
Obec Jenštejn 

nám. 9. května 60 
250 73 Jenštejn 

PODKLADY K JEDNÁNÍ  
PRO DRUHÉ  ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JENŠTEJN 

KONANÉ DNE 22.12.2010 
 

V Jenštejně dne 14.12.2010 

……………………………………………. 

Jiří Sojovský, starosta 

Datum:  22. prosince 2010 

Místo:  Obecní úřad v Jenštejně, nám. 9. května 60, 250 73 Jenštejn, zasedací místnost               
(v přízemí)  

Čas:  od 19.00 hod. 

Program: 

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

2. Schválení pořadu jednání 

3. Ověření schválení zápisu z minulého zasedání zastupitelstva a kontrola usnesení 

4. Zřízení rozvojového a komunitního výboru 

a. vznik, působnost a počet členů rozvojového výboru 
b. vznik, působnost a počet členů komunitního výboru 
c. volba předsedy rozvojového výboru 
d. volba předsedy komunitního výboru 

e. volba členů rozvojového výboru 
f. volba členů komunitního výboru  

5. Zrušení obecně závazné vyhlášky obce Jenštejn č. 1/2009, o místním poplatku za 
zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a 
kanalizace 

6. Projednání závěrečného účtu spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření 
obce za uplynulý kalendářní rok a přijetí opatření k nápravě nedostatků 

7. Rozpočtová opatření 

8. Pravidla rozpočtového provizoria obce Jenštejn 

9. Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě k zajištění výkonu činností podle zákona o obecní 
policii s obcí Radonice ze dne 25.11.2009 – prodloužení účinnosti do 31.3.2011 

10. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí finančního prostředku na rok 2010 s Občanským 
sdružením Jenštejn ze dne 9.3.2010 – vrácení části darované částky 
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11. Změna obecné závazné vyhlášky č. 1/2007 obce Jenštejn o místních poplatcích vyvolaná 
změnou právních předpisů 

12. Různé 

13. Diskuse 

Podklady k bodům 1 až 3, 12 a 13 navrženého pořadu jednání nebyly zpracovány, protože jsou 
procesního charakteru (body 1 až 3), případně průběh jejich projednávání nelze odhadnout a 
svolavatel nenavrhuje žádná specifická usnesení (body 12 až 13). 

BOD 4. ZŘÍZENÍ ROZVOJOVÉHO A KOMUNITNÍHO VÝBORU 

Obsah:  Obsahem tohoto podkladu je věcné zdůvodnění a návrh usnesení na zřízení 
rozvojového výboru a komunitního výboru zastupitelstva obce Jenštejn pro volební období 2010-
2014, a to v návaznosti na zřízení povinných výborů zastupitelstva obce Jenštejn (finanční výbor  
a kontrolní výbor) na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Jenštejn dne 13.11.2010. 
Předmětem rozhodování v rámci tohoto bodu pořadu jednání bude:  

a. vznik, působnost a počet členů rozvojového výboru 
b. vznik, působnost a počet členů komunitního výboru 
c. volba předsedy rozvojového výboru 

d. volba předsedy komunitního výboru 
e. volba členů rozvojového výboru 
f. volba členů komunitního výboru 

Návrhy usnesení:  

Ad a)  - Usnesení č. …. -1/2/2010-2014: 

„Zastupitelstvo obce Jenštejn schvaluje zřízení rozvojového výboru zastupitelstva obce Jenštejn 
jako iniciativního a poradního orgánu zastupitelstva obce Jenštejn pro oblast dopravy, územního 
plánování a stavebního řádu, životního prostředí, bezpečnosti, infrastruktury a síťových veřejných 
služeb s počtem pěti členů.“ 

Ad b) - Usnesení č. …. -2/2/2010-2014: 

 „Zastupitelstvo obce Jenštejn schvaluje zřízení komunitního výboru zastupitelstva obce Jenštejn 
jako iniciativního a poradního orgánu zastupitelstva obce Jenštejn pro oblast školství, sportu, 
kultury, občanské společnosti, podnikání, turistického ruchu a nesíťových veřejných služeb 
s počtem sedmi členů.“ 

Ad c) - Usnesení č. …. -3/2/2010-2014: 

„Zastupitelstvo obce Jenštejn schvaluje …………., člena zastupitelstva, předsedou rozvojového 
výboru zastupitelstva obce Jenštejn.“ 

Ad d) Usnesení č. …. -4/2/2010-2014: 

