Zápis z jednání
Zastupitelstva obce
Vrané nad Vltavou þ. 2/2011
ze dne 16. 2. 2011
PĜítomni: Filipová, Janeþek, Krafta, Ullwerová, Drábek, Novotný, Jahodová, Filip, Kubelík, ZdenČk,
Blažek, Rážová, Konopík, KoláĜ
Omluveni: Vrtišková
Hosté:
Starostka obce informuje o dvou bodech, které požádal p. Kubelík zaĜadit do programu
jednání ZO.
1)
strategický plán obce
2)
informace o pĜipravovaném projektu Vrané - místo pro život
První bod bude Ĝešen v rámci PĜíprava rozpoþtu na rok 2011 a druhý bude Ĝešen v diskuzi.
• Starostka navrhuje zmČnit poĜadí bodĤ v jednání ZO a to z toho dĤvodu, že bod þ. 4 – Pasport
a generel vodovodu má pĜímý vliv na bod þ. 1 - PĜíprava rozpoþtu na rok 2011.
•

Upravený program:
1)
Pasport a generel vodovodu
2)
PĜíprava rozpoþtu na rok 2011
3)
ObecnČ závazná vyhláška þ. 1/2011 o místních poplatcích
4)
Budova ZŠ – text výzvy
5)
Diskuze
Program odhlasován všemi hlasy pĜítomných zastupitelĤ - 14x PRO
Návrhová komise – Kubelík, Blažek, ZdenČk – 14x PRO
Zapisovatel – Janeþek
OvČĜovatelé zápisu – Krafta, Ullwerová – 14x PRO
1. Starostka obce informuje zastupitele o situaci týkající se zpracování pasportu a generelu vodovodu
v naší obci. DĤvodĤ proþ zadat zpracování pasportu a generelu vodovodu je nČkolik. Obec
podmiĖuje napojení území horní þásti bývalé papírny (Pikar Bohemia, s.r.o) na obecní vodovod
vytvoĜením tohoto generelu, který zjistí možné potencionální negativní vlivy po napojení výše
uvedeného území na vodovod po celé obci. Na základČ výsledkĤ tohoto generelu se bude dále Ĝešit
situace napojení výše uvedeného území (spoleþnosti Pikar Bohemia, s.r.o) na vodovod v naší obci.
Dalším dĤvodem je, že obec pro své potĜeby využije informace vzešlé z tohoto generelu pro
plánovaný další rozvoj.
Starostka pĜedstavuje nabídku p. Škváry ze spoleþnosti PROJECT ISA spol. s r. o., která nabízí
realizaci pasportu a generelu vodovodu v obci Vrané nad Vltavou za celkovou cenu 329.000,- Kþ
+ DPH.
Starostka obce navrhuje zastupitelĤm, aby se obce podílela se na nákladech ve výši 50% tj. max.
200.000,- Kþ, zbytek musí zaplatit spoleþnost Pikar Bohemia, s.r.o.
Diskuze:
• Pavel ZdenČk: na základČ zjištČní z realizovaného generelu pĤjdou pĜípadná opatĜení za
spoleþností Pikar Bohemia s.r.o?
• Martina Filipová: ano, bude to ošetĜeno v uzavĜených smlouvách
• Aleš KoláĜ: myslím si, že je to nutné a potĜebné. StruþnČ informuje zastupitele o uskuteþnČné
schĤzce se spoleþností Pikar Bohemia, s.r.o. V bodČ rĤzné bude podrobnČ informovat o
schĤzce RaiffaisenBank, a.s. a spoleþností Pikar Bohemia, s.r.o. Souhlasí s navrženým
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•

