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INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 
PRO OBČANY LIBOŠE A KRNOVA 

__________________________________________________ 
 

Číslo 61                        prosinec 2019 

 

 

 

 

Vážení spoluobčané, 

 

opět v čase adventu a v době neúprosně se blížícího konce letošního roku se setkáváme 

nad stránkami našeho zpravodaje. Blíží se Vánoce plné sentimentu a povinností, které začínají 

již výběrem a nákupem dárků, honičkou po tom či onom, co prý nám zajistí klid, pohodu a ty 

správné prožitky. Vánoce, naplněné volnými dny, které projezdíme po příbuzných a prosedíme 

se známými a přáteli, když přijedou k nám, Vánoce s talíři plnými cukroví, zákusků a delikates. 

Vánoce u televizí, Vánoce s myšlenkou, že ty příští už budou úplně jiné. Takové tradiční, jaké si 

představujeme, bez toho bláznění a shánění, takové čisté, skromné a zklidňující. Ale už teď víme, 

že až přijdou ty další, že to nebude jiné oproti letošku. 

Nastal studený, někdy nevlídný, přece však krásný prosincový měsíc, osvětlený svíčkami 

a lidskou přívětivostí. Je teplejší, než tvrdí teploměr, protože hřeje přátelstvím a láskou bližních. 

S přáním pevného zdraví, štěstí, klidného prožití vánočních svátků a v tom novém roce 

mnoho úspěchů,  

                                                      Jan David, starosta obce Liboš. 

vních úspěchů v roce 2020 ze srdce přeje za Obec Liboš 
starosta Jan David. 
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U S N E S E N Í z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Liboš  

konaného dne 28. 11. 2019 

 Zastupitelstvo obce Liboš bere na vědomí zprávu starosty o činnosti obce a zprávu o kontrole usnesení 
za uplynulé období od posledního zasedání zastupitelstva. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje dohody o provedení práce s Josefem Krylem a Pavlem Gálem, členy 
zastupitelstva, s účinností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. 

 Zastupitelstvo obce Liboš bere na vědomí zprávu o provedení veřejnosprávní kontroly v MŠ Liboš, p.o. 
 Zastupitelstvo obce Liboš bere na vědomí zprávu kontrolního výboru. 
 Zastupitelstvo obce Liboš schvaluje dodatek č. 1 k dohodě č. IE-12-8005032/DoUS/279 o umístění stavby 

náhradní přenosové trasy nadzemního elektrického vedení o napětí 110 kV na parc. č. 461, 463, 473, 478 
a 479 v k.ú. Liboš s ČEZ Distribuce a.s., Děčín – Podmokly, Teplická 874/8, IČ: 24729035 za jednorázovou 
náhradu ve výši 2.900,- Kč. 

 Zastupitelstvo obce Liboš schvaluje dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní 
obslužnosti Olomouckého kraje. 

 Zastupitelstvo obce Liboš schvaluje OZV č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, OZV č. 2/2019 o místním 
poplatku ze psů a OZV č. 3/2019 o místním poplatku ze vstupného.     

 Zastupitelstvo obce Liboš projednalo návrh rozpočtu na rok 2020.  
 Zastupitelstvo obce schvaluje: 

a) předložený rozpočet na rok 2020 v rámci jednotlivých paragrafů odvětvového třídění  
b) závazný ukazatel rozpočtu v rozsahu rozpočtovaných prostředků na mzdy, dohody, OOV, SP, ZP  
     a na odměny zastupitelstva včetně SP a ZP  
c) dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací a věcných darů dle  
    návrhu rozpočtu na rok 2020  
d) poskytnutí příspěvku Mateřské škole Liboš, příspěvkové organizaci, ve výši 477 tis. Kč na provoz. 

  Zastupitelstvo obce stanovuje: 
a) že při realizaci jmenovitých investičních akcí lze použít investiční prostředky na související  

neinvestiční výdaje dle rozpočtu akce.  
b) v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 

předpisů a § 99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů 
kompetenci starosty obce k provádění všech rozpočtových opatření, pokud tyto změny 
nevyvolávají další nároky na finanční prostředky. 

