USNESENÍ
z 29. zasedání Zastupitelstva města Stříbra konaného dne
08.11.2017
Zastupitelstvo města Stříbra:
I. BERE NA VĚDOMÍ:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zprávu o kontrole plnění úkolů z usnesení Zastupitelstva města Stříbra v předloženém
rozsahu bez připomínek s konstatováním:
Splněno: 33/IV/11 c), d), e), 25/VII/16, 26/VII/5, 6, 28/VI/3, 4, 5, 7, 8, 9, 28/VI/6
Nesplněno:
Vyřazeno: 15/VI/15, 24/VI/7
Trvá: 23/V/12, 39/IV/18, 2/VII/4, 6/V/9, 9/VII/9, 11/IV/18, 19, 20, 15/VI/13, 16/V/10, 19/V/8,
21/V/9, 10, 23/VI/3, 24/VI/2, 25/VII/4, 26/VII/2, 3, 28/VI/1, 2, 10
Dlouhodobě sledované úkoly: 23/V/12, 39/IV/18, 2/VII/4
Návrh rozpočtu na rok 2018.
Složení slibu člena Zastupitelstva města Stříbra pana MVDr. Josefa Steinera.
Rezignaci Mgr. Jiřího Bohuslava na výkon mandátu zastupitele ke dni 01.11.2017.
Vznik mandátu zastupitele p. Petra Bohuslava ode dne 02.11.2017.
Zápis z 27. jednání Finančního výboru ze dne 31.10.2017.
Zápis z 25. jednání Výboru výstavby, územního plánování a Fondu rozvoje bydlení ze dne
23.10.2017.
Zápis z 24. jednání Kontrolního výboru ze dne 30.10.2017.

II. SCHVALUJE:
1.

Program jednání 29. zasedání Zastupitelstva města Stříbra s doplněním a pozměňovacími
návrhy.
2. Zpracovatele zápisu Marcelu Novákovou a ověřovatele zápisu ve složení: Josef Balvín,
Mgr. Jaroslava Laššáková.
3. Návrhovou komisi ve složení: Mgr. Květoslava Špilerová, Blahoslav Kupec, Karel
Neuberger, MBA.
4. Vyřazení úkolů 15/VI/15 a 24/VI/7.
5. Prodloužení termínu u úkolu 23/VI/3 do 31.12.2017.
6. Majetkoprávní úkony s konkrétními podmínkami uvedenými v příloze č. 01 tohoto usnesení.
7. Odkoupení budovy na pozemcích st. č. 843/1 o výměře 625 m2 zastavěná plocha a nádvoří
pam. zóna – budova, pozemek v památkové zóně a st. č. 843/2 o výměře 19 m2 zastavěná
plocha a nádvoří – společný dvůr – pam. zóna – budova, pozemek v památkové zóně obě
v k. ú. Stříbro od vlastníka České spořitelny a. s. , Praha, Olbrachtova 1929/62, DIČ
45244782. Kupní cena nemovitosti činí 6.449.180 Kč a je tvořena cenou pozemků ve výši
107.000 Kč a cenou stavby - budovy ve výši 6.342.180 Kč. Kupní cena byla určena dohodou
smluvních stran.
8. Vrácení majetku města Stříbra ze správy a hospodaření VSOZČ zpět městu Stříbru, dle
protokolu uvedeného v příloze č. 5 tohoto usnesení.
9. Rozpočtová opatření ve schváleném rozpočtu města Stříbra na rok 2017 uvedená v příloze
č. 02 tohoto usnesení.
10. Ocenění členů (mimo zastupitele) a tajemníka výborů ZMě Stříbra a komisí RMě Stříbra za
uplynulé období dle předloženého návrhu v souladu s usnesením 09. zasedání Změ Stříbra ze
dne 17.09.2015.
11. OZV č. 02/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů uvedenou v příloze č. 3 tohoto
usnesení.
12. OZV č. 03/2017 o stanovení školských obvodů základních škol zřízených městem Stříbrem
a části společných školských obvodů základních škol uvedenou v příloze č. 4 tohoto usnesení.
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13. Kandidáta na obsazení funkce přísedícího u Okresního soudu v Tachově pro období 2018 –
2022 Miroslava Plaňanského, bytem Stříbro, Xxxx.
III. NESCHVALUJE:
1.