rozdČlením nákladĤ na realizaci pasportu a generelu vodovodu, nejvýše však 50% jako
jedinou možnou variantu.
Pavel Filip: potĜebujeme pasport a generel vodovodu nutnČ?
Martina Filipová: nutnČ ho nepotĜebujeme, ale bez nČho nemĤžeme dát souhlas spoleþnosti
Pikar Bohemia, s.r.o., protože bychom mohli negativnČ ovlivnit tlakové pomČry v obecním
vodovodu a nČkteré þásti výše položené obce by mohly mít špatný tlak ve vodovodním Ĝadu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podíl nákladĤ na realizaci pasportu a generelu vodovodĤ v obci Vrané
nad Vltavou, od spoleþnosti PROJECT ISA spol. s r. o., takto: Obec Vrané nad Vltavou bude
hradit maximálnČ 50% celkových nákladĤ, spoleþnost Pikar Bohemia s.r.o. zbytek nákladĤ.
Hlasování:
14x PRO (Filipová, Janeþek, Krafta, Ullwerová, Drábek, Novotný, Jahodová, Filip, Kubelík, ZdenČk,
Blažek, Rážová, Konopík, KoláĜ)
2. Starostka obce seznamuje zastupitele s postupem pĜípravy rozpoþtu obce na rok 2011. Návrh
rozpoþtu pĜipravil finanþní výbor, ve spolupráci s úþetní, starostkou a místostarostou obce. Na
dnešním jednání bude vyhotoven finální návrh rozpoþtu na rok 2011, který bude 28.2.2011
vyvČšen na úĜední desce obecního úĜadu. Na pĜíštím jednání zastupitelstva 16.3.2011 bude
schvalován rozpoþet. Starostka obce pĜedává slovo pí. IvanČ Rážové, pĜedsedkyni finanþního
výboru, která informuje zastupitele o skladbČ pĜíjmových a výdajových položek rozpoþtu.
PĜíjmová þást rozpoþtu na rok 2011:
• Ivana Rážová pĜedstavuje þlenĤm zastupitelstva jednotlivé položky návrhu rozpoþtu
na rok 2011
Výdajová þást rozpoþtu na rok 2011:
• Martina Filipová - do výdajové þásti rozpoþtu je potĜeba zapracovat: 200.000,- Kþ na
pasport a generel vodovodu, 20.000,- Kþ na projektovou dokumentaci vodovodu
v BĜezovské ulici a 10.000,- Kþ na podporu Posázavského motoráþku.
• JiĜí Krafta vysvČtluje problém s padající zdí v kumbále za OÚ. Pokud by se stČna
nadále bortila, hrozí poškození transformaþní stanice, je nutná prohlídka statikem,
který nám navrhne Ĝešení. PĜedbČžné odhady nákladĤ jsou 350.000,- Kþ.
• Aleš KoláĜ byla by možná spolupráce na Ĝešení této situace se spoleþností ýEZ?
• Martina Filipová: Trafostanice byla postavena dĜíve než obecní kumbál, proto není
možné požádat o spolupráci spoleþnost ýEZ, protože obec svojí stavbou pĜípadnČ
mohla zavinit tento stav.
• JiĜí Krafta: navrhuji dát do výdajĤ rozpoþtu na rok 2011 þástku 350.000,- Kþ a
pĜípadný rozdíl Ĝešit v rozpoþtovém opatĜení obce.
• Aleš KoláĜ: co bude s 3. mil. (spoluúþast na realizaci projektu 1. etapy cyklostezky
z Jarova do Vraného nad Vltavou, plánováno ve výdajové þásti rozpoþtu) když nebude
schválena dotace na cyklostezku?
• Martina Filipová: bude to finanþní rezerva a je na zastupitelích jak se rozhodnou, co
s touto þástkou udČlají v rámci rozpoþtového opatĜení.
• Pavel ZdenČk: þástka 150.000,- Kþ u kanalizace, jedná se o plánovanou investici do
dávkovacího zaĜízení fosforu na ýOV?
• Martina Filipová: ano
• Pavel Filip: opravdu potĜebujeme dokoupit dva prodejní stány na kulturní akce?
• Lukáš Novotný: dva stánky by bylo vhodné dokoupit a je to již maximum, které by
obec mohla potĜebovat.
• Aleš KoláĜ: má obec nČjaké finanþní prostĜedky z pronájmu tČchto stánkĤ?
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Martina Filipová: nemá, obec stánky využívá na obecních akcích a tímto podporuje
místní podnikatele a výrobce prodávaných pĜedmČtĤ. Komerþní stánky, které
prodávají nápoje a obþerstvení pĜispívají do rozpoþtu svými finanþními dary
získanými z výtČžku prodeje.
Pavel Filip: co je to SPOZ
Martina Filipová: jedná se o koupi balíþkĤ pro seniory k životním výroþím a dárky
pro dČti na vítání obþánkĤ. SPOZ je sbor pro obþanské záležitosti.
Pavel Filip: co je položka v rozpoþtu þ. 57?
Martina Filipová: jde o nákup malého multifunkþního zaĜízení Vari, na které se dá
dokoupit rĤzné nástavce (sekaþka, kartáþ na zametání chodníkĤ, radlice na odklízení
snČhu,…). Obec zakoupí základ a postupnČ mĤže dokupovat doplĖky.
Michal Kubelík: seznamuje zastupitele s možností vytvoĜit strategický plán obce.
VysvČtluje co to je strategický plán a zvažuje možnosti jak zadat strategický plán,
který je ale nutný vytvoĜit a pĜipravit ve spolupráci s širokou veĜejností.
Martina Filipová: Pokud by obec zadala vypracování strategického plánu, tak se
nemĤže jednat o komerþní firmu, protože tam by nebyla záruka, že bude kopírovat
potĜeby obce a její skuteþné zájmy.
Pavel Filip: mČli bychom si Ĝíct, zda vĤbec chceme strategický plán obce.
Pavel ZdenČk: Ano, ale mČlo by to být v souladu s vytvoĜením nového územního
plánu, který by mČl být realizován nejpozdČji do roku 2015. V rámci územního plánu
by bylo možné realizovat i strategický plán obce.
Lucie Tomcová: strategický plán se dá použít jako zadávací dokumentace pro
vytvoĜení územního plánu obce.
Martina Filipová: pĜedkládá návrh na investiþní akce na rok 2011:
¾
¾
¾
¾

500.000,- Kþ – PD školní jídelny v budovČ ZŠ
430.000,- Kþ – rekonstrukce místní komunikace K Zastávce
3.000.000,- Kþ – rekonstrukce místní komunikace Skochovická
700.000,- Kþ – chodník od ulice Pod Sokolovnou k ZŠ

• Pavel Filip: stálo by za úvahu vybudovat místní komunikaci Polní.
• Martina Filipová: tato komunikace by byla finanþnČ nároþnČjší a nemáme tam
vyĜešeny všechny potĜebné vlastnické vztahy
• Michal Kubelík: zbudou nČjaké finanþní prostĜedky na spoluúþasti k pĜípadným
novým projektĤm?
• Martina Filipová: zbude pĜebytek cca 5 mil Kþ, z pĜebytku roku 2010
• Pavel ZdenČk: v souþasné dobČ nejsou bohužel žádné dotace na opravu místních
komunikací.
• Stanislav Drábek: co když bude nČjaký vhodný dotaþní titul, za jak dlouho jsme
schopní pĜipravit podklady k žádosti?
• Pavel ZdenČk: navrhuji mít pĜipravené podklady na opravu nČjaké komunikace, které
bychom mohli operativnČ použít
Projednané úpravy budou zapracovány do návrhu rozpoþtu.
3. Starostka obce informuje o stanovisku Ministerstva vnitra ýR, které mČlo pĜipomínky k obecnČ
závazné vyhlášce þ. 1/2010 o místních poplatcích. PĜipomínky byly s MV ýR konzultovány a
zastupitelstvu obce bylo pĜedloženo upravené znČní, které bylo zpracováno v souladu se
zapracovanými pĜipomínkami. Starostka obce navrhuje zrušit obecnČ závaznou vyhlášku þ. 1/2010
o místních poplatcích a nahradit jí novou obecnČ závaznou vyhláškou þ. 1/2011 o místních
poplatcích (pĜíloha þ. 1).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce ruší obecnČ závaznou vyhlášku þ. 1/2010 o místních poplatcích.
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Hlasování:
14x PRO (Filipová, Janeþek, Krafta, Ullwerová, Drábek, Novotný, Jahodová, Filip, Kubelík,
ZdenČk, Blažek, Rážová, Konopík, KoláĜ)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje obecnČ závaznou vyhlášku þ. 1/2011 o místních poplatcích.
Hlasování:
14x PRO (Filipová, Janeþek, Krafta, Ullwerová, Drábek, Novotný, Jahodová, Filip, Kubelík,
ZdenČk, Blažek, Rážová, Konopík, KoláĜ)
4. Starostka obce informuje o znČní návrhu zámČru pronájmu budovy bývalé Základní školy u
kostela. Zájemci o pronájem ZŠ budou moci podat své nabídky do konce dubna 2011.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje oznámení o zámČru pronajmout budovu bývalé ZŠ u kostela
(pĜíloha þ. 2).
Hlasování:
14x PRO (Filipová, Janeþek, Krafta, Ullwerová, Drábek, Novotný, Jahodová, Filip, Kubelík,
ZdenČk, Blažek, Rážová, Konopík, KoláĜ)
5. Diskuze
•
•
•

