group, svozu komunálního odpadu platného od 1. 1. 2020 bez navýšení 
poplatku za odpad stanoveného vyhláškou obce. 

Zodpovídá: P. Plívová 

Termín: 20. 12. 2019 

Počtem hlasů: pro 14 proti 0 zdržel se 0     ► usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 101/2019-8/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost neschvaluje prodej části obecního pozemku p. č. 92/3 o výměře 
cca 26 m2, ostatní plocha v k.ú. Kněžmost.  
Zodpovídá: Ing. Lenka Hybnerová 

Termín: 20. 12. 2019 

Počtem hlasů: pro 14 proti 0 zdržel se 0     ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 102/2019-8/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost souhlasí s přípravou směny obecních pozemků č. 535 v k.ú. 
Solec, č. 448, č. 449, č. 450, č. 451, č. 452, č. 453, č. 468, č. 364/1, č. 441/10, č. 441/7, č. 447/2 
a část č. 446, vše v k.ú. Suhrovice, za pozemky společnosti Lesy České republiky, s.p., č. st. 253, 

č. st. 254, č. 195/1, a část pozemku č. 196/1, vše v k.ú. Suhrovice. Dále souhlasí s návrhem zřídit 
na obecních pozemcích č. 428 a č. 431 v k.ú. Malobratřice, č. 497/1 v k.ú. Solec, č. 531/1, 

č. 602/3, č. 767/1, č. 767/2, č. 768/1 a č. 770 v k.ú. Srbsko, č. 457, č. 458, č. 471, č. 430/1, č. 441/4 

a na části p.č. 446 v k.ú. Suhrovice služebnost práva přístupu k lesním pozemkům v majetku 
LČR.  
Zodpovídá: Ing. Lenka Hybnerová 

Termín: 1. pololetí 2020 

Počtem hlasů: pro 12 proti 1 zdržel se 1     ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 103/2019-8/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost bere na vědomí skutečnost o přijetí novely zákona č. 318/2017 

Sb., o výši odměn členů zastupitelstev ÚSC, a souhlasí, aby odměny neuvolněných členů 
zastupitelstva byly zachovány ve stávající výši.  
Zodpovídá: Ing. Radka Maděrová 

 

Počtem hlasů: pro 14 proti 0 zdržel se 0     ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 104/2019-8/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje následující termíny zasedání zastupitelstva v roce 

2020: 13. 2., 23. 4., 18. 6., 3. 9., 22. 10., 17. 12. 

Zodpovídá: Ing. Radka Maděrová 

Počtem hlasů: pro 14 proti 0 zdržel se 0     ► usnesení bylo přijato 

 

 

 

            ………….…………..……….. 
                    Ing. Karel Hlávka v.r.   

                          starosta obce 

Ověřovatelé zápisu: 
 

 

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

   Mgr. Bc. Ladislav Kilián v.r.                                                                    Zbyšek Orzech v.r. 

                zastupitel                                                                                           zastupitel 

 

Zápis vyhotoven dne: 18. 12. 2019 

Zapsala: Stanislava Drdolová 
 

 

Zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu Kněžmost: 

Vyvěšeno dne 19. 12. 2019                                                                        Sejmuto dne 6. 1. 2020 
 

Současně zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na www.knezmost.cz 

 
Zveřejnila: Ing. Lenka Hybnerová 



PŘÍJMY

Odvětv. 

třídění

Druhové 

třídění
Název / popis schválený rozpočet r. 

2019

skutečnost k 

31.10.2019

návrh rozpočtu na   

r. 2020

1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 7 800,00 7 107,84 8 600,00

1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 140,00 150,68 160,00

1113 Daň z příjmu fyzických osob - kapitálové výnosy 600,00 652,89 700,00

1121 Daň z příjmu právnických osob 6 300,00 5 977,24 7 000,00

1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 1 900,00 1 288,20 1 300,00