 „Zastupitelstvo obce Jenštejn schvaluje …………., člena zastupitelstva, předsedou komunitního 
výboru zastupitelstva obce Jenštejn.“ 

Ad e) Usnesení č. …. -5a/2/2010-2014: 

„Zastupitelstvo obce Jenštejn schvaluje ……………., bytem: …………….., nar. …………, za člena 
rozvojového výboru zastupitelstva obce Jenštejn.“ 

Usnesení č. …. -5b/2/2010-2014: 

„Zastupitelstvo obce Jenštejn schvaluje ……………., bytem: …………….., nar. …………, za člena 
rozvojového výboru zastupitelstva obce Jenštejn.“ 
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Usnesení č. …. -5c/2/2010-2014: 

„Zastupitelstvo obce Jenštejn schvaluje ……………., bytem: …………….., nar. …………, za člena 
rozvojového výboru zastupitelstva obce Jenštejn.“ 

Usnesení č. …. -5d/2/2010-2014: 

„Zastupitelstvo obce Jenštejn schvaluje ……………., bytem: …………….., nar. …………, za člena 
rozvojového výboru zastupitelstva obce Jenštejn.“ 

Ad f) Usnesení č. …. -6a/2/2010-2014: 

„Zastupitelstvo obce Jenštejn schvaluje ……………., bytem: …………….., nar. …………, za člena 
komunitního výboru zastupitelstva obce Jenštejn.“ 

Usnesení č. …. -6b/2/2010-2014: 

„Zastupitelstvo obce Jenštejn schvaluje ……………., bytem: …………….., nar. …………, za člena 
komunitního výboru zastupitelstva obce Jenštejn.“ 

Usnesení č. …. -6c/2/2010-2014: 

„Zastupitelstvo obce Jenštejn schvaluje ……………., bytem: …………….., nar. …………, za člena 
komunitního výboru zastupitelstva obce Jenštejn.“ 

Usnesení č. …. -6d/2/2010-2014: 

„Zastupitelstvo obce Jenštejn schvaluje ……………., bytem: …………….., nar. …………, za člena 
komunitního výboru zastupitelstva obce Jenštejn.“ 

Usnesení č. …. -6e/2/2010-2014: 

„Zastupitelstvo obce Jenštejn schvaluje ……………., bytem: …………….., nar. …………, za člena 
komunitního výboru zastupitelstva obce Jenštejn.“ 

Usnesení č. …. -6f/2/2010-2014: 

„Zastupitelstvo obce Jenštejn schvaluje ……………., bytem: …………….., nar. …………, za člena 
komunitního výboru zastupitelstva obce Jenštejn.“ 

Důvodová zpráva:   

Veškeré otázky v oblasti  dopravy, územního plánování a stavebního řádu, životního prostředí, 
bezpečnosti, infrastruktury a síťových veřejných služeb, školství, sportu, kultury, občanské 
společnosti, podnikání, turistického ruchu a nesíťových veřejných služeb jsou v současné době 
řešeny v úzkém kruhu zastupitelů obce a jsou nesystematicky předkládány občanům ad hoc dle 
okamžité potřeby bez využití možnosti výhledového plánování krátkodobého, střednědobého i 
dlouhodobého horizontu rozvoje všech jednotlivých oblastí. 

Smyslem zřízení komunitního a rozvojového výboru je zapojení širšího kruhu obyvatel a nečlenů 
zastupitelstva do rozhodování o věcech veřejných a týkajících se obce pomocí těchto dvou 
výborů. V obou výborech budou členy obyvatelé obce s rozličným vzděláním, znalostí prostředí, 
případně v rámci komunitního výboru reprezentující určité zájmové skupiny. 

Zároveň tyto dva výbory budou dostávat od zastupitelstva konkrétní úkoly (projekty), rozdělené 
dle oblasti zaměření do jednotlivých ucelených skupin (doprava, sport, kultura atd.), které budou 
prostřednictvím svých předsedů předkládat zastupitelstvu obce Jenštejn. Z práce výborů budou 
také vyplývat požadavky na využití prostředků obecního rozpočtu na jednotlivý rok či požadavek 
na rozložení potřeby finančních prostředků do více let, a to s ohledem na náročnost a potřebnost 
daného úkolu (projektu) a rozpočtové možnosti obce.  