  Zastupitelstvo obce zmocňuje:   
a) starostu obce k provádění vnitřních rozpočtových změn, k provádění rozpočtových změn  

týkajících se zapojení účelových dotací ze státního rozpočtu a státních fondů a dále k provádění 
rozpočtových změn, kterými jsou ukládány odvody příspěvkové organizaci a k provádění 
rozpočtových změn v souvislosti s finančním vypořádáním. 

b) starostu k rozpočtovým změnám v oblasti investic v rámci jednotlivých odvětví. 
c) starostu k provádění všech rozpočtových změn, i těch týkajících se plnění pojistných událostí  
    (škody na majetku obce Liboš) včetně provádění rozpočtových změn týkajících se příjmů, přijetí   
     a použití finančních darů, příspěvků a dotací, a také všech rozpočtových změn týkajících se  
     financování.  

  Zastupitelstvo obce Liboš ukládá: 
a) starostovi obce informovat pravidelně zastupitelstvo o provedených rozpočtových změnách a  

opatřeních a provést jejich stručné odůvodnění (odůvodnění lze na zasedání podat i ústně). 
b) starostovi obce informovat zastupitelstvo čtvrtletně o vývoji rozpočtu obce v roce 2020. 
c) starostovi zabezpečit provádění potřebných rozpočtových opatření a změn v rámci hospodaření  
    obce ke konci roku 2019 a v souladu s roční účetní závěrkou v období od 29. 11. 2019 do 31. 12.  
    2019 v plném rozsahu 

 Zastupitelstvo obce Liboš schvaluje rozpočtový výhled na rok 2021-2023. 
 Zastupitelstvo obce Liboš schvaluje hospodaření obce za III. Q 2019. 
 Zastupitelstvo obce Liboš schvaluje rozpočt. opatření č. 13, 14 a 15/2019 (viz příloha zápisu). 
 Zastupitelstvo obce schvaluje odeslání těchto žádostí o programové dotace z Olomouckého kraje:  

a) z Programu podpory kultury v Ol. kraji v roce 2020 – 1. kolo na festival malých hudebních souborů 
b) z Programu na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích v Olomouckém kraji  
    v roce 2020 - DT1 - Projekty na výstavbu a rekontrukci sportovních zařízení na výstavbu zázemí  
    k víceúčelovému hřišti 
c) z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2020 DT1 – podpora budování a obnovy infrastruktury 
    obce na místní komunikaci Malý Jílkov 
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Odpady 

V předešlých letech jsme se vám snažili vysvětlovat jak důležité je správně třídit a recyklovat 

odpady, aby jich většina nekončila na skládkách jako dosud. Víte, že jsme chtěli v průběhu několika let 

udržet poplatek za odpady ve stejné výši. Bohužel se stále se zvyšujícím jejich množstvím a nárůstem 

nákladů za jejich likvidaci, svozu a uložení na skládce bude z rozhodnutí zastupitelstva pro příští rok tento 

poplatek zvýšen na 540,- Kč na osobu. Podrobnosti jsou v nové obecně závazné vyhlášce č. 1/2019, 

která je přílohou. Je to zatím s ohledem k výši poplatku v okolních obcích pro nás částka nižší. Přitom 

bychom ale neměli zapomínat na úplně nejjednodušší řešení problémů s odpady, totiž předcházení jejich 

vzniku. Jinými slovy, nejlepší je odpady velmi důsledně třídit. 

Nově jsou na dvoře obecního úřadu umístěny nádoby na oleje a tuky z kuchyní, které zde můžete 

odložit v uzavřené plastové lahvi a nevylévat. Myslím, že nemusím zdůrazňovat potřebu jejich sběru, také 

jejich negativní vliv na systém tlakové kanalizace a hlavně na koncovou účinnost čistírny odpadních vod. 

Naše obec se připojila k velkému projektu Mikroregionu Šternbersko k pořízení nádob na plast a 

papír do každé nemovitosti. Snahou je sjednotit systém sběru ve všech členských obcích a poté připravit 

výběrové řízení na svozovou firmu k dosažení lepších podmínek při jejich svozu a likvidaci. Tyto nádoby 

budou zajisté lepším řešením než stále více prosazovaný pytlovaný sběr. 

Zkusme o letošních svátcích změnit zažité zvyky. Nenakupujme hromady dárků, které se dříve či 

později přemění v odpady, zatěžující naše životní prostředí, ale vraťme vánocům jejich původní smysl – 

oslavu návratu slunce, oslavu znovuzrozeného života a naděje. 