1211 Daň z přidané hodnoty - DPH 15 400,00 13 003,08 17 400,00

1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 20,00 57,41 20,00

1337 Poplatek za kom.odpad 1 350,00 1 248,33 1 350,00

1341 Poplatek ze psů 40,00 43,09 43,00

1342 Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt 70,00 109,60 60,00

1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 10,00 2,86 5,00

1345 Poplatek z ubytovací kapacity 80,00 115,42 100,00

1361 Správní poplatky 150,00 105,77 120,00

1381 Daň z hazardních her 140,00 142,92 160,00

1511 Daň z nemovitostí 4 500,00 3 035,37 4 500,00

4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 0,00 71,96 0,00

4112 Neinvestiční př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 848,00 794,17 848,00

4116 Ostatní neinv.přijaté transfery 0,00 1 677,90 57,00

4211 Investiční přijaté transf.z všeob.pokl. správy SR 10 000,00 10 000,00 0,00

4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0,00 0,00 384,00

4222 Investiční přijaté transfery od krajů 2 500,00 787,21 0,00

1032 Těžba dřeva 150,00 401,27 300,00

2310 Pitná voda - pouze obec 10,00 35,62 20,00

3314 Knihovna (+infocentrum) 55,00 50,51 55,00

3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 2,00 1,00 2,00

3392 Zájmová činnost - rekreace 195,00 194,76 200,00

3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků 5,00 4,24 5,00

3412 Sportovní zařízení v majetku obce - BAZÉN 320,00 329,91 320,00

3612 Bytové hospodářství 42,00 42,16 45,00

3613 Nebytové hospodářství 310,00 264,52 310,00

3632 Pohřebnictví 10,00 25,79 10,00  

3639 Komunální služby a územní rozvoj (pozemky,věcná bř.,atd.) 165,00 288,60 300,00

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 30,00 33,82 35,00

3725 Využívání a zneškodňování kom.odpadů (příjem EKO-KOM) 300,00 324,60 354,00

3729 Ostatní nakládání s odpady 0,00 2,50 0,00

4351 Ostatní asistenční, peč. služby (DPS) 450,00 376,58 380,00

6171 Činnost místní správy 150,00 130,28 150,00

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 501,50 1 233,53 1 300,00

6320 Pojištění funkčně nespecifikované 0,00 32,31 0,00

6330 Převody vlatním fondům v rozpotech územní úrovně 0,00 11 863,08 0,00

Celkem příjmy 55 543,50 62 007,01 46 593,00

8115 Změna stavu na bakovních účtech 3 000,00 6 330,65 1 500,00

8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 27 500,00 27 562,37 0,00

CELKEM ROZPOČET PŘÍJMY 86 043,50 95 900,02 48 093,00

VÝDAJE

Odvětv. 

třídění

Druhové 

třídění
Název / popis Schválený rozpočet 

r. 2019

Skutečnost k 

31.10.2019

Návrh rozpočtu na   

r. 2020

1014 Ozdravování hospod.zvířat, polních a sp.plodin a zvl.veterinár. péče 1,00 4,99 1,00

1031 Pěstební činnost 200,00 75,07 150,00

1032 Podpora ostatních produkčních činností 120,00 194,85 250,00

1036 Lesní hospodářství 12,00 0,00 12,00

2212 Silnice 2 310,00 435,96 6 000,00

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky, atd.) 140,00 0,00 50,00

2221 Provoz veřejné silniční dopravy 361,00 174,46 300,00

2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě (dopr. značení) 30,00 3,90 30,00

2310 Pitná voda 260,00 85,11 400,00

2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nákládání s kaly 125,00 0,00 125,00

Příloha č. 1 – k zápisu z 8. zasedání ZO Kněžmost konaného dne 12. 12. 2019

v tis. Kč

v tis. Kč

Rozpočet na rok 2020

OBEC KNĚŽMOST



2341 Vodní díla v zemědělské krajině 300,00 0,00 150,00

3111 Mateřské školy (MŠ Klubíčko Boseň) 30,00 16,00 30,00

3113 Základní školy (ZŠ,MŠ, jídelna) 48 522,80 60 483,74 4 000,00

z toho 5331 neinvestiční přísvěvek ZŠ a MŠ na provoz 2 700,00 3 520,04 3 350,00

3314 Činnosti knihovnické (+ informační středisko) 1 025,55 911,23 1 200,00

3319 Ostatní záležitosti kultury (kronika) 15,00 0,00 15,00

3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot nár.kul… 50,00 0,00 50,00