•

•

•

•

•
•
•

Martina Filipová: informuje o stížnosti p. M܄ndla, na špatné parkování nákladních vozĤ pana
Sofrona v ulici Polní.
JiĜí Krafta: informuje zastupitele o tom, že p. Sofron má již zajištČné nové parkovací místo
v areálu bývalých papíren. Nákladní auta p. Sofrona již nebudou parkovat v ulici Polní.
Martina Filipová: navrhuje, aby zastupitelstvo obce uložilo úkol kontrolnímu výboru provést
kontrolu parkování nákladních aut a reklamních ploch na celém území obce a provést
kontrolu úhrady poplatku za zábor veĜejného prostranství. ýlenové zastupitelstva souhlasí.
Martina Filipová: navrhuje, aby zastupitelstvo obce uložilo úkol finanþnímu výboru provést
kontrolu hospodaĜení pĜíspČvkových organizací (ŠJ, MŠ, ZŠ) do pĜíštího jednání
zastupitelstva obce, tj. do 16.3.2011. ýlenové zastupitelstva souhlasí.
Martina Filipová: informuje zastupitele o zámČru pana Kopeckého (pĜevozníka), ukonþit
v letních mČsících letošního roku pracovní pomČr na obecním pĜívoze ze zdravotních dĤvodĤ.
Starostka vyzývá þleny ZO k hledání pĜípadných zájemcĤ na pozici pĜevozníka.
Martina Filipová: informuje zastupitele o aktuálních problémech v autobusové dopravČ, kdy
má ze strany StĜedoþeského kraje dojít k omezení spojĤ. Starostka obce informuje o petici
proti rušení autobusových spojĤ na území StĜedoþeského kraje.
Martina Filipová: informuje zastupitele o KmetinČvské výzvČ starosty Kvapila, která se týká
zmČny stávajícího trestního zákona tak, aby trestní odpovČdnost pachatelĤ trestných þinĤ
poþínala dovršením 14 let vČku.
Martina Filipová: pĜíští jednání zastupitelstva obce bude 16.3.2011 od 18 hodin v budovČ
OÚ.
Lukáš Novotný: zve všechny zastupitele na Vranský MASOPUST, který se koná v sobotu
5.3.2011 od 13,30 na námČstíþku u MarholdĤ.
Aleš KoláĜ: podrobnČ informuje zastupitele o schĤzce spoleþnosti Pikar Bohemia, s.r.o. a
RaiffeisenBank, a.s., kterého se úþastnil jako zástupce za obec Vrané nad Vltavou.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bylo informováno, že do 20.2.2011 má spoleþnost Pikar Bohemia, s.r.o. poukázat obci
7 mil. Kþ. V pĜípadČ, že nebude, dle smlouvy o spolupráci se spoleþností Pikar Bohemia, s.r.o., do
25.2.2011 uhrazena þástka 7 mil. Kþ, zastupitelstvo obce ukládá RO, v návaznosti na uzavĜenou
smlouvu, zvážit možnosti dalšího postupu, vþetnČ otázky dalšího pokraþování smluvního vztahu.
Hlasování:
14x PRO (Filipová, Janeþek, Krafta, Ullwerová, Drábek, Novotný, Jahodová, Filip, Kubelík, ZdenČk,
Blažek, Rážová, Konopík, KoláĜ)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce neakceptuje požadavek spoleþnosti Pikar Bohemia, s.r.o., spoþívající ve vydání
souhlasného stanoviska obce k žádosti o vydání územnímu rozhodnutí, jako pĜedpoklad úhrady
dohodnutého plnČní, neboĢ taková podmínka ve smlouvČ o spolupráci se spoleþností Pikar Bohemia,
s.r.o. nebyla sjednána.
Hlasování:
14x PRO (Filipová, Janeþek, Krafta, Ullwerová, Drábek, Novotný, Jahodová, Filip, Kubelík, ZdenČk,
Blažek, Rážová, Konopík, KoláĜ)
•
•
•