                                                     Jan David, starosta obce Liboš 

 

Poplatek za odvoz komunálního odpadu pro rok 2020 

 Z důvodu změny zákona o místních poplatcích a dále zvýšení nákladů za odvoz odpadků byl 

zastupitelstvu obce předložen výpočet poplatku za odvoz odpadů ke zvážení úpravy obecně závazné 

vyhlášky č. 1/2017. Proto byl připraven návrh nové obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 ke schválení. 

 Ke stanovení sazby poplatku za komunální odpad dle zákona se používá varianta výpočtu dle 

skutečných nákladů předešlého kalendářního roku tj. roku 2018. Roční poplatek by měl být vždy dělitelný 

dvanácti. 

 Skutečné náklady v roce 2018 činily celkem 341.181,74 Kč, z toho nebezpečný odpad 18.114,- 

Kč, komunální odpad 251.173,74 Kč, tříděný odpad 7.788,50 Kč, a bioodpad 64.105,50 Kč. 

 Skutečné výnosy za rok 2018 byly 279.860,- Kč, z toho příjem za poplatek za odvoz odpadů 

266.420,- Kč a příjem za popelnice od organizací a podnikatelů 13.440,- Kč. Kromě toho náklady na 

tříděný odpad hrazené firmou EKOKOM činily 108.326,50 Kč. 

 Předběžným porovnáním s předpokládanými náklady letošního roku bylo navrženo poplatek 

navýšit pro rok 2020 na částku 540,- Kč. Poplatek pro organizace zůstává beze změny ve výši 840,- Kč. 

 Poplatek je splatný do 31. května a poté budou uplatněny sankce dle obecně závazné vyhlášky č. 

1/2019. 

 Poplatek je možno uhradit na účet Obce Liboš u ČS a.s. číslo 1801705339/0800, variabilní symbol 

je číslo domu. V tomto případě však je nutno vyplnit oznámení o tom, za které osoby je poplatek uhrazen. 

Za včasnou úhradu a soupis osob odpovídá majitel nemovitosti. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Poplatek ze psů 

 Změnou zákona o místních poplatcích došlo ke schválení nové vyhlášky č. 2/2019 o poplatku ze 

psů. Upozorňujeme, že změna se týká především poplatníků, pobírajících starobní či invalidní důchod, 

kteří nedosáhli věku 65 let. Tito nemohou mít sníženou sazbu poplatku a v roce 2020 budou hradit plnou 

sazbu 120,- Kč za prvního psa a za každého dalšího 150,- Kč. Snížená sazba se týká seniorů nad 65 let 

a činí 60,- Kč za prvního a za každého dalšího psa. 

 Poplatek je splatný do 31. března a poté budou uplatněny sankce dle obecně závazné vyhlášky 

č. 1/2019. I v tomto případě je možno poplatek uhradit na účet Obce Liboš u ČS a.s. číslo 

180705339/0800, jako variabilní symbol uveďte číslo domu. 
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Novela veterinárního zákona - netýká se i vašeho mazlíčka? 

Jedna z nejrozsáhlejších novel veterinárního zákona v jeho historii nabyla účinnost 1. 11. 2017. 
Konkrétně se jedná o ZÁKON ze dne 16. srpna 2017, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární 
péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 
některé související zákony. Výjimku představuje následující ustanovení: 

V § 4 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 65 zní: 

Očkování psa proti vzteklině podle odstavce 1 je platné, pouze pokud pes splňuje podmínky na 
označení zvířat v zájmovém chovu stanovené v čl. 17 odst. 1 předpisu Evropské unie o veterinárních 
podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu65), s výjimkou psa, který byl označen 
čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011. Chovatel, který chová psa, je povinen zajistit, 
aby identifikační číslo psa bylo zaznamenáno v dokladu o očkování psa. Identifikačním číslem psa 
se rozumí alfanumerický kód zobrazený transpondérem, který umožňuje zjistit totožnost 
konkrétního psa. 

65) Čl. 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 ze dne 12. června 2013 o 
neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu a o zrušení nařízení (ES) č. 998/2003.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Každý chovatel psa dnes ví, že očkování proti 

vzteklině je pro něj povinné. Tuto povinnost chovatelů 

zadává zákon o veterinární péči neboli veterinární 

zákon. 

Většina chovatelů také ví o tom, že některé 

vakcíny proti vzteklině se přeočkovávají po třech letech 

i tu skutečnost, že pro cestování do zahraničí dnes 

potřebují platné očkování proti vzteklině v pase, nikoli 

pouze v očkovacím průkazu. 