3330 Činnost registrovaných církví a nábož. společností 200,00 0,00 200,00

3341 Rozhlas a televize 20,00 0,00 20,00

3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (Zpravodaj, Novinky) 70,00 55,85 60,00

3392 Zájmová činnost v kultuře (rekreace) 273,00 306,74 300,00

3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. (kult.akce, SPOZ atd.) 333,50 179,63 320,00

3412 Sportovní zařízení v majetku obce - BAZÉN 687,65 754,38 480,00

3419 Ostatní těl. činnost - podpora TJ SOKOL 3 000,00 200,00 3 400,00

3421 Využití volného času dětí a mládeže 67,00 27,41 70,00

3429 Zájmová činnost (příspěvky záj.organizacím) 210,00 218,80 210,00

3511 Všeobecná ambulantní péče 350,00 193,24 350,00

3612 Bytové hospodářství 545,00 395,38 50,00

3631 Věřejné osvětlení (provoz, výstavba) 680,00 407,73 600,00

3632 Pohřebnictví 90,00 76,50 90,00

3636 Územní rozvoj 100,00 1,50 370,00

3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 5 701,40 3 244,15 5 300,00

3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 2 220,60 1 705,50 2 300,00

3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 500,00 801,05 1 300,00

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 420,00 289,31 360,00

4351 Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samost. bydlení 400,00 277,46 360,00

4357 Domovy pro osoby se zdr. postiž. a domovy se zvláštním režimem 8,00 5,00 8,00

5212 Ochrana obyvatelstva 5,00 0,00 0,00

5213 Krizová opatření 0,00 0,00 5,00

5511 Požární ochrana - profesionální část 470,00 412,70 1 034,00

5512 Požární ochrana - dobrovolná část 79,00 28,97 80,00

6112 Zastupitelstva obcí 2 100,00 1 731,60 2 100,00

6115 Volby do zastupotelstev ÚSC 0,00 65,84 0,00

6171 Činnost místní správy 7 800,00 5 568,73 7 500,00

6310 Obecné výdaje z finančních operací 750,00 419,42 600,00

6320 Pojištění funkčně nespecifikované 250,00 236,17 250,00

6330 Převody vlatním fondům v rozpotech územní úrovně 0,00 11 863,08 0,00

6399 Ostatní finanční operace 1 900,00 1 288,20 1 300,00
6409 Ostatní činnost j.n. (neinv.transfery veř.rozpočtům) 78,00 66,38 78,00

Celkem výdaje 85 510,50 96 726,02 41 858,00

8124 Splátky dlouhodobých úvěrů 3 233,00 2 694,04 3 235,00

8905

Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo st. pokladny 

(kontokorentní úvěr) 0,00 0,00 3 000,00

CELKEM ROZPOČET VÝDAJE 88 743,50 99 420,06 48 093,00

Návrh příjmového rozpočtu po konsolidaci činí 46 593 tis.Kč

Návrh výdajového rozpočtu po konsolidaci činí 41 858 tis.Kč Dagmar Pěničková

Financování příjmů činí 1 500 tis.Kč z vlastních zdrojů a rezerv. účetní

Financování výdajů  činí 6 235 tis.Kč na krytí splátky jistiny přijatého úvěru a kontokorentního úvěru.

Saldo financování výdajů činí  4 735 tis.Kč

Jedná se o návrh přebytkového rozpočtu, kde přebytek příjmů  vyrovnává Ing. Karel Hlávka

bilanci rozpočtu obce v příjmech a výdajích na 48 093 tis. Kč starosta

Rekapitulace

Příjmy 46593

Výdaje 41858

Saldo 4735

Financování -4735

Změna stavu na bakovních účtech 1500

Splátka dlouhodobého úvěru -3235

Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo st. pokladny (kontokorentní úvěr) -3000

Vyvěšeno: 27. 11. 2019

Sejmuto: 



Příloha č. 2 – k zápisu z 8. zasedání ZO Kněžmost konaného dne 12. 12. 2019 

 

OBEC KNĚŽMOST 
Na Rynku 51 

294 02 Kněžmost 
 

čj. OUKn2503/19 

 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2019 

o místním poplatku z pobytu 
 

 

Zastupitelstvo obce Kněžmost se na svém zasedání dne 12.12.2019 usnesením č. 89/2019-8/ZO 

usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d)  

a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):  

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

(1) Obec Kněžmost touto vyhláškou zavádí místní poplatek z pobytu (dále jen „poplatek“). 