Výbory tedy budou navrhovat, rozvíjet a předkládat projekty zastupitelstvu obce Jenštejn. Po 
schválení výdajů na určitý úkol (projekt) zastupitelstvem na nich budou následně pracovat dle 
pokynů zastupitelstva v souladu se schváleným rozpočtem obce na daný rok.  



 4 

Dopad na obecní rozpočet bude dán počtem členů zastupitelstva, kteří budou zvoleni za 
předsedy a členy výborů, a to podle pravidel odměňování schválených zastupitelstvem obce 
Jenštejn na svém ustavujícím zasedání pro volební období 2010-2014 dne 13.10.2010. V tuto 
chvíli ho tedy není možné kvantifikovat (řádově se bude jednat o částky v řádu desítek tisíc Kč 
ročně). 

BOD 5. ZRUŠENÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY OBCE JENŠTEJN Č. 1/2009, 
O MÍSTNÍM POPLATKU ZA ZHODNOCENÍ STAVEBNÍHO POZEMKU  MOŽNOSTÍ 
JEHO PŘIPOJENÍ  NA STAVBU VODOVODU A KANALIZACE 

Obsah:  Obsahem tohoto podkladu je věcné zdůvodnění návrhu na zrušení obecně závazné 
vyhlášky obce Jenštejn č. 1/2009, o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku 
možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace 

Usnesení č. …. /2/2010-2014: „Obecně závazná vyhláška obce Jenštejn č. 1/2009, o místním 
poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a 
kanalizace se ke dni 31.12.2010 ruší.“ 

Důvodová zpráva:   

Ministerstvo vnitra, odbor dozoru a kontroly veřejné správy vydalo dne 25. června 2010 „Sdělení 
k místnímu poplatku dle obecně závazné vyhlášky obce č. 1/2009, o místním poplatku za 
zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace“, č.j. 
MV-4896-23/ODK-2010 (dále jen „Stanovisko“ ), ve kterém se mimo jiné vyjádřilo ve vztahu 
k zákonnosti některých ustanovení Obecně závazné vyhlášce obce Jenštejn č. 1/2009, o místním 
poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a 
kanalizace (dále jen „Vyhláška“ ) takto: „Podle názoru Ministerstva financí dle stanoviska ze dne 
10. června 2010, k němuž se Ministerstvo vnitra přiklání, se nelze domáhat úhrady místního 
poplatku podle § 10c zákona o místních poplatcích v  případě, kdy stavební pozemek byl 
zhodnocen možností p řipojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, která n ebyla 
vybudována obcí. Přitom podle názoru Ministerstva financí není rozhodné, že tato nová část 
liniové stavby vodovodu nebo kanalizace je napojena na část vybudovanou obcí. Ministerstvo 
financí svůj názor opírá také o účel místního poplatku dle § 10c zákona o místních poplatcích, 
jímž je alespoň částečná návratnost finančních prostředků, které na vybudování stavby vodovodu 
nebo kanalizace, jež přímo umožňuje napojení příslušného stavebního pozemku vynaložila 
obec.“ 

Současně, již dříve navrhlo Ministerstvo vnitra obci Jenštejn, aby zrušilo tato nezákonná 
ustanovení Vyhlášky: ustanovení čl. 7 odst. 4, čl. 9 poslední odstavec, čl. 10 třetí a čtvrtý 
odstavec a změna čl. 8 odst. 2. Starosta obce Jenštejn dopisem z dubna 2010 tyto změny vůči 
Ministerstvu vnitra akceptoval. Obec Jenštejn tedy souhlasila s opravou Vyhlášky, tj. mimo jiné i 
s odstraněním osvobození od poplatku pro trvale žijící osoby v obci Jenštejn, tj. poplatníky tohoto 
poplatku by se podle tohoto vyjádření stali změnou Vyhlášky zastupitelstvem obce i další 
obyvatelé Jenštejna (staré části), kterým po 1.1.2002 vznikla možnost napojit se na vodovod 
nebo kanalizaci vybudovanou obcí. 

Na rozdíl od stanoviska obce Jenštejn zaslaném Ministerstva vnitra v dubnu tohoto roku se 
navrhuje zrušení Vyhlášky k 31.12.2010 jako celku, tj. nejen jejich nezákonných ustanovení. Je 
třeba však současně identifikovat poplatky zaplacené obyvateli Nového Jenštejna a tyto těmto 
osobám příslušným správním procesem vrátit. 