•

•
•
•

•

•
•

•
•

Pavel Filip: ptá se, zda-li by bylo možné na vhodném místČ v obci vybudovat zpevnČnou
plochu pro nákladní auta?
Martina Filipová: v obci nemáme vhodný obecní pozemek pro parkování nákladních aut, kde
by tato plocha mohla být vybudována.
Michal Kubelík: struþnČ informuje zastupitele o pĜipravovaných projektech CEV Zvoneþek:
Vrané – místo pro život a PĜírodní a kulturní hodnoty krajiny DolnobĜežanska. Podrobnosti o
projektĤm bude prezentovat Lucie Tomcová.
Stanislav Drábek: na webových stránkách obce je odkaz na dokument StaĖ se StĜedoþechem.
Navrhuje, aby byl zpracován obdobný dokument, dle našich místních podmínek „StaĖ se
vranským obþanem“ (Vrané mĤj domov).
Martina Filipová: O zámČru uvažovali i jiní zastupitelé. Pokud bude dokument zpracován,
není problém ho zveĜejnit v Zrcadle nebo na webových stránkách obce.
Dana Ullverová: informuje zastupitele, že 1.9.2011 nastoupí do první tĜídy 30 dČtí a budou
otevĜeny dvČ 1. tĜídy.
Dana Ullwerová: informuje zastupitele, že v nejbližších dnech pĜijdou na obec finanþní
prostĜedky z dotace pro ZŠ, na realizaci projektu Peníze do škol. PĤjde o cca. 1,5 mil. korun.
ProstĜedky pĤjdou na vybavení ZŠ.
Lucie Tomcová: informuje zastupitele o pĜipravovaných projektech CEV Zvoneþku, Vrané –
místo pro život. V rámci tohoto projektu by mČlo probČhnout dotazníkové šetĜení v obci.
Lucie Tomcová žádá obec o záštitu nad tímto dotazníkovým šetĜením, o spolupráci pĜi
medializaci a propagaci projektu. PĜedpokládané náklady jsou 3.000,- Kþ na tisk a distribuci
dotazníkĤ.
Martina Filipová: nejprve pĜipravte konkrétní podobu a návrh dotazníku a poté se obec
vyjádĜí.
Lucie Tomcová: informuje zastupitele o pĜípravČ projektu PĜírodní a kulturní hodnoty krajiny
DolnobĜežanska, který by byl realizován ve spolupráci s obyvateli mikroregionu
DolnobĜežansko.
KvČtuše Petrová se ptá, co se bude dít ve vČci zneþištČní pitné vody v lokalitČ Na Kole a U
Statku.
Martina Filipová informuje o konaném místním šetĜení ve vČci zneþištČní podzemních vod
v okolí ulic BĜezovská, V Chatách, Ke Statku a ve studních na pozemcích parc. þ. 580/10,
579/2, 606/4, v katastrálním území obce. Z místního šetĜení vyplynula povinnost pro obec,
provést tlakovou zkoušku tlakové kanalizace v lokalitČ Na Kole. Dále byl dohodnut úkol pro
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místostarostu, který bude prĤbČžnČ provádČt fotodokumentaci trativodĤ, které se nacházení
v lokalitČ Nad statkem a následnČ o tomto informovat MČÚ ýernošice.
Použité zkratky:
ZO – zastupitelstvo obce
RO – rada obce
ZŠ – základní škola
MŠ – MateĜská škola
ŠJ – školní jídelna
CEV – Centrum ekologické výchovy
OÚ – obecní úĜad
EU – Evropská unie
PD – projektová dokumentace
MČÚ – MČstský úĜad
SP – Strategický plán
SPOZ – sbor pro obþanské záležitosti
Usnesení:
1) Zastupitelstvo obce schvaluje podíl nákladĤ na realizaci pasportu a generelu vodovodĤ v obci
Vrané nad Vltavou, od spoleþnosti PROJECT ISA spol. s r. o., takto: Obec Vrané nad Vltavou
bude hradit maximálnČ 50% celkových nákladĤ, spoleþnost Pikar Bohemia s.r.o. zbytek nákladĤ.
2) Zastupitelstvo ruší obecnČ závaznou vyhlášku þ. 1/2010 o místních poplatcích.
3) Zastupitelstvo obce schvaluje obecnČ závaznou vyhlášku þ. 1/2011 o místních poplatcích.
4) Zastupitelstvo obce schvaluje oznámení o zámČru pronajmout budovu bývalé ZŠ u kostela.
5) Zastupitelstvo bylo informováno, že do 20.2.2011 má spoleþnost Pikar Bohemia, s.r.o. poukázat
obci 7 mil. Kþ. V pĜípadČ, že nebude, dle smlouvy o spolupráci se spoleþností Pikar Bohemia,
s.r.o., do 25.2.2011 uhrazena þástka 7 mil. Kþ, zastupitelstvo obce ukládá RO, v návaznosti na
uzavĜenou smlouvu, zvážit možnosti dalšího postupu, vþetnČ otázky dalšího pokraþování
smluvního vztahu.
6) Zastupitelstvo obce neakceptuje požadavek spoleþnosti Pikar Bohemia, s.r.o., spoþívající ve
vydání souhlasného stanoviska obce k žádosti o vydání územnímu rozhodnutí, jako pĜedpoklad
úhrady dohodnutého plnČní, neboĢ taková podmínka ve smlouvČ o spolupráci se spoleþností
Pikar Bohemia, s.r.o. nebyla sjednána.
PĜíští jednání zastupitelstva bude 16.3.2011
Skonþeno: 20.30 hodin
Zapsal: Janeþek

……………………………........
Martina Filipová - starostka obce

OvČĜovatelé zápisu:

………………………..
JiĜí Krafta

……………………………
Dana Ullwerová
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ObecnČ závazná vyhláška obce Vrané nad Vltavou
þ. 1/2011
o místních poplatcích
Zastupitelstvo obce Vrané nad Vltavou schválilo dne 16.2.2011 podle ustanovení §
14 zákona ýNR þ. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ a § 10
písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona þ. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znČní, tuto obecnČ
závaznou vyhlášku:
Oddíl I.
Základní ustanovení
ýl. l
l) Obec Vrané nad Vltavou zavádí a vybírá tyto poplatky :
a) poplatek ze psĤ
b) poplatek za lázeĖský nebo rekreaþní pobyt
c) poplatek za užívání veĜejného prostranství
d) poplatek ze vstupného
e) poplatek z ubytovací kapacity
f) poplatek za povolení vjezdu motorovým vozidlem do vybraných míst a þástí obce
2) Výkon správy tČchto poplatkĤ provádí obecní úĜad ve Vraném nad Vltavou. Na Ĝízení o
poplatcích se vztahuje zákon þ. 280/2009 Sb., daĖový Ĝád, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, není-li
zákonem þ. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ stanoveno jinak.
Oddíl II.