(2) Správcem poplatku je obecní úřad.1 

Čl. 2 

Předmět, poplatník a plátce poplatku 

(1) Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u 

jednotlivého poskytovatele pobytu. Předmětem poplatku není pobyt, při kterém je na základě 

zákona omezována osobní svoboda.2 

(2) Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci není přihlášená (dále jen „poplatník“).3 

(3) Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu (dále jen „plátce“). Plátce je povinen vybrat 

poplatek od poplatníka.4 

Čl. 3 

Ohlašovací povinnost 

(1) Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů od zahájení činnosti 

spočívající v poskytování úplatného pobytu. Ukončení této činnosti plátce ohlásí správci 

poplatku ve lhůtě 15 dnů. 

(2) V ohlášení plátce uvede5  

 
1 § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
2 § 3a  zákona o místních poplatcích 
3 § 3  zákona o místních poplatcích 
4 § 3f  zákona o místních poplatcích 
5 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích 



a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo 

pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická 

osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech, 

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto 

služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že 

předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností plátce, 

c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména místa a zařízení, případně též období 

roku, v nichž poskytuje pobyt.  

(3) Plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného 

smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, 

uvede kromě údajů požadovaných v článku 3 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro 

doručování.6 

(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů 

ode dne, kdy nastala.7 

(5) Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce 

poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen 

automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.8 

 

 

Čl. 4 

Evidenční povinnost9 

(1) Plátce je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé zařízení 

nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt. Do evidenční knihy zapisuje údaje týkající se fyzické 

osoby, které poskytuje úplatný pobyt. 

(2) Údaji podle odstavce 1 jsou 

a) den počátku a den konce pobytu,  

b) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa přihlášení nebo obdobného místa 

v zahraničí, 

c) datum narození, 

d) číslo a druh průkazu totožnosti, kterým může být 

1. občanský průkaz,  

2. cestovní doklad,  

3. potvrzení o přechodném pobytu na území,  

4. pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie,  

5. průkaz o povolení k pobytu, 

6. průkaz o povolení k pobytu pro cizince,  

7. průkaz o povolení k trvalému pobytu,  

8. průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, nebo 

9. průkaz žadatele o poskytnutí dočasné ochrany, a 

e) výše vybraného poplatku, nebo důvod osvobození od poplatku. 

 
6 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích 
7 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích 
8 § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích 
9  § 3g  zákona o místních poplatcích 



(3)  Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny správně, úplně, průkazně, přehledně, srozumitelně, 

způsobem zaručujícím trvalost zápisů a musí být uspořádány postupně z časového hlediska. 

(4)  Plátce je povinen uchovávat evidenční knihu po dobu 6 let ode dne provedení posledního 

zápisu. 

 

Čl. 5 

Evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu5 

(1)  Plátce, který jako pořadatel kulturní nebo sportovní akce poskytuje úplatný pobyt účastníkům 

této akce, může plnit evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu, pokud  

a) důvodně předpokládá, že poskytne pobyt nejméně 1000 účastníkům této akce, a 

b) oznámí záměr plnit evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu nejméně 60 dnů 

přede dnem zahájení poskytování pobytu správci poplatku. 

(2) Plátce v oznámení podle odstavce 1 písm. b) odůvodní předpokládaný počet účastníků akce, 

kterým bude poskytnut úplatný pobyt, a uvede o kulturní nebo sportovní akci alespoň údaje o 

a) dni počátku a dni konce konání této akce, 

b) názvu a druhu této akce, a 

c) jednotlivých zařízeních nebo místech, ve kterých se bude pobyt poskytovat. 