Majetkoprávní úkony s konkrétními podmínkami uvedenými v příloze č. 01 tohoto usnesení.

IV. ODROČUJE:
1.
2.
3.

Rozpočtová opatření ve schváleném rozpočtu města Stříbra na rok 2017 uvedená v příloze
č. 02 tohoto usnesení.
Uzavření smluv o vytvoření společného školského obvodu spádové školy MŠ Stříbro,
příspěvková organizace s obcí Vranov a obcí Benešovice.
OZV č. 04/2017 o stanovení části společného školského obvodu mateřských škol.

V. UKLÁDÁ:
1.

Zajistit administrativní náležitosti vyplývající z majetkoprávních úkonů schválených
Zastupitelstvem města Stříbra a zabezpečit uzavření smluv v termínech a s podmínkami
dohodnutými stranami, tak jak je uvedeno v příloze č. 01 tohoto usnesení. V pracovním
pořádku zajistí vedoucí HIO MěÚ Stříbro.
Z: starosta města
T: průběžně

2.

Zajistit veškeré administrativní úkony spojené s odkoupením budovy na pozemcích st. č. 843/1
o výměře 625 m2 zastavěná plocha a nádvoří pam. zóna – budova, pozemek v památkové
zóně a st. č. 843/2 o výměře 19 m2 zastavěná plocha a nádvoří – společný dvůr – pam. zóna –
budova, pozemek v památkové zóně obě v k. ú. Stříbro od vlastníka České spořitelny a. s.,
Praha, Olbrachtova 1929/62, DIČ 45244782. Kupní cena nemovitosti činí 6.449.180 Kč a je
tvořena cenou pozemků ve výši 107.000 Kč a cenou stavby – budovy ve výši 6.342.180 Kč.
Kupní cena byla určena dohodou smluvních stran.
Z: místostarosta města
T: 31.12.2017

3.

Zabezpečit administrativní náležitosti spojené s vrácením majetku města Stříbra ze správy
a hospodaření VSOZČ zpět městu Stříbru, dle protokolu uvedeného v příloze č. 5 usnesení.
Z: starosta města
T: 29.12.2017
Zapracovat schválená rozpočtová opatření do schváleného rozpočtu města Stříbra na rok
2017. V pracovním pořádku zajistí vedoucí FO MěÚ Stříbro.
Z: starosta města
T: 30.11.2017

4.

5.

Zabezpečit administrativní náležitosti a vyplacení odměn dle předloženého návrhu členům
výborů ZMě Stříbra a komisí RMě Stříbra v nejbližším výplatním termínu. V pracovním
pořádku zajistí vedoucí FO MěÚ Stříbro.
Z: tajemník MěÚ
T: prosinec 2017

6.

Zabezpečit administrativní náležitosti spojené se schválením OZV č. 02/2017 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů uvedenou v příloze č. 3 tohoto usnesení. V pracovním
pořádku zajistí vedoucí FO MěÚ Stříbro.
Z: starosta města
T: 30.11.2017

7.

Zabezpečit administrativní náležitosti spojené se schválením OZV č. 03/2017 o stanovení
školských obvodů základních škol zřízených městem Stříbrem a části společných školských
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obvodů základních škol uvedenou v příloze č. 4 tohoto usnesení . V pracovním pořádku zajistí
vedoucí FO MěÚ Stříbro.
Z: starosta města
T: 30.11.2017
8.

Zajistit administrativní náležitosti spojené s předložením návrhu rozpočtu na rok 2018 ke
schválení na prosincovém jednání zastupitelstva a zapracovat rozdělení účelových rezerv pro
dotace a dary. V pracovním pořádku zabezpečí vedoucí FO MěÚ Stříbro.
Z: starosta města
T: 28.11.2017

9.