Poplatek ze psĤ
ýl. 2
PĜedmČt poplatku
Poplatku podléhají psi starší 3 mČsícĤ.
ýl. 3
Poplatník
Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vrané nad Vltavou.
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ýl. 4
Ohlašovací povinnost
1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku do 15ti dnĤ vznik poplatkové povinnosti, tj.
dovršení stáĜí psa tĜí mČsícĤ nebo zapoþetí držby psa staršího. Stejným zpĤsobem a ve stejné
lhĤtČ je poplatník povinen oznámit zánik své poplatkové povinnosti.
2) Povinnost oznámit držení psa má i osoba, která je od poplatku podle zákona o místních
poplatcích nebo podle této vyhlášky osvobozena a tuto skuteþnost musí v oznámení správci
poplatku prokázat.
3) Poplatník je rovnČž povinen ohlásit každou skuteþnost, která má vliv na výši poplatku nebo
na osvobození do 15-ti dnĤ od jejího vzniku.
4) PĜi plnČní ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdČlit správci poplatku pĜíjmení, jméno
nebo název právnické osoby, trvalé bydlištČ nebo sídlo, rodné þíslo nebo IýO. Jde-li o
fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem uvede též þísla úþtĤ u
penČžních ústavĤ, na nichž jsou soustĜedČny penČžní prostĜedky z její podnikatelské þinnosti.
ýl. 5
Sazby poplatku
Poplatek ze psa þiní roþnČ :
za prvního psa

za druhého a každého
dalšího psa

a) sazba poplatku ze psa chovaného v rodinném domČ

125,- Kþ

180,- Kþ

b) sazba poplatku za psa chovaného v bytovém domČ

300,- Kþ

400,- Kþ

c) sazba poplatku za psa, jehož držitelem je osamČle
bydlící poživatel invalidního,starobního, vdovského
nebo sirotþího dĤchodu, který je jeho jediným
zdrojem pĜíjmĤ

30,- Kþ

150,- Kþ

ýl. 6
Osvobození
1) Poplatek se neplatí za psy:
a) jejichž držiteli jsou osoby nevidomé, bezmocné a osoby s tČžkým zdravotním postižením,
kterým byl pĜiznán III. stupeĖ mimoĜádných výhod podle zvláštních právních pĜedpisĤ.
b) se kterými je provádČn výcvik k doprovodu osob s pĜiznáním III. stupnČ mimoĜádných
výhod
c) kteĜí patĜí obecnímu úĜadu, rozpoþtovým a pĜíspČvkovým organizacím, jejichž zĜizovatelem
je obec,
d) sloužících policii, obecní policii a speciálnČ cviþených záchranáĜských psĤ, pokud mají
pĜíslušné osvČdþení,
e) umístČných v útulcích k tomu urþených,
f) pĜevzatých z útulku po dobu na pĜevzetí, tj. 3 mČsíce
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2) Požadavek na osvobození od poplatkĤ a nebo snížení poplatkĤ musí držitel uplatnit a
dĤvody prokázat zdejšímu OÚ každoroþnČ ve stejných termínech jako v bodČ 1 þl.4.
3) Osvobození od poplatku za psa zaniká, zanikne-li dĤvod osvobození.
ýl. 7
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1) Poplatek se platí od prvého dne mČsíce následujícího po dni, kdy poplatková povinnost
vznikla.
2) Zanikne-li poplatková povinnost (napĜ. úhyn psa, jeho ztráta, darování nebo prodej),
musí tuto skuteþnost poplatník správci ohlásit a poplatek se platí i za zapoþatý
kalendáĜní mČsíc.
ýl. 8
Splatnost poplatku
1) Poplatník je povinen zaplatit poplatek nejpozdČji do 31.bĜezna pĜíslušného
kalendáĜního roku. Nastala-li skuteþnost rozhodná pro vznik poplatku bČhem roku, je
poplatník povinen zaplatit poplatek do 30 dnĤ ode dne, kdy tato skuteþnost nastala.
2) Vznikne-li poplatková povinnost bČhem roku, platí se od prvého dne mČsíce
následujícího po dni, kdy poplatková povinnost vznikla., a to za jednotlivé mČsíce ve
výši 1/12 stanovené sazby do konce kalendáĜního roku.
3) Zanikne-li poplatková povinnost, zaniká povinnost platit poplatek ze psĤ uplynutím
mČsíce, ve kterém tuto skuteþnost nastala. ZjištČný pĜeplatek na poplatku ze psĤ se
vrátí, þiní-li více než 50,- Kþ, do 30 dnĤ ode dne, kdy tuto skuteþnost nahlásil správci
poplatku.
ýl. 9
Identifikace psĤ
Obecní úĜad vydá držitelĤm psĤ známky pro psy s vyznaþením jména
evidenþního þísla psa. Známka je nepĜenosná na jiného psa.

obce a

Oddíl III.

Poplatek za lázeĖský nebo rekreaþní pobyt
ýl. 10
PĜedmČt poplatku
PĜedmČtem poplatku za lázeĖský nebo rekreaþní pobyt je pĜechodný pobyt za úplatu
v lázeĖských místech a v místech soustĜedČného turistického ruchu za úþelem léþení nebo
rekreace.
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ýl. 11
Poplatník
Poplatníkem je fyzická osoba, která pĜechodnČ a za úplatu pobývá na území obce za úþelem
léþení nebo rekreace, pokud tato osoba neprokáže jiný dĤvod svého pobytu.
ýl. 12
Plátce
Poplatek vybírá ve stanovené výši fyzická nebo právnická osoba, která pĜechodnČ ubytování za
úplatu poskytla (dále jen „ubytovatel“). Ubytovatel za poplatek ruþí a poplatek vybraný od
poplatníkĤ nebo poplatníkĤm sražený odvádí správci poplatku.
ýl. 13
Ohlašovací povinnost
1. Ubytovatel je povinen písemnČ nebo ústnČ ohlásit zahájení þinnosti (ubytování) ve lhĤtČ do
30 dnĤ ode dne právní moci povolení k této þinnosti, v ostatních pĜípadech rovnČž do 30 dnĤ
ode dne faktického zahájení této þinnosti. Stejným zpĤsobem a ve stejných lhĤtách ohlásí
ubytovatel ukonþení þinnosti spoþívající v poskytování pĜechodného ubytování.
2. PĜi plnČní ohlašovací povinnosti je ubytovatel povinen sdČlit správci své jméno, pĜíjmení
nebo název právnické osoby, bydlištČ nebo sídlo, rodné þíslo nebo IýO. Jde-li o fyzickou
nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též þísla úþtĤ u
penČžních ústavĤ, na nichž jsou vedeny penČžní prostĜedky z její podnikatelské þinnosti.
3. Povinností ubytovatele je vést v písemné podobČ evidenþní knihu, do které zapisuje:
9

jméno, pĜíjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydlištČ v zahraniþí,
þíslo obþanského prĤkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování
poskytl,