(3)    Správce poplatku rozhodnutím zakáže plátci oznámené plnění evidenční povinnosti ve 

zjednodušeném rozsahu, nelze-li předpokládat splnění podmínek podle odstavce 1. O zákazu 

plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném rozsahu rozhodne správce poplatku nejpozději 

do 15 dnů ode dne oznámení podle odstavce 1 písm. b). 

(4)     Při plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném rozsahu se v evidenční knize vedou pouze  

a) údaje podle odstavce 2 písm. a) až c) a  

b) souhrnné údaje o počtu účastníků, kterým byl poskytnut pobyt, a o výši vybraného 

poplatku v členění podle  

1. dne poskytnutí pobytu, 

2. zařízení nebo místa, ve kterých byl pobyt poskytnut, a 

3. důvodu osvobození. 

Čl. 6 

Sazba poplatku 

Sazba poplatku činí 15 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku. 

Čl. 7  

Splatnost poplatku  

Plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého 

čtvrtletí (tzn. do 15. dubna, července, října a ledna) daného kalendářního roku. Platba se provádí 

v souladu s § 163 zákona 280/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů bezhotovostním převodem 

na účet obce č. 482111319/0800, vedený u České spořitelny a.s. nebo v hotovosti. 

 

 

 

 



 

Čl. 8 

Osvobození a úlevy 

(1) Od poplatku z pobytu je osvobozena osoba10 

a) nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle 

zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její 

průvodce, 

b) mladší 18 let, 

c) hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče 

s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče 

1. hrazená jako příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče podle zákona 

upravujícího veřejné zdravotní pojištění, nebo  

2. nehrazená z veřejného zdravotního pojištění, 

d) pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona 

upravujícího ochranu veřejného zdraví konaných na území obce nebo 

e) vykonávající na území obce sezónní práci11 pro právnickou nebo podnikající fyzickou 

osobu nebo pobývající na území obce 

1. ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském 

zařízení pro preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou 

pomoc,  

2. v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby, 

3. v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně 

prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebo 

4. za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona o integrovaném 

záchranném systému. 

(2)  Od poplatku z pobytu je osvobozen příslušník bezpečnostního sboru, voják  

v činné službě, státní zaměstnanec nebo zaměstnanec České republiky pobývající   

na území obce v zařízení ve vlastnictví České republiky nebo této obce v souvislosti  

s plněním služebních nebo pracovních úkolů.12 

Čl. 9 

Navýšení poplatku  

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

poplatek platebním výměrem k přímé úhradě.13 

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

trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.14 

 

 

 

 
10 § 3b  odst. 1 zákona o místních poplatcích 
11 § 3b odst. 3 zákona o místních poplatcích 
12 § 3b odst. 2  zákona o místních poplatcích 
13 § 11 odst. 2 zákona o místních poplatcích 
14 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích 



 

 

Čl. 10 

Přechodné ustanovení 

Osoba, která je plátcem poplatku z pobytu podle této vyhlášky a poskytovala úplatný pobyt 

nebo přechodné ubytování za úplatu přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, je povinna 

splnit ohlašovací povinnost podle Čl. 3 této vyhlášky do 60 dnů ode dne nabytí její účinnosti. 

Čl. 11 

Zrušovací ustanovení 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2019, ze dne 7.2.2019.  

Čl. 12 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2020. 

 

 

 

 

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

               Ing. Adam Pospíšil                                                                        Ing. Karel Hlávka 

 místostarosta starosta 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 17.12.2019  
Sejmuto z úřední desky dne: 01.01.2020 



Příloha č. 3 – k zápisu z 8. zasedání ZO Kněžmost konaného dne 12. 12. 2019 

 

OBEC KNĚŽMOST 
Na Rynku 51 

294 02 Kněžmost 
 

čj. OUKn2504/19 

 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2019 

o místním poplatku ze psů 
 

Zastupitelstvo obce Kněžmost se na svém zasedání dne 12.12.2019 usnesením  

č. 90/2019-8/ZO usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d)  

a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):  

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

(1) Obec Kněžmost touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“). 