Provést všechny administrativní a jiné potřebné úkony pro kandidaturu na obsazení funkce
přísedícího u Okresního soudu v Tachově pro období 2018 – 2022 Miroslava Plaňanského,
bytem Stříbro, Xxxx.
Z: starosta města
T: 30.11.2017
10. Kontrolnímu výboru prošetřit postup starosty města při zadávání zakázky na právnické služby
AK Glatzová & Co, s.r.o. ve věci Waystone CZ s.r.o. v návaznosti na rozpočet města.
Z: Kontrolní výbor
T: 31.12.2017

Starosta města Stříbra :

…………………………………………
Bc. Karel Lukeš

Správnost zápisu a usnesení ověřili:

……………………………. ..
Josef Balvín

………………………………………..
Mgr. Jaroslava Laššáková
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Příloha č. 01
usnesení z 29. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 20. září 2017

Zastupitelstvo města schvaluje:
I. VYHLÁŠENÍ ZÁMĚRU NA ODPRODEJ POZEMKŮ
1.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města (schvaluje, neschvaluje, odročuje):
Záměr prodeje pozemků p. č. 1899/18 o výměře 358 m2, 1899/17 o výměře 317 m2 a p. č.
1899/19 o výměře 380 m2 všechny orná půda v k. ú. Stříbro za cenu obvyklou, tj. 400 Kč/m2.
Záměry zveřejnit jednotlivě na každé parcelní číslo.
Text záměru:
a) Přesné určení nemovitosti:
pozemky p. č. 1899/18 o výměře 358 m2, 1899/17 o výměře 317 m2 a p. č. 1899/19 o
výměře 380 m2 všechny orná půda v k. ú. Stříbro
b) Prodejní cena:
cena obvyklá, tj. 400 Kč/m2
c) Účel prodeje
pozemek na okrasnou zahradu.
d) Omezení vlastnického práva:
podmínka, aby byl pozemek v budoucnu využíván pouze k zastavení stavbou veřejně
prospěšnou nebo stavbou pro bydlení nebo k realizaci zeleně
e) Ochrana nemovitosti
zemědělský půdní fond
2.
Záměr prodeje pozemku p. č. 3455 zastavěná plocha o výměře 15 m2, v k. ú. Stříbro
odděleného GP od pozemku p. č. 2914 o původní výměře 526 m2 zahrada v k. ú. Stříbro.
Text záměru:
a) Přesné určení nemovitosti:
pozemek p. č. 3455 zastavěná plocha o výměře 15 m2, v k. ú. Stříbro oddělený od
pozemku p. č. 2914 o původní výměře 526 m2 zahrada v k. ú. Stříbro
b) Účel prodeje
Úprava vlastnických vztahů dle skutečného stavu
c) Omezení vlastnického práva na pozemku
není
d) Ochrana nemovitosti
zemědělský půdní fond
3.
Záměr prodeje pozemků p. č. 794/1 o výměře 4995 m2, 335/7 o výměře 4698 m2 a 335/8 o
výměře 2128 m2 vše vodní plocha v k. ú. Stříbro.
Text záměru:
a) Přesné určení nemovitosti:
pozemky p. č. 794/1 o výměře 4995 m2, 335/7 o výměře 4698 m2 a 335/8 o výměře 2128
m2 vše vodní plocha v k. ú. Stříbro
b) Účel prodeje
převzít rybníky do vlastnictví spolku
c) Prodejní cena:
cena tržní stanovená na základě odborného znaleckého posudku
d) Omezení vlastnického práva:
předkupní právo města
e) Ochrana nemovitosti
není
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Zastupitelstvo města neschvaluje:
I. VYHLÁŠENÍ ZÁMĚRU NA ODPRODEJ POZEMKŮ
4.
Záměr prodeje částí pozemků p. č. 1338/1 o výměře cca 331 m2 z celkových 760 m2
zahrada, p. č. 3131/4 o výměře cca 8 m2 z celkových 77 m2 ostatní plocha a p. č. 1402/536
o výměře 181 m2 z celkových 232 m2 orná půda všechny v k. ů. Stříbro.
5.
Záměr prodeje pozemků p. č. 474/14 o výměře 28 m2 p. č. 474/15 o výměře 24 m2 a p. č.
474/16 o výměře 70 m2 všechny lesní pozemek v k. ú. Stříbro.