9

den pĜíchodu a den odchodu,

9

úþel pobytu

Stránky evidenþní knihy musí být prĤbČžnČ oþíslovány a musí být uvádČna poĜadová
þísla ubytovaných od zaþátku do konce roku. Evidenþní knihu ubytovatel uchovává po
dobu 6 let od provedení posledního zápisu.
ýl . 14
Sazby poplatku
Poplatek za lázeĖský nebo rekreaþní pobyt þiní 10,- Kþ za osobu a každý den i zapoþatý
pobytu, není-li tento dnem pĜíchodu. Dnem se rozumí jeden kalendáĜní den bez ohledu na to,
kterou a jak velkou þást dne poplatník k pobytu využije.
ýl.15
Osvobození
Poplatku za lázeĖský nebo rekreaþní pobyt nepodléhají:
a) osoby nevidomé, bezmocné a osoby s tČžkým zdravotním postižením, kterým byl
pĜiznán III. stupeĖ mimoĜádných výhod podle zvláštního právního pĜedpisu a jejich
prĤvodci,
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b)

osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí pĜídavky na dČti a
nebo vojáci v základní službČ a osoby, které vykonávají civilní službu.
ýl. 16
Splatnost poplatku

1) Poplatek za lázeĖský nebo rekreaþní pobyt platí poplatník pĜedem za pĜedpokládanou dobu
pobytu.
2) Ubytovatel, který vybírá poplatek, provede jeho odvod na úþet správce poplatku, tj.
obecního úĜadu (pĜípadnČ v hotovosti) pololetnČ, nejpozdČji do 10 dnĤ po uplynutí každého
pololetí.
Oddíl IV.

Poplatek za užívání veĜejného prostranství
ýl. 17
PĜedmČt poplatku
PĜedmČtem poplatku je užívání veĜejného prostranství zvláštními zpĤsoby, kterými se
rozumí provádČní výkopových prací, umístČní doþasných staveb a zaĜízení sloužících k
poskytování prodeje a služeb, umístČní stavebních nebo reklamních zaĜízení, zaĜízení
cirkusĤ, lunaparkĤ a jiných obdobných atrakcí, umístČní skládek, vyhrazení trvalého
parkovacího místa, užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce a
potĜeby tvorby filmových a televizních dČl.
ýl. 18
VeĜejné prostranství
VeĜejným prostranstvím podle této vyhlášky jsou všechna námČstí a volná prostranství,
silnice, místní komunikace, ulice, cesty, chodníky, parkovištČ, parky, veĜejná zeleĖ, tržištČ a
další prostory pĜístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání a to bez
ohledu na druh vlastnictví k tomuto prostoru (viz § 34 zákona þ. 128/2000 Sb., o obcích ).
VeĜejná prostranství podléhající místnímu poplatku za zvláštní užívání veĜejného
prostranství jsou uvedena v pĜíloze þ.1 této vyhláška.
ýl. 19
Poplatník
1) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která užívá veĜejné prostranství zpĤsobem
uvedeným v þl. 17.
2) Užívá-li stejnou þást veĜejného prostranství nČkolik poplatníkĤ, odpovídají za zaplacení
celého poplatku spoleþnČ a nerozdílnČ. Správce poplatku mĤže uložit zaplacení poplatku
kterémukoli z nich.
ýl. 20

Ohlašovací povinnost
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1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku zvláštní užívání veĜejného prostranství
nejpozdČji v den vzniku poplatkové povinnosti.
2) PĜi plnČní ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdČlit správci poplatku jméno,
pĜíjmení nebo název právnické osoby, bydlištČ nebo sídlo, rodné þíslo nebo IýO. Jde-li o
fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též þísla úþtĤ u
penČžních ústavĤ, na nichž jsou vedeny penČžní prostĜedky z její podnikatelské þinnosti.
ýl. 21
Sazby poplatkĤ
Poplatek za užívání veĜejného prostranství se platí za každý i zapoþatý m2 užívaného
veĜejného prostranství.
Dnem se rozumí jeden kalendáĜní den bez ohledu na to, kterou a jak velkou þást dne
poplatník k þinnosti využije.
Sazby poplatku þiní:
1) UmístČní doþasných staveb a zaĜízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb
a) za krátkodobé používání na místČ k tomuto úþelu urþeném (napĜ. tržištČ)
10,- Kþ/m2/den
b) za umístČní tČchto zaĜízení mĤže být poplatek stanoven paušální þástkou ve výši 1500,Kþ/mČsíþnČ
2) za umístČní doþasných staveb a zaĜízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb
(mimo tržištČ)
100,-Kþ/mČsíc
3) k umístČní reklamního zaĜízení

200,- Kþ/m2/rok

4) za provádČní výkopových prací

5,-Kþ/m2/den

5) k umístČní stavebních zaĜízení

10,-Kþ/m2/den

Poplatek mĤže být stanoven radou obce paušální þástkou (roþní, mČsíþní, týdenní).
6) k umístČní skládky stavebního materiálu pĜi stavbČ rodinného domku pĜi pĜedložení stav.
povolení ev. stavebního ohlášení drobné stavby do velikosti plochy 30 m2
c) za prvních 6 mČsícĤ

