oBEc záměl
obecné závazná vyhláška ě' 1 l 2o,l,l,
o mistním poplatku za provoz systému shromaŽdbvání, sběru, přepravy'
třídění' Využívánía odstraňoVání komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce Záměl se na svém zasedání dne 21'11'2011 usnesením č. 13 usneslo
Vydat na zák|adě s 14 odst' 2 zákana č' 565/1990 sb.' o n.]ístníchpop]atcích, Ve znění
pozdějších předpisŮ a V souladu s s 1o písm' d) a s 84 odst' 2písm. h) zákona č' 128l2ooa
Sb'' o obcích (obecní zřízení)' Ve znění pozdějších předpisů' tuto obecně záVaznou
Vyh]ášku (dále jen
''Vyhláška"):

čl. í
Úvodní ustanovení

(1) obec

Zámě] touto Vyh|áškou zavádí mÍstnípoplatek za provoz systému
shromaŽd'ování sběru' přepravy' třídění' VyužíVánía odstraňoVání komunálních
odpadů (dále jen

(2)

',poplatek")'

Řízenío poplatcích VykonáVá obecní Úřad (dále jen ,'spráVce poplatku')']

ct.2
PopIatník
Poplatek

za provoz systému shromažd'ování' sběru,

a odstraňoVání komUnálních odpadú platí,:

přepravy' 1řídění, VyuŽíVání

{1)

fyzická osoba, která má V obci trvalý pobyt] za domácnost můžebýt poplatek odváděn
společným zástupcern, za rodinný nebo bytový dům Vlastn|kem nebo spráVcemi tyto
osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob' za které poplatek
odVádějí'

|2)

lyzlcká osoba, která má Ve Vlastnlctví stavbu určenou nebo sloužícík individuální
rekreacl, Ve které není hlášena k trvalému pobytu Žádná fyzická osoba; má_|i k této
stavbě v]astnické právo Více osob' jsou povinny platit popiatek společně a nerozdílně,
a to Ve Výšj odpovídajícípoplatku za jednU fyzickou osobu'

Čt. s

ohlašovací povinnost
PpZ!.: Vzhledem k tanu, že eviclenci poptatníků můŽe správce poplatku zjistit z informačního
systénu (evidence abyvatel) a dalšÍinfarmace nůžezískat bezplatně z katastru nenavitostÍ
nemusí být v aZV vyžadavána plnění ohlašavaci povinnastl' Úpravu ohlašavacÍ povinnast však
bude třeba předpakládat v případě' Že ozv stanoví osvabazenÍ neba útevu na poptatku

(1)

a poplatník bude takový nárak uplatňovat

Poplatník je povinen ohlásii spráVci poplatku Vznik sVé poplatkové povinnosti

nejpozději do 15 dnÚ ode dne' kdy mu povinnost platit tento pop]atek VZnikla, případně

'5

tl

oast' s zalona č' 565/1990

sb

o nrístních poplatcich' Ve znění pozděiších předpisů (dáejen,zákon

o mistnich poplátclch )
' q ]0b odst ] zahoná o nrlsln ch poplalc|ch

doložit existenci skutečnostízak|áda)ícich osVobození nebo úlevu od poplatkoVé
Povinnosti
(2)

PopiatnÍk dle č]' 2 odst' 2 této vyh]ášky je povinen oh|ásit spráVcl poplatku
ze]..'
příjmení' jméno, bydliŠtě popřípadě dalšíadresy pro doručovánÍ,evidenčni
nebo
popisné číslostavby určenénebo sloužícík individuální rekreac], není-li
tato stavba
označena eVidenčnímnebo popisným číslemčísloparce]ní pozemku' na kterém je
tato
stavba umístěna'

(3)

stejným způsobem a Ve stejné lhŮtě jsou pop|atníci pov]nn] ohlásit spráVci pop]atku
zánik sVé poplatkové povinnosti V důsledku změny trva]ého pobytu nebo V důsledku
změny Vlastnictvi ke stavbě určenénebo s]oužícík individuální rekreacj'
Poplatník' který nemá sídlo nebo byd ště na Území č|enskéhostátu Evropské unie
jiného smluVního státu Dohody o EVropském hospodářském prostoru
nebo ŠVýcarské
konfederace, uvede kromě údajÚ poŽadovaných V odstavci 2 adresu sVého zmocnénce
V tuzemsku pro doručování3