Málo chovatelů ovšem ví, že byla schválena 

novela veterinárního zákona, která říká, že s účinností 

od 1. ledna roku 2020 bude na každého 

nenačipovaného či nenatetovaného (pokud bylo 

provedeno před 3. 7. 2011) psa nahlíženo jako na psa 

nenaočkovaného proti vzteklině, a to i v případě, když 

má tento pes v očkovacím průkaze záznam o 

provedeném očkování proti vzteklině. Jinými slovy, od 

tohoto data nebude očkování proti vzteklině u 

neočipovaných či nenatetovaných (před 3. 7. 2011) 

psů úředně platné, což může činit chovatelům zvířat 

problémy v případě poranění člověka jejich psem. 

Chovatelé, kteří se svým psem cestují a kterých 

není málo, se ničeho obávat nemusejí, neboť díky 

vystavení pasu museli již v minulosti nechat svého psa 

očipovat a nic se pro ně tedy nemění. Nicméně každý 

chovatel, který přijde se svým neočipovaným psem na 

očkování proti vzteklině v roce 2020 a dále, bude vyzván, ale nechat svého psa očipovat. 

Není nutno se čeho děsit. Úkon je to jednorázový, s minimálním rizikem poškození zdraví psa. Čip 

velikosti rýžového zrna je umístěn v aplikační jehle. Ta se vbodne psovi pod kůži a čip se z jehly vytlačí 

do podkožního prostoru. Tam čip setrvá po celý život psa. Čip lze přečíst pomocí čtečky, kterou dnes 

disponuje téměř každý veterinární lékař či útulek. 

Přidanou hodnotou tohoto úkonu je skutečnost, že psa lze zaregistrovat do databáze čipovaných 

psů. V případě ztráty psa jej pak může nálezce pomocí čipu identifikovat a díky databázi nalézt jeho 

majitele. 

https://www.vetkom.cz/wp-content/uploads/2019/04/2019-04-02-VZTEKLINA-cipovani-2020.jpg
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Malé ohlédnutí za děním v obci v letošním roce 

                         Obecní ples 2019                                                    Jarní výlov rybníka na Jílkově  
                                                                                                              členy rybářského svazu 

 

Tradiční pálení čarodějnic v režii sdružení žen a kulturní komise. 

 

  Průvod k uctění památky obětí 2. světové války                  Dokončení výstavby víceúčelového hřiště  

                                                                                                                  včetně kolaudace 
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25. ročník „Festivalu malých hudebních souborů - Liboš 2019“ 

                                Hody v Liboši                                    Hody v Krnově – 50 let od počátku jejich konání 

       Hasičská soutěž „Memoriál Pavla Weinlicha                           Dětský den k ukončení prázdnin 

                     a O pohár starosty obce“                             … nejlepší byla pěna, kterou vytvořili naši hasiči 
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Výstavba opěrné zdi ujíždějícího břehu mlýnského náhonu 

před plánovanou stavbou komunikace Malý Jílkov 

 

                   Setkání s našimi seniory a                                 Dyniáda, každoroční soutěž pro děti ve   

             vystoupení dětí z mateřské školy                                           vydlabávání nejen dýní 

 

Občerstvení při rozsvícení vánočního stromu bylo       Každoroční vánoční výstavka v obecní knihovně         

   připraveno sdružením žen a kulturní komisí 
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Letošní vítání nových občánků do svazku obce 

 

Lidická růže 
 

Dne 28. května 2019 proběhlo slavnostní předávání 

medailí a ocenění účastníkům 47. ročníku Mezinárodní 

dětské výtvarné soutěže „Lidická růže“. 

Mezi šedesáti oceněnými vítězi byla i Adéla Bitalová 

(14 let) z Liboše – žákyně 8. A třídy ZŠ Štěpánov. Adélka na 

vyhlášení vítězů převzala medaili „Lidická růže“ z rukou 

Jiřího Dienstbiera ml. za svou vítěznou grafiku „Buňky pod 

mikroskopem“. 

„Na ZUŠ Šternberk mne od druhé třídy vyučuje akad. 

soch. Petr Kuba a v posledním roce i Mgr. Leona Křížová. 