20,- Kþ

d) za dalších 6 mČsícĤ

20,- Kþ/mČsíc
10,- Kþ/m2/den

7) za umístČní doþasných skládek
8) za vyhrazení trvalého parkovacího místa

100,-Kþ/mČsíc

9) za umístČní lunaparkĤ, cirkusĤ a jiných obdobných atrakcí

4,- Kþ/m2/den

þl. 22
Osvobození
1) Poplatku za užívání veĜejného prostranství nepodléhají:
a) akce bez vstupného nebo jejichž výtČžek je urþen na charitativní a veĜejnČ prospČšné
úþely.
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b) vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby zdravotnČ postižené
2) Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen ohlásit správci
poplatku po splnČní ohlašovací povinnosti ve lhĤtČ do 15 dnĤ ode dne, kdy nastala
skuteþnost zakládající nárok na osvobození. Stejným zpĤsobem a ve stejné lhĤtČ je
poplatník povinen ohlásit zánik nároku na osvobození.
3) Požadavek na osvobození od poplatkĤ a nebo snížení poplatkĤ musí držitel uplatnit a
dĤvody prokázat zdejšímu OÚ každoroþnČ ve stejných termínech jako v bodČ 1 þl.4.
ýl. 23
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí poþínaje dnem, kdy došlo k užívání veĜejného prostranství zpĤsobem
uvedeným v þl. 17 až do dne, kdy toto užívání veĜejného prostranství skonþilo, zaĜízení
bylo odstranČno a prostranství uklizeno a uvedeno do pĤvodního stavu (odstranČní
lešení, zaházení výkopu, odvoz materiálu, zrušení stánku apod.).
ýl. 24
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný:
1) pĜi užívání veĜejného prostranství po dobu kratší než 3 dny, nejpozdČji v den, kdy
s užíváním veĜejného prostranství bylo zapoþato
2) pĜi užívání veĜejného prostranství po dobu delší než 3 dny do 15ti dnĤ ode dne ukonþení
užívání veĜejného prostranství (místní komunikace apod..)
3) poplatek stanovený mČsíþní paušální þástkou je splatný první den v pĜíslušném mČsíci
4) poplatek stanovený roþní paušální þástkou je splatný do konce ledna pĜíslušného
kalendáĜního roku
Oddíl V.

Poplatek ze vstupného
ýl. 25
PĜedmČt poplatku
PĜedmČtem poplatku ze vstupného je vstupné na kulturní, sportovní, prodejní a reklamní
akce.
ýl. 26
Poplatník
Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která akci poĜádá,tj. hradí náklady spojené s
poĜádáním akce.
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ýl. 27
Ohlašovací povinnost
1) Poplatník je povinen nejménČ 5 dnĤ pĜed konáním akce ohlásit správci poplatku její
poĜádání, zejména druh akce, datum a hodinu jejího konání a výši vstupného.
2) Poplatník je povinen správci poplatku sdČlit jméno, pĜíjmení nebo název právnické osoby,
dále uvede bydlištČ nebo sídlo, rodné þíslo nebo IýO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou
osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též þísla úþtĤ u penČžních ústavĤ, na
nichž jsou vedeny penČžní prostĜedky z její podnikatelské þinnosti.
3) Do 15 dnĤ po skonþení akce je poplatník povinen ohlásit správci poplatku celkovou výši
vybraného vstupného sníženou o daĖ z pĜidané hodnoty, jestliže byla v cenČ vstupného
obsažena.
ýl. 28
Sazby poplatku
Sazba poplatku ze vstupného þiní :
vybraného vstupného z kulturních, sportovních, prodejních nebo reklamních akcí
10 % z úhrnné þástky.
ýl. 29
Osvobození
Od poplatku ze vstupného jsou osvobozeny :
a) akce, jejichž celý výtČžek je urþen na charitativní a veĜejnČ prospČšné úþely, tuto
skuteþnost je poplatník povinen správci poplatku prokázat,
b) sportovní akce poĜádané zdejšími sportovními oddíly,
ýl. 30
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný do 15 dnĤ ode dne uspoĜádání akce, která poplatku podléhá.
Oddíl VI.

Poplatek z ubytovací kapacity
ýl. 31
PĜedmČt poplatku
Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá na území obce v zaĜízeních urþených
k pĜechodnému ubytování za úplatu.
ýl. 32
Poplatník
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Poplatníkem je ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která pĜechodné
ubytování poskytla.
ýl. 33
Ohlašovací povinnost
1) Poplatník je povinen písemnČ nebo ústnČ ohlásit zahájení þinnosti (poskytování ubytování)
ve lhĤtČ do 15 dnĤ ode dne právní moci povolení k této þinnosti, v ostatních pĜípadech do 15
dnĤ ode dne faktického zahájení této þinnosti. Do 15-ti dnĤ je poplatník rovnČž povinen
ohlásit každou skuteþnost, která má vliv na výši poplatku a trvání jeho poplatkové
povinnosti.
2)

Poplatník je povinen pĜi plnČní ohlašovací povinnosti sdČlit správci poplatku jméno,
pĜíjmení nebo název právnické osoby, bydlištČ nebo sídlo, rodné þíslo nebo IýO. Jde-li o
fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též þísla úþtĤ u
penČžních ústavĤ, na nichž jsou vedeny penČžní prostĜedky z její podnikatelské þinnosti.

3) Ubytovatel je povinen vést ĜádnČ evidenci ubytovaných osob (knihu ubytovaných), kde
jsou uvedeny tyto základní údaje :
-

jméno a pĜíjmení ubytovaného, jeho adresu trvalého bydlištČ

-

druh a þíslo dokladu totožnosti

-

den pĜíchodu a odchodu

-

poþet dní pro stanovení základu poplatku

Stránky ubytovací knihy musí být prĤbČžnČ oþíslovány a musí být uvádČna poĜadová
þísla ubytovaných od zaþátku roku až do jeho konce.
ýl. 34
Sazba poplatku
Sazba poplatku z ubytovací kapacity þiní:

5,- Kþ za každé využité lĤžko a den.

ýl. 35
Osvobození
Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá :
a) ubytovací kapacita v zaĜízeních sloužících pro pĜechodné ubytování studentĤ a žákĤ,
b) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeĖských zaĜízeních, pokud nejsou
užívána jako hotelová zaĜízení,
c) ubytovací kapacita v zaĜízeních sloužících sociálním a charitativním úþelĤm.
ýl. 36
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný nejpozdČji do 15-ti dnĤ po uplynutí každého pololetí.
Oddíl VII.
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Poplatek za povolení vjezdu s motorovým vozidlem
do vybraných míst a þástí obce
ýl. 37
PĜedmČt poplatku
PĜedmČtem poplatku je povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst obce, kde je
jinak vjezd zakázán pĜíslušnou dopravní znaþkou a pod kterou je umístČna dodatková tabulka
s textem „Vjezd povolen po zaplacení poplatku“.
Vybraným místem je: ulice U Jezera a ulice PobĜežní.
ýl. 38
Poplatník
Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, které bylo vydáno povolení k vjezdu do míst
uvedených v þl. 37.
ýl. 39
Ohlašovací povinnost
Ohlašovací povinnost poplatníka je splnČna podáním žádosti k povolení k vjezdu.
ýl. 40
Sazba poplatku
Sazba poplatku za povolení k vjezdu þiní 20,- Kþ za den.
Dnem se rozumí jeden kalendáĜní den bez ohledu na to, kterou a jak velkou þást dne
poplatník k vjezdu využije.
ýl. 41
Osvobození
Od poplatku jsou osvobozeny:
a) fyzické osoby, které mají trvalý pobyt nebo vlastní nemovitost ve vybraném místČ,
osoby jim blízké, manželé tČchto osob a jejich dČti.
b) držitelé prĤkazĤ ZTP, vþetnČ prĤvodcĤ,
c) organizace, které
sociální služby.