Vyhláška míří svými účinky do minulosti a v případě, že by se opravila, musela by poplatky na 
jejím základě platit velká část obyvatel původní zástavby obce Jenštejn. Obyvatelé Nového 
Jenštejna by tyto poplatky vůbec neplatili, protože obec vodovody a kanalizace, které umožnily 
napojení této infrastruktury na dotčené stavební pozemky, nevybudovala (nefinancovala). 
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Vyhláška však ve svých ustanovení, které Ministerstvo vnitra nenapadá, platila a obec podle ní 
zákonně vybírala poplatky. Obci hrozí vrácení zaplacených poplatků dle Stanoviska tedy 
v zásadě pouze ve vztahu k obyvatelům Nového Jenštejna, kteří tento poplatek zaplatili, ačkoliv 
po právu na základě nezákonných ustanovení Vyhlášky tak nemuseli.  

Ekonomický dopad na rozpočet obce Jenštejn není možné v tuto chvíli upřesnit. Podací deníky 
odeslané pošty nebyly na obci konzistentně vedeny (zejména v roce 2010) a chybí kopie 
rozhodnutí obecního úřadu jako správce poplatku v této věci. Není tak možné v současné době 
identifikovat osoby, které skutečně tento poplatek zaplatili a s ohledem na nezákonné části 
Vyhlášky po právu platit neměli.  

BOD 6. PROJEDNÁNÍ ZÁV ĚREČNÉHO ÚČTU SPOLU SE ZPRÁVOU O 
VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ZA UPLYNULÝ 
KALENDÁŘNÍ ROK A PŘIJETÍ OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ NEDOSTATKŮ 

Obsah:  Obsahem tohoto podkladu je návrh na usnesení ve vztahu k závěrečnému účtu obce 
Jenštejn  za rok 2009 spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za uplynulý 
kalendářní rok a přijetí opatření k nápravě nedostatků. Návrh závěrečného účtu je od  6.12.2010 
zveřejněn na úřední desce obecního úřadu (elektronické i fyzické) v Jenštejně. 

Usnesení č. …. /2/2010-2014: „Zastupitelstvo obce Jenštejn po projednání závěrečného účtu 
obce Jenštejn za rok 2009  spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za rok 
2009 přijímá opatření k nápravě nedostatků tak, jak jsou obsaženy v textu závěrečné zprávy jako 
přílohy č. ……… k zápisu z tohoto zasedání zastupitelstva obce Jenštejn.“ 

Důvodová zpráva:  Zhodnocení dosavadního stavu i odůvodnění navrhovaných opatření a jejich 
ekonomický dopad na obecní rozpočet je obsažen v samotném textu návrhu závěrečného účtu 
obce Jenštejn za rok 2009, který je od  6.12.2010 zveřejněn na úřední desce obecního úřadu  
(elektronické i fyzické) v Jenštejně. 

BOD 7. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ 

Obsah:  Obsahem tohoto podkladu je návrh na provedení rozpočtových opatření ve vztahu 
k rozpočtu obce Jenštejn pro rok 2010. 

Usnesení č. …. /2/2010-2014: „Zastupitelstvo obce Jenštejn schvaluje Rozpočtové opatření č. 
…………… dle verze uvedené v příloze č. ……… k zápisu z tohoto zasedání zastupitelstva obce 
Jenštejn.“ (Viz Příloha č. 1 k těmto podklad ům) 

Důvodová zpráva:  Provádění rozpočtových opatření je jedním ze základních povinností 
zastupitelstva obce vůči svému rozpočtu. S ohledem na skutečnost, že obec nečinila v průběhu 
roku rozpočtová opatření, i když je činit měla, je nutné před koncem rozpočtového roku, tyto 
úpravy hlasováním na zastupitelstvu obce Jenštejn přijmout. Jelikož není zcela jasno o tom, zdali 
ještě nějaké výdaje či příjmy bude muset obec do konce roku realizovat, obsahuje Příloha č. 1 
pouze orientační a prozatímní stav rozpočtového vývoje obce Jenštejn za rok 2010 a bude ke dni 
konání zastupitelstva aktualizován, případně upraven s ohledem na vhodnou agregaci 
rozpočtových položek. Přijetí rozpočtového opatření samo o sobě nemá ekonomický dopad na 
obecní rozpočet. 