Zastupitelstvo města ukládá:
I. VYHLÁŠENÍ ZÁMĚRU NA ODPRODEJ POZEMKŮ
1.
Zajistit veškeré administrativní úkony spojené se zveřejněním záměrů prodeje pozemků p. č.
1899/18 o výměře 358 m2, 1899/17 o výměře 317 m2 a p. č. 1899/19 o výměře 380 m2
všechny orná půda v k. ú. Stříbro za cenu obvyklou, tj. 400 Kč/m2. Záměry zveřejnit
jednotlivě na každé parcelní číslo.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO.
Z: starosta města
T: průběžně
2.
Zajistit veškeré administrativní úkony spojené se zveřejněním záměrů prodeje pozemku p. č.
3455 zastavěná plocha o výměře 15 m2, v k. ú. Stříbro odděleného GP od pozemku p. č.
2914 o původní výměře 526 m2 zahrada v k. ú. Stříbro.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO.
Z: starosta města
T: průběžně
3.
Zajistit veškeré administrativní úkony spojené se zveřejněním záměru prodeje pozemků p. č.
794/1 o výměře 4995 m2, 335/7 o výměře 4698 m2 a 335/8 o výměře 2128 m2 vše vodní
plocha v k. ú. Stříbro.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO.
Z: starosta města
T: průběžně
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Příloha č. 02
usnesení z 29. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 08. listopadu 2017

Zastupitelstvo města Stříbra s c h v a l u j e :
Rozpočtová opatření v rozpočtu města na rok 2017

1) Snížení příspěvku DDM
Volné prostředky

2) ZŠ Mánesova
ZŠ Gagarinova
DDM
Navýšení příjmů z pronájmu budov PO

3) Navýšení ZU č. 9 Výdaje HIO - kap. 09
Navýšení daňových příjmů

-400 000,00 Kč
400 000,00 Kč

16 641,00 Kč
1 575,00 Kč
26 662,00 Kč
44 878,00 Kč

1 000 000,00 Kč
1 000 000,00 Kč

Zastupitelstvo města Stříbra o d r o č u j e :
Rozpočtová opatření v rozpočtu města na rok 2017
1) Výdaje města a úřadu v právních záležitostech
Rezerva města

Příloha č. 02 29. ZM 08.11.17 - Rozpočtová opatření.xls

400 000,00 Kč
-400 000,00 Kč

Stránka 1

Příloha č. 03
usnesení z 29. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 08. listopadu 2017

Město Stříbro
Obecně závazná vyhláška č. 02/2017

Zastupitelstvo města Stříbra vydalo dne 08.11.2017 v souladu s ustanoveními § 10 písm. d)
a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů a podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU
SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ,
VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
čl. I
Úvodní ustanovení
Město Stříbro touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen
„poplatek“) na území města Stříbra a jeho částí.
čl. II
Správa poplatku
Správu poplatku vykonává Městský úřad ve Stříbře1) (dále jen „správce poplatku“) a v řízení
ve věcech poplatku postupuje podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění
pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, nestanoví jinak.
čl. III
Poplatník
1. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů platí2):
a) fyzická osoba,
1) která má ve městě 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,
1

3) která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá
na území České republiky přechodně po dobu delší než 3 měsíce,
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 městskému úřadu
oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek
platí.