Velmi se mi líbila slavnostní jízda historickými autobusy 

z Lidické galerie do 

Národního technického 

muzea v Praze, které nám organizátoři na ten den celé pronajali. 

Zaujala mne sekce astronomie, bráška byl spokojen zase v dopravní 

hale historických vozidel a letadel vč. prezidentského vlaku. Navštívili 

jsme  i Památník Lidice se sousoším dětí v údolí a vzpomněli na velkou 

tragedii. Bylo mi velkou ctí se celé akce zúčastnit.“ 

Tato mezinárodní výtvarná soutěž a výstava byla založena 

v roce 1967 k uctění památky dětí z české obce Lidice zavražděných 

v roce 1942 německými nacisty a všech dalších dětských obětí válek. 

Do letošního ročníku na téma „Chemie“ bylo zasláno přes 16 tisíc prací 

dětí ze všech kontinentů, kdy akademická porota vybrala vedle 

čestných uznání pouze šedesát medailistů.  
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Obec Liboš 

Zastupitelstvo obce Liboš 

Obecně závazná vyhláška obce Liboš č. 1/2019, 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  

 

Zastupitelstvo obce Liboš se na svém zasedání dne 28. 11. 2019 usnesením č. 11/1 usneslo vydat na 

základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 

„zákon 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 Liboš touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“). 

(2) Správcem poplatku je Obecní úřad Liboš.1 

Čl. 2 

Poplatník 

(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů platí2: 

a) fyzická osoba přihlášená v obci,  

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 správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, 

příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.3 

Čl. 3 

Ohlašovací povinnost 

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

ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla.  

                                                           
1 § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
2 § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích 
3 § 10b odst. 2 zákona o místních poplatcích 
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(2) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, 

a příjmení, místo přihlášení, popřípadě další adresy pro doručování. Současně uvede skutečnosti 

zakládající nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku. 

 

(3) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo 

stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označena 

evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba 

umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které 

se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány.  

(4)  Ve lhůtě podle odst. 1 je poplatník povinen ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti 

v důsledku změny přihlášení nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální 

rekreaci, bytu nebo rodinnému domu. 

(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.4 

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

ode dne, kdy nastala.5 

(7) Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 a 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. 4 

Sazba poplatku 

(1) Sazba poplatku činí 540,- Kč a je tvořena: 

a) z částky 162,- Kč za kalendářní rok a 

b) z částky 378,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů 

obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za 

poplatníka a kalendářní rok. 

(2) Skutečné náklady za rok 2018 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily 251.173,74 

Kč a byly rozúčtovány takto: 

Náklady 251.173,74 děleno 663 (643 počet osob s pobytem na území obce + 20 počet staveb 

určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná 

fyzická osoba) = 378,84 Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) 

vyhlášky ve výši 378,- Kč.  

(3) V případě změny místa přihlášení fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální 

rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle č. 6 odst. 1 v průběhu kalendářního 

roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců přihlášení nebo 

vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro 

stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.7 

 

_______________________ 

4 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích 
5 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích 
6 § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích 
7 § 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích 
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Čl. 5 

Splatnost poplatku 

 (1) Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 31. 5. 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. 

Čl. 6 

Osvobození a úlevy 

(1) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba dle čl. 2 odst. 1 písm. a), která je8 

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 obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo 
nezletilého, 

c) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se 
zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.  

 

(2) Od poplatku se osvobozují: 

a) poplatníci, kteří v příslušném kalendářním roce nedosáhnou 2 let věku a mladší, 

b) poplatníci, kteří v příslušném kalendářním roce pobývají v zahraničí nepřetržitě déle než 9 
měsíců, 

c) poplatníci, kteří pobývají v příslušném kalendářním roce v léčebném ústavu, v domovech a 
penzionech pro důchodce a zařízeních poskytující sociální služby s celoročním pobytem déle než 
6 měsíců, 

d) poplatníci, jejichž místem trvalého pobytu je v příslušném kalendářním roce sídlo ohlašovny, tj. 
Liboš 82, a ti, jejichž skutečné bydliště není správci poplatku známo, 

e) poplatníci, kteří pobývají v příslušném kalendářním roce ve vyšetřovací vazbě a výkonu trestu 
odnětí svobody déle než 6 měsíců,  

f) poplatníci, kterým v příslušném kalendářním roce obec neposkytuje svoz komunálního odpadu 

(Krnov čp. 35 a čp. 36), 

g) poplatníci dle čl. 2 odst. 1 písm. b), kteří jsou současně poplatníky dle čl. 2 odst. 1 písm. a), 

h) poplatníci, kteří v příslušném kalendářním roce dosáhnou 80 let věku a více. 

