MĚsTYs Ktenčípod čerchovem
obecně závazná vyh|áška č',|12014
o místnímpoplatku za provoz systému shromaŽd,ování, sběru,
přepravy, třídění, vyuŽívánía odstraňování komuná|ních odpadů
Zastupite|stvo měStyse K|enčípod Čerchovem Se na svém zasedání dne 25. 6' 2014
usnesením č' 42 usnes|o Vydat na zák|adě $ ,l4 odst. 2 zákona č' 565/1990 Sb', o místních
pop|atcích, Ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s $ 10 písm' d) a $ 84 odst' 2 písm. h)
zákona č,. 128l2o0o Sb', o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů' tuto
obecně závaznou vyh|ášku (dá|e.jen,,vyh|áška.,):

ct. 1
Úvodní ustanovení

(1)

Městys K|enčípod Čerchovem touto vyh|áškou zavádí místnípop|atek za provoz
systému shromaŽd,ování, sběru, přepravy, třídění, využívánía odstraňování
komuná|ních odpadů (dá|e jen

(2)

''pop|atek..)'

Řízenío pop|atcích vykonává úřad městyse'1

Čt.z
PopIatník

(1)

Pop|atek za provoz systému shromaŽd'ování' sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komuná|ních odoadů olatí,:

a)

fyzická osoba,
,1

. která má

V obci trva|ý pobyt,

2. které by| podle zákona upravujícího pobyt cizinců na územíÓeské
republiky povo|en trva|ý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu de|ŠíneŽ
90 dnů'

3. která pod|e zákona upravujícího pobyt cizinců na územíCeské repub|iky
pobývá na územÍČeskérepub|iky přechodně po dobu de|ší3 měsíců'

4' které by|a udělena mezinárodní ochrana pod|e zákona upravujícího azy|

nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícíhodočasnou ochranu

cizinců,

b)

fyzická osoba, která má ve v|astnictví Stavbu určenou k individuá|ní rekreaci' byt
nebo rodinný dům, ve kterých není h|ášena k pobytu Žádná íyzická osob, a to
ve výši odpovídajícípop|atku za jednu fyzickou osobu; má-|i ke stavbě určené
k individuá|ní rekreaci, bytu nebo rodinnému domu v|astnické právo více osob'
jsou povinny p|atit poplatek spo|ečně a nerozdí|ně'

' s 14 odst' 3 Zákona č. 565/1990 sb', o místních pop|atcích, ve zněni pozdějšíchpředpisů

o místníchpop|atcích.)
's '1ob odst. 1 zákona o

'místních

pop|atcích

(dá|e jen ,,zákon

(2)

Za fyzické osoby tvořícídomácnost můžepop|atek p|atit jedna osoba. Za fyzické osoby
žtjícív rodinném nebo bytovém domě můŽe pop|atek p|atit v|astník nebo správce'
osoby, které p|atí pop|atek za více fyzickÝch osob' jsou povinny úřadu městyse
oznámit jméno' popřípadě,jména' příjmení a data narození osob' za které poplatek
oIatí.

Č|. 3

ohIašovací povinnost
(1)

Pop|atník je povinen oh|ásit spráVci pop|atku vznik své poplatkové povinnosti
,l5
nejpozději do
dnů3 ode dne, kdy mu povinnost p|atit tento poplatek Vznikla' případně
do|oŽit existenci Skutečnostízak|ádaiících nárok na osvobození nebo ú|evu od
poplatku.

(2)

Pop|atník d|e č|. 2 odst' 1 této vyh|áŠky je povinen ohlásit správci pop|atku jméno'
popřípadě jména' a příjmení' místo pobytu, popřípadě da|šíadresy pro doručování.

(3)

Pop|atník d|e ó|' 2 odst' 1 písm. b) vyh|ášky je povinen ohlásii také evidenčnínebo
popisné čís|ostavby určenék individuá|ní rekreacj nebo rodinného domu; není-|i
Stavba nebo dům označen evidenčnímnebo popisným čís|em,uvede pop|atník
parce|ní číslopozemku' na kterém je tato stavba umístěna' V případě bytu je poplatník
povinen oh|ásit orientačnínebo popisné čísIostavby, ve které se byt nachází, a čísIo
bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očís|ovány' Není-li stavba,
Ve které se byt nachází, označena orientačnímnebo popisným čís|em,uvede poplatník
parce|ní čís|opozemku, na kterém.je umístěna stavba s bytem.