čl. IV
Sazba poplatku
1. Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. III. odst. 1 této vyhlášky činí 700 Kč a je
tvořena:
a) z částky 250 Kč za kalendářní rok a
b) z částky 450 Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných
nákladů města předchozího kalendářního roku 2016 na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu.
Skutečné náklady za rok 2016 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily:
4.556.644,96 Kč a byly rozúčtovány takto: Náklady 4.556.644,96 děleno 8380 (7616
počet osob s pobytem na území města + 764 počet staveb určených k individuální
rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická
osoba) = 543,75 Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. IV odst. 1
písm. b) vyhlášky ve výši 450 Kč.
2. V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené
k individuální rekreaci, bytu, rodinného domu nebo změny v umístění podle
čl. V odst. 1, písm. a) až c) v průběhu kalendářního roku, se poplatek platí v poměrné
výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu, vlastnictví nebo umístnění
v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je
pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce3).

čl. V
Osvobození a úlevy
1. Od místního poplatku je osvobozena fyzická osoba dle čl. III, odst. 1, písm. a, která je:
a) 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,
b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí
soudu, na žádost městského úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného
zástupce dítěte nebo nezletilého, nebo
c) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory,
2

domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
2. Od místního poplatku je osvobozena fyzická osoba, která:
a) se po celý příslušný kalendářní rok nezdržuje na území České republiky,
b) je ve výkonu trestu odnětí svobody,
c) se po celý příslušný kalendářní rok zdržuje ve zdravotnickém zařízení, na které se
nevztahuje osvobození dle čl. V odst. 1 písm. a) až c) této vyhlášky,
d) má ve městě pobyt a je starší 80 let (osvobození poplatku vznikne, pokud fyzická
osoba v průběhu kalendářního roku dovrší 80 let).
3. Poplatek je snížen na ½ ze sazby uvedené v čl. IV odst.1:
a) fyzické osobě, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci,
ve které není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba a která má ve městě pobyt,
b) fyzické osobě, která má ve městě pobyt a v důsledku dalšího vzdělávání dojíždí
do místa vzdáleného víc jak 60 km od místa pobytu nebo na základě potvrzení
doloží, že se v průběhu týdne zdržuje na koleji nebo ubytovně v důsledku dalšího
vzdělávání v místě vzdáleném méně jak 60 km.
4. Poplatek je snížen na částku 400 Kč u fyzické osoby, která má ve vlastnictví stavbu
určenou k individuální rekreaci, vyjma osoby, na níž se vztahuje úleva dle čl. V, odst. 3,
písm. a) této vyhlášky.

čl. VI
Splatnost
1. Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 31.10. příslušného kalendářního roku.
2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek
splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková
povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.
čl. VII
Ohlašovací povinnost
1. Poplatník uvedený v čl. III. odst. 1 písm. a) této vyhlášky je povinen ohlásit správci
poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů od dne, kdy mu
povinnost vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok
na osvobození nebo úlevu od poplatku.
2. Poplatník dle v čl. III. odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno,
popř. jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.
3. Poplatník uvedený v čl. III odst. 1 písm. b) je povinen ohlásit správci poplatku:
a) jména a příjmení fyzických osob mající vlastnický vztah ke stavbě určené
k individuální rekreaci nebo rodinného domu, evidenční nebo popisné číslo stavby,
v případě více vlastníků zástupce pro jednání se správcem poplatku, a to nejpozději
do 30 dnů ode dne účinnosti této vyhlášky, pokud již tak neučinil do 31.12.2017;
b) vznik jeho poplatkové povinnosti v důsledku nabytí vlastnictví ke stavbě určené
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, jména a příjmení fyzických osob
mající vlastnický vztah k této stavbě, evidenční číslo stavby, v případě více vlastníků
zástupce pro jednání se správcem poplatku, a to nejpozději do 15 dnů ode dne
vzniku poplatkové povinnosti.
4. Poplatník dle čl. III odst. 1 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo
popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu, není-li stavba
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nebo dům označena evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo
pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen
ohlásit orientační číslo nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu,
popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány. Není-li stavba,
ve které se byt nachází, označena orientačním nebo popisným číslem, uvede poplatník
parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěna stavba s bytem umístěna.
5. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie,
jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské
konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
6. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu
oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
7. 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.
8. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo
úlevu od poplatku ve lhůtě stanovené v čl. VII odst. 1 a odst. 7, nebo v čl. VII odst. 6 této
vyhlášky, nárok na osvobození nebo úlevu od tohoto poplatku zaniká; za nesplnění této
povinnosti nelze uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy4).