 

(3) Úleva se poskytuje: 

a) poplatníkům, kteří v příslušném kalendářním roce déle než 6 měsíců pobývají mimo území obce 
Liboš a doloží, že uhradili náklady za provoz systému nakládání s komunálním odpadem jiné 
obci, ve výši 270,- Kč, tj. poplatek činí 270,- Kč, 

b) studentům denního studia škol, umístěných mimo území obce Liboš a kteří jsou současně 
ubytováni mimo území obce Liboš ve výši 270,- Kč, tj. poplatek činí 270,- Kč. 

(4) Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu dle odst. 1, 2, 3 tohoto článku je poplatník povinen ohlásit 
ve lhůtě do 31. 5. příslušného kalendářního roku. Pokud poplatníkovi vznikne nárok na osvobození 
nebo úlevu po datu 31. 5. je povinen ohlásit do 15 dnů od skutečnosti zakládající nárok na 
osvobození nebo úlevu. 

___________________________ 

8 §10b odst. 3 zákona o místních poplatcích 
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(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.9 

 

(6) Nárok na osvobození a úlevu nevznikne poplatníkovi, který má evidován vyměřený a splatný 
nedoplatek na tomto poplatku. 

Čl. 7 

Navýšení poplatku  

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

poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.10 

(2) Včas nezaplacené nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek, toto 

zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.11 

Čl. 8 

Odpovědnost za zaplacení poplatku12 

(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. 9 

Přechodné a zrušovací ustanovení 

(1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 23. 

11. 2017. 

(2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních 

právních předpisů. 

Čl. 10 

Účinnost 

 Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2020. 

            Martina Loutocká v.r.         Jan David v.r. 

            místostarostka obce                                                               starosta obce 

____________________________________ 

9 §14a odst. 6 zákona o místních poplatcích 
10 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích 

11 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích 
12  § 12 zákona o místních poplatcích 
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Obec Liboš 

Zastupitelstvo obce Liboš 

Obecně závazná vyhláška obce Liboš č. 2/2019, 

o místním poplatku ze psů 
 

Zastupitelstvo obce Liboš se na svém zasedání dne 28. 11. 2019 usnesením č. 11/2 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 Liboš touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“). 

(2) Správcem poplatku je Obecní úřad Štěpánov.3 

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“).4 

(2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.5 

Čl. 3 

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 oznámit 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 držitel psa uvede6  

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 osvobození od poplatku.  

                                                           
3 § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
4 § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
5 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích 
6 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích 
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(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů 

ode dne, kdy nastala.7 

(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.8 

Čl. 4 

Sazba poplatku 

(1) Sazba poplatku za kalendářní rok činí: 

a) za prvního psa .......................................................................................120,- Kč, 

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ......................................150,- Kč, 

c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let…............................................60,- Kč, 

d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba podle písm. c) tohoto 

ustanovení  ...................................................................................................60,- Kč. 

Čl. 5  

Splatnost poplatku  

(1) Poplatek je splatný nejpozději do 31. 3. příslušného 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. 6 

Osvobození  

(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 předpis9.  

 

(2) Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 1 tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 15 
dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu. 
 

(3) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve 

lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.10 

(4) Od poplatku se dále osvobozují: 

a) Obec Liboš a příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je Obec Liboš, 

b) organizace, která má s Obcí Liboš uzavřenou smlouvu o odchytu a odchovu odchycených psů.  

                                                           
7 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích 
8 § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích 
9 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích 
10 § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích 
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Čl. 7 

Navýšení poplatku  

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

poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.11 

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

trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.12 

Čl. 8 

Odpovědnost za zaplacení poplatku13 

(4) 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. 

(5) V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo 

opatrovníkovi poplatníka. 

(6) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně 

a nerozdílně.  

Čl. 9 

Zrušovací ustanovení 

(1) Poplatkové povinnosti za předchozí kalendářní roky se řídí dosavadními právními předpisy. 

(2) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místním poplatku ze psů, ze dne 30. 12. 2010.  

Čl. 10 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020. 