zajišĢují zásobování, opravárenské, údržbáĜské, zdravotnické a

d) osoby, které na vybraném místČ užívají nemovitosti ke své hospodáĜské þinnosti
ýl. 42
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný souþasnČ s vydáním povolení ke vjezdu.
Oddíl VIII.
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Ustanovení spoleþná a závČreþná
ýl. 43
1) V ohlášení poplatník nebo plátce uvede
a) jméno, popĜípadČ jména, a pĜíjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný
identifikátor, byl-li pĜidČlen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popĜípadČ další
adresy pro doruþování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem
oprávnČny jednat v poplatkových vČcech,
b) þísla všech svých úþtĤ u poskytovatelĤ platebních služeb, vþetnČ poskytovatelĤ tČchto
služeb v zahraniþí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou þinností, v pĜípadČ, že
pĜedmČt poplatku souvisí s podnikatelskou þinností poplatníka nebo plátce,
c) další údaje a skuteþnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, vþetnČ
skuteþností zakládajících nárok na úlevu nebo pĜípadné osvobození od poplatkové
povinnosti.
2) Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydlištČ na území þlenského státu Evropské
unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodáĜském prostoru nebo Švýcarské
konfederace, uvede kromČ údajĤ požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocnČnce v
tuzemsku pro doruþování.
3) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) vþas nebo ve správné výši, vymČĜí obec
poplatek platebním výmČrem
4) Vþas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo þást tČchto poplatkĤ mĤže obecní úĜad
zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je pĜíslušenstvím poplatku. VymČĜené poplatky se
zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
5) Dojde-li ke zmČnČ údajĤ uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto
zmČnu oznámit do 15 dnĤ ode dne, kdy nastala.
ýl. 44
1) Pokud poplatník
nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecnČ
závaznou vyhláškou, lze dlužné þástky vymČĜit do tĜí let ode dne, kdy poplatková
povinnost vznikla.
2) VymČĜit a domČĜit poplatek však lze nejpozdČji do deseti let od konce kalendáĜního roku, v
nČmž vznikla poplatková povinnost.
3) V podrobnostech touto vyhláškou neupravených platí pĜíslušná ustanovení zákona
þ. 280/2009 Sb., daĖový Ĝád, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ a zákona þ. 565/1990 Sb., o
místních poplatcích, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
ýl. 45
Od poplatku jsou osvobozeny následující osoby:
a) osoby žijící dlouhodobČ v zahraniþí
b) osoby dlouhodobČ hospitalizované v LDN
c) osoby dlouhodobČ ve výkonu trestu
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ýl. 46
Zrušuje se vyhláška o místních poplatcích þ. 1/2010 ze dne 15.12.2010.
ýl. 47
Tato vyhláška nabývá úþinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ve Vraném nad Vltavou, 16.2.2011

Petr Janeþek

Martina Filipová

místostarosta obce

starostka obce

VyvČšeno dne: 16.2.2011
Sejmuto dne:
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Obecní úĜad Vrané nad Vltavou
BĜezovská 112, 252 46 Vrané nad Vltavou
Tel.: 257 760 351-2, Fax: 257 760 040
E-mail: ou@vranenadvltavou.cz
Iý: 002 41 831, DIý: Nejsme plátci DPH

V souladu s ustanovením §39 dle zákona 128/2000 Sb., o obcích, zveĜejĖuje obec Vrané nad Vltavou

ZámČr pronajmout obecní majetek
PĜedmČt pronájmu
DĤm þp. 128 na pozemku parc. þ. st. 53 – budova bývalé základní školy u kostela.
Pozemek
Parc. þ. st. 53 o celkové výmČĜe 865 m2, (z toho budova 332 m2, zahrada 533 m2).
Adresa
V Zídkách 128, Vrané nad Vltavou, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úĜadem pro StĜedoþeský
kraj, katastrální pracovištČ Praha západ pro katastrální území Vrané
nad Vltavou, obec Vrané nad Vltavou.
Majitel objektu
Obec Vrané nad Vltavou
Doba a cena pronájmu
Dle dohody
Charakteristika objektu
ýásteþnČ podsklepený objekt o dvou nadzemních podlažích a pĤdou, byl postaven v roce 1830 a þásteþnČ dostavČn
v pozdČjších letech (šatna, kotelna). V prvním nadzemním podlaží se nacházejí dvČ bývalé uþebny a jeden kabinet,
dvČ šatny, sociální zaĜízení a kotelna. V druhém nadzemním podlaží jsou tĜi uþebny a sociální zaĜízení. PĤda je
prostorovČ nevyužita. Topení kotlem na tuhá paliva. Objekt je napojen na obecní vodovod a kanalizaci, u budovy je
menší zahrada. Objekt je situován v klidné þásti obce. Dobrá dopravní obslužnost (5 km od hranice Prahy, vlakem
40 minut na Hlavní nádraží).
Termín podání nabídky
Do 2. 5. 2011 do 18:00 hodin.
Prohlídku objektu je možno si domluvit telefonicky na þísle: 724 181 106
PĜílohou této nabídky jsou výkresy situace, pohledy, pĤdorysy podlaží a fotografie.
Nabídku doruþte v zalepené obálce, nejpozdČji do 2. 5. 2011 do 18:00 hodin.
Na obálku napište „ZŠ u kostela“.
PĜednostnČ budou vybírány ty zámČry, které budou zamČĜeny na sociální využití (provoz domu
s peþovatelskou službou pro seniory apod.), potĜebné zejména pro obþany Vraného nad Vltavou.

Vrané nad Vltavou 21. 2. 2011

Martina Filipová
starostka obce