BOD 8. PRAVIDLA ROZPO ČTOVÉHO PROVIZORIA OBCE JENŠTEJN  

Obsah:  Obsahem tohoto podkladu je návrh na obsah rozpočtového provizoria obce Jenštejn, 
který má vždy platit do doby, než bude pro příslušný kalendářní rok schválen řádný rozpočet 
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obce Jenštejn. 

Usnesení č. …. /2/2010-2014: „Zastupitelstvo obce Jenštejn schvaluje „Pravidla rozpočtového 
provizoria obce Jenštejn“ jako přílohy č. ……… k zápisu z tohoto zasedání zastupitelstva obce 
Jenštejn.“ (Viz Příloha č. 2 k těmto podklad ům) 

Důvodová zpráva:  S ohledem na termín voleb do zastupitelstva obce Jenštejn v říjnu toho roku, 
pozdní termín konání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Jenštejn pro volební období 
2010-2014 a potřebu nejdříve ověřit údaje do závěrečného účtu obce za rok 2009, nebylo možné 
připravit kvalitní rozpočet obce na rok 2011, který by nemusel být následně měněn mnoha 
rozpočtovými opatřeními. Současně zatím nevznikly navrhované výbory zastupitelstva obce 
Jenštejn (komunitní a rozvojový), které by měly napomoci k určení výdajových priorit obce 
Jenštejn pro rok 2011. Z tohoto důvodu je třeba přijmout dle zákona pravidla rozpočtového 
provizoria. Ekonomický dopad těchto pravidel na rozpočet obce Jenštejn bude takový, že do doby 
schválení řádného rozpočtu obce na rok 2011, bude vedení obce omezeno v čerpání prostředků 
obce z obecního rozpočtu limity dle přiloženého návrhu. Pro případ podobných situací 
v budoucnu jsou tato pravidla rozpočtového provizoria navržena jako obecná, tj. použitelná i 
v dalších letech bez nutnosti dalšího schvalování v zastupitelstvu obce Jenštejn. V případě, že 
s těmito pravidly nebude zastupitelstvo obce v budoucnu souhlasit, může je kdykoliv změnit, 
zrušit, případně pozastavit. 

BOD 9. DODATEK Č. 1 K VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ K ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU 
ČINNOSTÍ PODLE ZÁKONA O OBECNÍ POLICII S OBCÍ RADONI CE ZE DNE 
25.11.2009 – PRODLOUŽENÍ ÚČINNOSTI DO 31.3.2011 

Obsah:  Obsahem tohoto podkladu je návrh na uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě 
k zajištění výkonu činností podle zákona o obecní policii s obcí Radonice ze dne 25.11.2009. 

Usnesení č. …. /2/2010-2014: „Zastupitelstvo obce Jenštejn schvaluje návrh Dodatku č. 1 
k Veřejnoprávní smlouvě k zajištění výkonu činností podle zákona o obecní policii s obcí 
Radonice ze dne 25.11.2009 dle návrhu obsaženém v příloze č. ……… k zápisu z tohoto 
zasedání zastupitelstva obce Jenštejn.“ (Viz Příloha č. 3 k těmto podklad ům) 

Důvodová zpráva:   Obec Radonice a obec Jenštejn mezi sebou uzavřely dne 25.11.2010 
Veřejnoprávní smlouvu k zajištění výkonu činností podle zákona o obecní policii, která je účinná do 
31.12.2010. Jelikož nebyl časový prostor prodiskutovat novou smlouvu, případně stávající smlouvu 
věcně dodatkovat či jinak se rozhodnout o dalším osudu činnosti Obecní police Radonice na území 
obce Jenštejn, navrhuje se prodloužení účinnosti stávající smlouvy do 31.3.2011 a v mezidobí vést 
jednání s obcí Radonice o případném dalším využití této služby v zájmu obce Jenštejn. Ekonomický 
dopad na rozpočet obce je z tohoto dodatku je zaplacení částky 110 962,50 Kč za služby v prvním 
čtvrtletí roku 2011.  

BOD 10. DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO 
PROSTŘEDKU NA ROK 2010 S OB ČANSKÝM SDRUŽENÍM JENŠTEJN ZE DNE 
9.3.2010 – VRÁCENÍ ČÁSTI DAROVANÉ ČÁSTKY 

Obsah:  Obsahem tohoto podkladu je návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí 
finančního příspěvku na rok 2010 s Občanským sdružením Jenštejn ze dne 9.3.2010. 