 Martina Loutocká v.r. Jan David v.r. 

            místostarostka obce                                                        starosta obce 

 
11 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
12 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích 
13 § 12 zákona o místních poplatcích 

 

 

 

Obec Liboš Vás srdečně zve na  

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ KOLEDOVÁNÍ v úterý 24. 12. 2019  
 

ve 13:00 hodin v Krnově u kaple sv. Antonína  

ve 13:45 hodin v Liboši v prostoru mlýnského náměstí 

 

Přijďte si poslechnout a zazpívat známé české koledy a písně. Zahraje Vám žesťové trio ve složení 

Pavel Šárník (trumpeta), Lukáš Brázdil a Ján Garláthy (lesní roh) a vystoupí dětský sbor pod vedením 

Ester Pelcové. 
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Trochu statistiky o libošských občanech, 
aneb i když „statistika nuda je, má však cenné údaje…" jak se zpívá v pohádce 

 

Počet osob s evidovaným trvalým pobytem  
(posledních 10 let):  

rok 2010 – 617 osob 
rok 2011 – 626 osob 
rok 2012 – 624 osob 
rok 2013 – 622 osob 
rok 2014 – 623 osob 
rok 2015 – 644 osob 
rok 2016 – 653 osob 
rok 2017 – 643 osob 
rok 2018 – 644 osob 
k 15. 12. 2019 – 644 osob 

 

Věkové složení k 15. 12. 2019:  
Věk  Ženy Muži Celkem 
0 – 5 let  20 24 44 
6 – 17 let 42 40 82 
18 – 29 let 38 43 81 
30 – 39 let 53 34 87 
40 – 49 let 51 55      106 
50 – 59 let 41 55 96 
60 – 69 let 28 39 67 
70 – 79 let 31 20 51  
80 – 89 let 19  7 26 
90 – 99 let  4  0  4   
Celkem 327 317 644

 
Průměrný věk: 
Dospělí: 
Muži 266 osob, průměrný věk 45,98 
Ženy 275 osob, průměrný věk 41,58 
Děti do 15 let: 
Chlapci 51 osob, průměrný věk 7,13  
Dívky 52 osob, průměrný věk 6,88 

 
Počet dětí narozených za posledních 5 let: 
2015 – 6 dětí  
2016 – 8 dětí 
2017 – 4 děti 
2018 – 7 dětí 
k 15. 12. 2019 – 9 dětí 

 

Nejčastější jména v Liboši:  Jiří 22x, Petr 19x, Pavel 18x, Jana 16x, Josef 16x, Ludmila 15x, Marie 
14x, Lucie 13x, Jan 11x, Martin 11x, Michal 11x, Petra 10x a Tomáš 10x. 
 
Nejčastější příjmení v Liboši:  Nováková 13x, Bittnerová 10x, Kovářová 8x, Kryl 8x, Novák 8x, Svozil 
8x, Zbořil 8x, Kovář 6x, Kočí 6x, Krylová 5x, Bittner 5x, Fritscher 5x, Kouřil 5x a Zbořilová 5x. 
 
Sňatky: Od roku 2008 do 15. 12. 2019 se provdalo a oženilo 25 libošských občanů. 
 

Eva Stejskalová, evidence obyvatel  

Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR 
proběhne v obci 

Liboš v sobotu 11. 1. 2020 
 
Skupinky koledníků Charity Šternberk, která zde Tříkrálovou sbírku v zastoupení organizuje, 

poznáte podle pokladničky označené logem “Charita”. Tato pokladnička je zapečetěná Obecním úřadem 
Liboš. Vedoucí skupinky musí mít s sebou viditelně umístěnou průkazku s číslem pokladničky, kterou 
nese, a se svými iniciály. Na požádání Vám předloží svůj občanský průkaz, jehož číslo souhlasí s číslem 
na průkazce. Skupinka koledníků Vám s přáním všeho dobrého do nového roku přinese i tříkrálový cukr a 
kalendářík a informace o činnosti Charity a využití Tříkrálové sbírky.  

Za všechny, kterým Váš dar do Tříkrálové sbírky pomůže, předem děkujeme! 

Pěkné prožití vánočních svátků a všechno dobré do nového roku, Boží požehnání, štěstí, 
zdraví, dostatek sil ke zvládání všech životních situací a také otevřenost pro maličkosti, které 
nám mohou dělat radost, přeje Charita Šternberk  
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