(4)

(5)

Dojde-]] ke zrněně údajúuvedených V oh]ášení je poplatník nebo plátce povinen
tuto
zr.ěnu oznámit do 15 dnŮ ode dne' kdy nastala.a

čl' 4
Sazba poplatku
(1)

sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 a 2 této Vyh]ášky činí48o Kč a je
tVořenai

a)
b)
(2)

z částky 250'- Kč za kalendářní rok a
z óástky 23a'- Kč za kalendářní rok' Tato částka je stanovena

skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr
komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok

a

svoz

na zák]adě
netříděného

skutečnénáklady roku 201o na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu č]nily:
332 850'00 Kč a oylv.o,,uclova_y Ia.to
Náklady 332 850'00 děleno 680 (655 počet osob s trva]ýrn pobytem na Území obce +
25 počet staveb určených nebo sloužícíchk individuální rekreaci) = 4ag,4B Kó' z ÍéÍa
částky je stanovena sazba pop atku dle čl' 4 odst 1 písm. b) Vyhlášky Ve Výši 48o Kč'

(3)

V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny Vlastnictví stavby, která je určena
nebo sioužík individuální rekreac] V průběhu kalendářního roku se uhradí poplatek
V porněrné Výši' která odpovídá počtu kalendářních měsícůpobyiu nebo V]astnictví
stavby V příslušnémkaiendářním roce' Dojde]i ke změně V průběhu kalendářního
r.ěsíce' je pro stanovení počtu měsícůrozhodný stav na koncitohoto měsíce 5

ct.5
Splatnost poplatku

(1)
(2)

Popatek plo pop atníka d]e č]' 2 odst'1 a

2

nejpozději do30 6. příslušnéhokalendářního roku

této vyhášky je sp]atný jednorázově

Vznikne]i pop]atková povinnost V druhém pololetíje poplatník povinen uhradit poplatek
jednorázově k 31'12' příslušnéhoka]endářního roku

14a odst 2 zákona o místnlch pop]aicich
:! 14a
odsl 3 zákona o mislníclr poplatcich

's 10b odst.4

zákona o nríslnich pop atcich

čl' 6
osvobození a úlevy
(1)

od popJatku se osvobozují:
a) Dítě do 5 let' Hranice Věku se počítáaž do konce běŽného roku' Děti se stáVají
poplatníke- V násleoujícim \alendáí'.] m .oce

b)

c)
d)

Poplatník starší 80 let' Hranice Věku se počítáaž do konce běžnéhoroku' Hranice
se počítáaŽ do konce běžnéhoroku' osvobozen od poplatku je V
následujícím kalendářním roce'
osoby s trvalým pobytem V rnístě ohlašovny

Věku

osoby

V

domovech důchodcůa

V

léčebnáchpro dlouhodobě nemocné' po

předložení potvrzení o dlouhodobém urnístění'

Čt. z

Navýšenípoplatku
(1)

12)

Nebudou-l] poplatky zaplaceny poplatníkem Včas nebo Ve správné Výši, vyrnéřj mu
obecní úřad pop]atek platebním Výměrem,6nebo hromadným předpisným seznarnem'

Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků můžeobecní
úřad zVýšit až na trojnásobek; toto zvýšeníjepříslušenstvímpop|atku 7

čl.8

zrušovaci ustanovení
Zrušuje se abec|ě závazná Vyhláška č. 3 l 2a1a o místnímpoplatku za provoz systérnu
shromaŽd'ování' sběru' přepravy, třídění' Využívánía odstraňování komunálních odpadů, ze
dne 14. 12.2010.

čt. s
Ucinnost
Tato Vyhláška nabýVá účinnostidne 1' 1' 2012
t,

(Qrlu"nn,l
t

Mi|ena Kaplanová
místostarostka

Vyvěšeno na Úřední desce

sejmuto z Úřední desky

dne !!' ,// lotv
dne 3 7i .:71v2

: s 11 odst 1 zákona o misiních poplalcich
' s 1'] odsl. 3 Žékona o Íníslnich popatcích

l

paÍnácÍým dnern po dni Vyhiášeni'