(4)

Stejným způsobem a Ve stejné |hůtě jsou pop|atníci povinni oh|ásit správci pop|atku
zánik své pop|atkové povinnosti v důs|edku změny pobytu nebo V důS|edku změny
v|astnictví ke stavbě určenék individuá|ní rekreaci, bytu nebo rodinnému domu'

(s)

Pop|atník' který nemá sídIo nebo bydIiŠtě na územíč|enskéhostátu Evropské unie,
jiného sm|uvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské
konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručováni'a

(6)

Dojde-li ke změně údajůuvedených v oh|ášení' je poplatník nebo p|átce povinen tuto
změnu oznámit do 15 dnů ode dne' kdv nasta|a'5

ct.4
Sazba poplatku

(1)

Sazba pop|atku činí500'- Kč a je tvořena.
a) z částky 200,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky 300,- Kč za kalendářní rok' Tato částka je stanovena na zák|adě
skutečných nák|adů městyse předchozího kalendářního roku na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu za pop|atnÍka a ka|endářní rok'

, Pozn' pro obec: Ne|ze stanov.t |hůtu kratši neŽ 8 dnů (viz 32 odst. 2 daňového řádu)' Mjnistersvo Vnitra
s
doporučuje stanovit Ihůtu minimá|ně'15 dnů.
s 14a odst' 2 zákona o místníchpop|atcích
5
s 14a odst' 3 zákona o místníchpop|atcích
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(2)

Skutečnénák|ady za rok 2013 na sběr a svoz netříděného komuná|ního odpadu čini|y.
1.560.,l48'' Kč a by|y rozúčtovány takto:
,|.560'148,- Kč dě|eno 1368 (,l308 počet osob s pobytem na územíobce + 60
Nák|ady

počet staveb určených k individuá|ní rekreaci' bytů a rodinných domů, ve ktenj'ch není
h|áŠena k pobytu Žádná fyzická osoba) = 1 '141,- Kč. Z této částky je stanovena sazba
pop|atku d|e č|. 4 odst' 1 písm. b) vyh|áŠky ve výši 300'- Kč.

(3) V

případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené
k individuá|ní rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu ka|endářního roku se
pop|atek p|atí v poměrné výši' která odpovídá poótu ka|endářních měsícŮ pobytu nebo
V|astnictví V přís|ušnémka|endářním roce. DojdeJi ke změně v průběhu ka|endářního
měsíce, je pro stanovení počtu měsícůrozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.6

ct.5
Splatnost poplatku

(1)

Pop|atek je sp|atný jednorázově

ato nejpozději do 3,|' 3' přís|ušnéhoka|endářního

roKu.

(2)

Vznikne-|i poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném V odst. 1, je pop|atek
sp|atný nejpozději do 15. dne měsíce' kteý nás|eduje po měsíci, Ve kterém poplatková
povinnost Vznikla, nejpozději však do konce příslušnéhoka|endářního roku.

ct. 6
osvobození a ú|evy

(1)

od

pop|atku se osvobozují:

fyzické osoby, jejichž místem pobytu je sídIo ohlašovny Úřadu městyse K|enčípod
cerchovem č'p. 118 a prokazate|ně se na územíobce nezdržují

(2t

Uleva se poskytuje:
Pop|atníkům uvedeným v č|' 2 odst. ,l píSm. a) této vyh|ášky ve výši í00'- Kč ze sazby
pop|atku uvedené v č|' 4 odst. 1 písm. b) této vyh|ášky, a to s oh|edem na místní
podmínky, úroveň třídění komuná|ního odpadu a právní úpravu rozsahu zpop|atnění
jednot|ivých okruhů pop|atníků.Sazba pro tuto skupinu pop|atníkůbude po poskytnuté
s|evě činit 400'. Kč'

ct.7
NavýšenípopIatku

(1)
u

Nebudou-|i pop|atky zap|aceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu
úřad městyse pop|atek p|atebním Výměrem nebo hromadným předpisným Seznamem.7

5 zákona o místníchpop|atcich
g
' 11 odst. 1zákonao mistnich pop|atcich

s 10b odst'

(2)

Včas nezap|acené nebo neodvedené pop|atky nebo část těchto pop|atků můžeúřad
městyse zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšeníje příslušenstvim pop|atku'8

ct.8
odpovědnost za zap|aceni pop|atku
(r )

Je-li popIatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nez|etilý, odpovídají za
zap|acení pop|atku tento poplatník a jeho zákonný zástupce spo|ečně a nerozdí|ně;
zákonný zástupce má v takovém případě stejné procesní postavení jako poplatník.

(2)

Nezap|atí-|i pop|atek pop|atník nebo jeho zákonný zástupce' vyměří úřad městyse
poplatek jednomu z nich.

Čl. s
Přechodné a zrušovací ustanovení
(1)

Zrušuje se obecně závazná vyh|áŠka č'. 112012 o místním pop|atku za provoz Systému
shromažd'ování' sběru, přepravy, třídění, vyuŽívánía odstraňování komuná|ních
odpadů, ze dne 28. 11. 2012.

(2)

Pop|atkové povinnosti vznik|é před nabytím účinnosttéto vyhlášky se posuzují pod|e
dosavadních právních předpisů.

Čt. to

Úěinnost
Tato vyh|áška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení'

.ž.'.,
Ing. Lubomír Ku|ík

místoStaroSta
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.t/