čl. VIII
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 poplatníka nebo tohoto opatrovníka; zákonný
zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.
2. V případě podle odst. 1 vyměří městský úřad poplatek zákonnému zástupci nebo
opatrovníkovi poplatníka.
3. Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou
povinnost společně a nerozdílně.

čl. IX
Sankce
1.

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu
městský úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.

2.

Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků městský úřad navýší o ½ dlužné
částky; toto zvýšení je příslušenství poplatku.

3.

Penále, úroky a pokuty, upravené daňovým řádem, s výjimkou pořádkových pokut a
pokut za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy, se neuplatňují.

4.

Promlčecí lhůty jsou posuzovány podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění
pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

čl. X
Zrušovací ustanovení a účinnost
4

1. Tato obecně závazná vyhláška zrušuje obecně závaznou vyhlášku Města Stříbra
č. 04/2015 ze dne 19.11.2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
2. Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle
dosavadních předpisů.
3. Tato obecně závazná vyhláška byla schválena zastupitelstvem města Stříbra
dne 08.11.2017 a nabývá účinnosti dne 01.01.2018.

….………………..…………….
Bc. Karel Lukeš
starosta

..…………………………………
Martin Záhoř
místostarosta

1)

§ 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních
poplatcích“)
2)
§ 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích
3)
§ 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích
4)
§ 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
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Příloha č. 04
usnesení z 29. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 08. listopadu 2017

Město Stříbro
Obecně závazná vyhláška č. 03/2017

Zastupitelstvo města Stříbra vydalo dne 08.11.2017 v souladu s ustanoveními § 10 písm. d)
a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a podle ustanovení
§ 178 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), obojí ve znění pozdějších předpisů,
tuto obecně závaznou vyhlášku:

O STANOVENÍ ŠKOLSKÝCH OBVODŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL
ZŘÍZENÝCH MĚSTEM STŘÍBREM
A
ČÁSTI SPOLEČNÝCH ŠKOLSKÝCH OBVODŮ ZÁKLADNÍCH
ŠKOL
čl. I
Školské obvody základních škol zřízených městem Stříbrem
Město Stříbro stanovuje školské obvody základních škol (ZŠ) takto:

1.

Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace, Stříbro,
Gagarinova 1039, Stříbro 349 01, IČO 70937613:
a) ulice Stříbra:
Alešova, Brožíkova, Dukelská, Dvořákova, Gagarinova, Havlíčkova, Hřbitovní,
Jabloňová, Jiráskova, K Floriánu, Komenského, Krátká, Kruhová, Luční, Máchova,
Májová, Malá, Mírová, Myslivecká, nám. Svobody, Ořechová, Nerudova, Palackého,
Prokopa Holého, Revoluční, Sadová, Smetanova, Soběslavova, Třešňová, U Kaple,
U Rybníka, Větrná, Višňová, Zadní, Zahradní,
b) místní části Stříbra:
Butov, Otročín, Těchlovice.
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2.

Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace, Stříbro,
Mánesova 485, Stříbro 349 01, IČO 70937605:
a) ulice Stříbra:
28. října, Americká, Benešova, Bezručova, Boženy Němcové, Březová,
Dostojevského, Forstova, Hornická, Hradební, Husova, Jakoubkova, Jiřího
z Poděbrad, Kladrubská, Kostelní, Kostelní náměstí, Lesní cesta, Masarykovo
náměstí, Máchovo údolí, Mánesova, Milíkovská, Nad Kučerkou, Na Příkopech,
Na Vinici, Na Vrchu, Na Vyhlídce, Na Výsluní, Nádražní, Partyzánská, Pastýřská,
Pivovarská, Plzeňská, Polní, Průmyslová, Přemyslova, Rooseveltova, Ruská,
Smuteční vrch, Sokolská, Stodská, Tovární, třída 5. května, Tylova, U Červené
lávky, U Věže, V Domkách, Ve Svahu, V Lipkách, Vodárenská, Vodičkova,
Vranovská, Vrchlického, Západní předměstí, Žižkova.
b) místní části Stříbra:
Milíkov, Jezerce, Lhota u Stříbra.

čl. II
Části školských obvodů ZŠ zřízených městem

1.

Na základě uzavřené dohody města Stříbra s obcemi Erpužice, Horní Kozolupy, Kšice,
Trpísty a Únehle, se stanovuje část společného školského obvodu Základní školy
Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace, Stříbro, Gagarinova 1039,
Stříbro 349 01, IČO 70937613, který je tvořen na území města Stříbra ulicemi:
Alešova, Brožíkova, Dukelská, Dvořákova, Gagarinova, Havlíčkova, Hřbitovní,
Jabloňová, Jiráskova, K Floriánu, Komenského, Krátká, Kruhová, Luční, Máchova,
Májová, Malá, Mírová, Myslivecká, nám. Svobody, Ořechová, Nerudova, Palackého,
Prokopa Holého, Revoluční, Sadová, Smetanova, Soběslavova, Třešňová, U Kaple,
U Rybníka, Větrná, Višňová, Zadní, Zahradní a místními částmi města Stříbra: Butov,
Otročín, Těchlovice.

2.

Na základě uzavřené dohody města Stříbra s obcemi Benešovice, Sulislav, Sytno,
Vranov a Záchlumí, se stanovuje část společného školského obvodu Základní školy,
Mánesova 485, příspěvková organizace, Stříbro, Mánesova 485, Stříbro 349 01,
IČO 70937605, pro II. stupeň ZŠ, který je tvořen na území města Stříbra ulicemi:
28. října, Americká, Benešova, Bezručova, Boženy Němcové, Březová, Dostojevského,
Forstova, Hornická, Hradební, Husova, Jakoubkova, Jiřího z Poděbrad, Kladrubská,
Kostelní, Kostelní náměstí, Lesní cesta, Masarykovo náměstí, Máchovo údolí,
Mánesova, Milíkovská, Nad Kučerkou, Na Příkopech, Na Vinici, Na Vrchu, Na Vyhlídce,
Na Výsluní, Nádražní, Partyzánská, Pastýřská, Pivovarská, Plzeňská, Polní,
Průmyslová, Přemyslova, Rooseveltova, Ruská, Smuteční vrch, Sokolská, Stodská,
Tovární, třída 5. května, Tylova, U Červené lávky, U Věže, V Domkách, Ve Svahu,
V Lipkách, Vodárenská, Vodičkova, Vranovská, Vrchlického, Západní předměstí,
Žižkova a místními částmi města Stříbra: Milíkov, Jezerce, Lhota u Stříbra.
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čl. III
Závěrečná ustanovení
1. Tato obecně závazná vyhláška zrušuje obecně závaznou vyhlášku Města Stříbra
č. 09/2005 o stanovení školských obvodů základních škol zřízených městem Stříbrem a
části společných školských obvodů základních škol ze dne 20.10.2005.
2. Tato obecně závazná vyhláška byla schválena Zastupitelstvem města Stříbra
dne 08.11.2017 a nabývá účinnosti dne 01.01.2018.

….………………..…………….
Bc. Karel Lukeš
starosta

..…………………………………
Martin Záhoř
místostarosta
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Příloha č. 05
usnesení z 29. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 08. listopadu 2017