Usnesení č. …. /2/2010-2014: „Zastupitelstvo obce Jenštejn schvaluje návrh Dodatku č. 1 ke 
smlouvě o poskytnutí finančního prostředku na rok 2010 s Občanským sdružením Jenštejn ze 
dne 9.3.2010 dle návrhu obsaženém v příloze č. ……… k zápisu z tohoto zasedání zastupitelstva 
obce Jenštejn.“ (Viz Příloha č. 4 k těmto podklad ům) 
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Důvodová zpráva:   

Občanské sdružení Jenštejn získalo rozhodnutím zastupitelstva obce v roce 2010 finanční 
příspěvek na provoz a vybavení Rodinného centra Jenštejnský Trpaslík na rok 2010 ve výši 70 
tis. Kč na základě předložené žádosti s předběžných rozpočtem dokumentujícím zamýšlené 
použití finančních prostředků. Během roku 2010 občanské sdružení přehodnotilo potřeby 
rodinného centra a rozhodlo se nevyužít plnou částku a navrhlo vrátit 25 tis. Kč obci zpět. Vrácení 
části poskytnutých prostředků jsou předmětem dodatku č. 1 smlouvy. 

Důvodem je možnost získání keramické pece za výhodnou cenu, což je možné uskutečnit až 
v roce 2011 a dále i uvažované pořízení venkovního domku se skluzavkou jako vybavení 
dětského hřiště, které má občanské sdružení také v pronájmu se sdružení rozhodlo zakoupit až 
v roce 2011. Obě tyto konkrétní položky, v celkové výši 20 tis. Kč zahrnulo občanské sdružení do 
žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na rok 2011, spolu s předpokládanými provozními 
náklady centra ve výši 50 tis. Kč. Rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku Občanskému 
sdružení Jenštejn na rok 2011 není předmětem tohoto zasedání zastupitelstva a bude o něm 
rozhodnuto až v roce 2011. Ekonomický dopad tohoto usnesení na rozpočet obce za rok 2010 je 
kladný ve výši 25 tisíc Kč. 

BOD 11. ZMĚNA OBECNÉ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY Č. 1/2007 OBCE JENŠTEJN O 
MÍSTNÍCH POPLATCÍCH VYVOLANÁ ZM ĚNOU PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Obsah:  Obsahem tohoto podkladu je návrh na změnu obecné závazné vyhlášky č. 1/2007 obce 
Jenštejn o místních poplatcích vyvolaná změnou právních předpisů vyvolané změnami právních 
předpisů České republiky. 

Usnesení č. …. /2/2010-2014: „Zastupitelstvo obce Jenštejn schvaluje změnu obecné závazné 
vyhlášky č. 1/2007 obce Jenštejn o místních poplatcích vyvolaná změnou právních předpisů dle 
návrhu obsaženém v příloze č. ……… k zápisu z tohoto zasedání zastupitelstva obce Jenštejn.“ 
(Viz Příloha č. 5 k těmto podklad ům) 

Důvodová zpráva:   

Obec obdržela dopis Ministerstva vnitra, odboru dozoru a kontroly veřejné správy ze dne 
30.11.2010, ve kterém ministerstvo upozornilo obec, že od 1. 1. 2011 nabývá účinnosti zákon č. 
280/2009 Sb., daňový řád, a s ním související zákon č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé 
zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu. 

V důsledku přijetí uvedených právních předpisů dochází k některým zásadním změnám, jež se 
na poli samostatné působnosti obcí dotknou především stávajících obecně závazných vyhlášek 
o místních poplatcích.  

Daňový řád ruší a v plném rozsahu nahrazuje předchozí procesní úpravu - zákon č. 337/1992 
Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 281/2009 Sb. dochází 
mj. ke změně zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o místních poplatcích“), v důsledku čehož bude nezbytné provést u stávajících obecně 
závazných vyhlášek k místním poplatkům příslušné změny a aktualizace.  

Obec byla vyzvána Ministerstvem vnitra s doporučením, aby neprodleně do svých obecně 
závazných vyhlášek o místních poplatcích zohlednila platnou právní úpravu tak, aby se 
dosavadní obecně závazné vyhlášky obce Jenštejn. nedostaly v některých ustanoveních do 
rozporu se zákonem. Případné další nesoulady dalších vyhlášek s novou právní úpravou budou 
posouzeny v lednu 2011.  

Přijetí změny obecné závazné vyhlášky č. 1/2007 obce Jenštejn o místních poplatcích nemá 
žádný ekonomický dopad na rozpočet obce Jenštejn. 