(2) Správcem poplatku je obecní úřad.1 

Čl. 2 

Poplatník a předmět poplatku 

(1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je 

přihlášená nebo má sídlo na území České republiky (dále jen „poplatník“).2 

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

 

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 

nabyl 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. 

(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. 

 
1 § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
2 § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
3 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích 



Čl. 4 

Ohlašovací povinnost 

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode 

dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Ve lhůtě 

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. 

(3) V ohlášení poplatník uvede4  

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo 

pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická 

osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech, 

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto 

služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že 

předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka, 

c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména stáří a počet držených psů, včetně 

skutečností zakládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku.  

(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 

dnů ode dne, kdy nastala.5 

(5) Povinnost ohlásit údaj podle odst. 3 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce 
poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen 
automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.6 

Čl. 5 

Sazba poplatku 

Sazba poplatku za kalendářní rok činí: 

 

(1) Sazba poplatku za psa chovaného v místní části Kněžmost činí za kalendářní rok: 
a) za prvního psa chovaného v rodinném domě     250 Kč 

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele chovaného v rodinném  

domě         300 Kč 

c) za prvního psa chovaného bytových domech     400 Kč 

d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele chovaného v bytových  

domech          600 Kč 

e) za psa určeného k hlídání objektů       250 Kč 

 

(2) Sazba poplatku za psa chovaného v ostatních místních částech obce Kněžmost, tj. Býčina, 
Čížovka, Drhleny, Chlumín, Lítkovice, Koprník, Malobratřice, Násedlnice, Solec, Soleček, 
Srbsko, Suhrovice, Úhelnice a Žantov činí za kalendářní rok: 
a) za prvního psa         50 Kč 

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele     100 Kč 

 

 
4 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích 
5 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích 
6 § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích 



(3) Sazba poplatku za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let, poživatel invalidního, starobního, 
vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel 
sirotčího důchodu, činí ve všech místních částech obce Kněžmost za kalendářní rok:  
f) za prvního psa         50 Kč  

g) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele     100 Kč. 

 

Čl. 6  

Splatnost poplatku  

(1) Poplatek nebo souhrn poplatků ze psů jednoho poplatníka je splatný:  

a) nečiní-li více než 400,- Kč ročně, vždy nejpozději do 31. března každého roku, 

b) činí-li více než 400,- Kč ročně, je splatná ve dvou stejných splátkách, nejpozději do 31. 

března a do 30. června kalendářního roku. 

Tím není dotčena možnost poplatníka uhradit poplatek najednou do 31. března kalendářního 

roku. 

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný 

nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost 

vznikla. 

Čl. 7 

Osvobození a úlevy 

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

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

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

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

stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis7.  

(2) Od poplatku se dále osvobozují: 

a) obec Kněžmost 

b) příspěvkové a další organizace zřízené obcí Kněžmost 

 

(3) V případě psů chovaných v rodinných domech členem kynologického nebo mysliveckého 

sdružení se zvýšená sazba podle ust. Čl. 5 bodu 1 písm. b) této obecně závazné vyhlášky 

uplatňuje až na každého třetího a dalšího psa. 
 

(4) Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu dle odst. 2 a), b) tohoto článku je poplatník povinen 
ohlásit ve lhůtě do 15 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu. 

 

(5) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve 
lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.8 

 
7 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích 
8 § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích 



Čl. 8 

Navýšení poplatku  

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

poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.9 

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

trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.10 

Čl. 9 

Odpovědnost za zaplacení poplatku11 

(1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý  
a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti  
a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto 
poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník 
má stejné procesní postavení jako poplatník. 

(2) V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo 
opatrovníkovi poplatníka. 

(3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost 
společně a nerozdílně.  

Čl. 10 

 Zrušovací ustanovení 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2011, ze dne 19.12.2011. 

Čl. 12 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2020. 

 

 

 

  

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

               Ing. Adam Pospíšil  Ing. Karel Hlávka 

 místostarosta starosta 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 17.12.2019  
Sejmuto z úřední desky dne: 01.01.2020 

 

 
9 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
10 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích 
11 § 12 zákona o místních poplatcích 


