obec Hrubčice

zastupitelstvo obce Hrubčice
obecně závazná vyhláška obce Hrubčice č. 3/20í5,
o místním poplatku za provoz systému shromažd'ování, sběru, přepravy,
tříděni, využívánía odstraňování komunálních odpadů
Za§tupitelstvo obce Hrubčice se na svém zasedání dne 15. 12. 2a15 u§nesením č, 9/10
Usneslo Vydat na zák|adě § 14 odst, 2 zákona č- 565/1990 sb,, o místních poplatcich, Ve
znění pozdějších předpisů, a Vsouladu s § 10 písm, d) a § 84 odst,2 písm, h) zákona
é. 128l2ooo sb,, o obcich (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
záVazlou VyhláškL (dále .en 'vyhlaška, ):

cl.,l
úvodníustanovení
(1)

Vyhláškou zavádi místnípoplatek za provoz systému
shromažd'ování, sběru, přepravy, tříděni, využíVáni a odstraňováni komunálních

obec Hrubčice touto

odpadů (dále jen ,,poplatek"),
(2)

Řízenío poplatcich VykonáVá obecni úřad,]

č1.2
Poplatník

(1)

PopIatek

za

provoz systén,]u shron,]ažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání

a odstraňoVání komunálních odpadů platí':

a)

fyzická osoba,

1, která má V obcitrvalý pobyt,
2. které byt podle zákona Upravujícího pobyt cizinců na územi České
republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delši než
90 dnů,

3, ktelá podle zákona Upravujícího pobyt cizinců na územi Českérepubliky
pobýVá na územíČeskéfepubliky přechodně po dobu delší3 měsíců,

4, ktelé byla udělena mezinárodni ochrana podlg zákona upravujícíhoazyl
nebo doóasná ochrana podle zákona upravujícíhodočasnou ochranu
cizincú,

b)

(2)
1

fyzická osoba, která má Ve Vlasinictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt
nebo rodinný dům, Ve ktených není hlášena k pobyiu žádná fyzická osoba, a to
Ve Výši odpovidajícípoplatku za jednu iyzickou osobu; má-li ke stavbě určené
k individuálni rekreaci, bytu nebo rodinnémU domu Vlastnické práVo více osob,
jsou povinny platit poplatek spo|eěně a nerozdílně,

Za fyzické osoby tvořici domácnost můžepoplatek platit jedna osoba, za fyzické osoby
žijicíV rodinném nebo bytovém domě můžepoplatek platit Vlastník nebo spráVce,

§ 14 odst, 3 zákona č, 565/1990 sb, o mistnich poplatcích, Ve znění pozdějšich předpisů (dále jen ,zákon

o místníchpop|atcích")
§ 10b odst, 1 zákona o míslnich poplatcích

'

l

osoby, které platí poplaiek za Více fyzických osob, jsou povinny obecnimu úřadu
oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek
platí,3

čl,3

ohlašovaci povinnost

(1)

Poplatník je povinen ohlásit spráVci poplatku Vznik sVé poplatkové povinno§ti

nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mU povinnost platit tento poplatek Vznik|a, případně
doložit existenci skutečností zakládajicích nárok na osvobození nebo úlevu od
poplatku,

(2)
(3)

(4)

Poplatník dle čl. 2 odst, 1 této Vyhlášky je povinen ohlásit spráVci poplatku jméno,
popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě dalšíadresy pro do,UčoVáni,
Poplatník dle čl, 2 odst, 1 písm, b) Vyh]ášky je povinen ohlásit také evidenóní nebo
popisné čislo §tavby Určenékindividuálni rekreaci nebo rodinného domu; není-li
stavba nebo dům označena evidenčnímnebo popisným óíslem, uvede poplatník
parcelní čislo pozen]ku, na kterém je tato stavba umístěna, V případě bytu je poplatník
povinen ohlásit orientačnínebo popisné čislo stavby, Ve které se byt nachází, a číslo
bytu, popřípadě popis umístěníV budoVě, pokud nejsou byty očislovány.

Ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit spráVci poplatku zánik sVé poplatkové
povinnosti Vdůsledku změny pobytu nebo Vdůsledku změny Vlastnictví ke stavbě
určenék individuální rekreaci, bytu nebo rodinnémU domu,

(5)

(6)

Poplatník, ktený nemá sídlo nebo bydliště na územíčlenskéhostátu Evrop§ké unie,
jiného smIuvního státu Dohody o EVropském hospodáiském prostoíu nebo ŠVýcarské
o
konfedelace, uvede také adresu svého zmocněnce V tuzem§ku pro doruěování

Dojde-li ke změně údajůUvedených V ohlášení, je pop|atník povinen tuto změnu
oznámit do 15 dnú ode dne, kdy nasta|a,s

čl. 4
sazba poplatku
(1)

Sazba poplatku óiní 480,- Kě a je tvořena:
a) z óástky 135,- Kč za kalendářni lok a
b) z částky 345,- Kč za kaléndářní rok, Tato óástka je stanovena na zák|adé
skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběl a §Voz
netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářni lok,

(2)

skutečnénáklady za rok 2014 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily:
276 080,-Kč a byly rozúčtovány taktoI
Náklady 276 o8o,-Kč děleno 799 (795 pocet osob s pobytěm na územi obce + 4 počet
staveb urěených kindividuální rekreaci, bytů a rodinných domú, Ve ktených není
hlášena k pobytu žádná tyzlcká osoba) = 345,53 Kč, Z této částky je stanovena sazba
poplatku d]e č|, 4 odst, 1 písm, b)Vyhlášky Ve Výši 345,- Kč.

(3) V

připadě změny místa pobytu fyzické osoby, změny Vlastnictví stavby uróené
kindividuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umistění podle čl, 6

l

§ 10b ods1. 2 zákona o místníchpoplatcích

1§ 14a odst 2zákona o mísinich popatcích
5

§ 14a odst, 3 zákona o míslnich popLatcích

odst, 1 v prúběhu kalendářního roku se poplatgk platí v poměrné Výši, která odpovídá
počtu kalendářních měsíců pobytu, Vlastnictví nebo umístěniV příslušnémkalendářnírn
roce, Dojde-li ke změně V průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení poótu
mésícůrozhod,]ý stav k poslednimu dnitonoto mésice,6

,l

7

čl. 5
splatnost poplatku

(1)
(2)

Poplatek je splatný Ve dVoU stejných splátkách, vždy nejpozději do 31,3 a do 30,9
příslUšnéhokalendářniho roku,
Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti Uvedeném v odst, 1, je poplatek
,15,
dne měsíce, ktený následuje po měsíci, Ve kteróm poplatková
§platný nejpozději do
povinnost Vznikla, nejpozději Však do konce příslušnéhokalendářního roku,

č1.6
osvobození a úlevy

(1)

od poplatku je osvobozena fyzická osoba, kierá je

a)

umístěna do dětského domova plo děti do 3 let věku, školskéhozařizení pro
Výkon ústavnínebo ochranné Výchovy nebo školskéhozařízenípro preventivně
Výchovnou péói na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

b)

umístěna da zařizeni pro děti vyžadujícíokamžitou pomoc na základě rozhodnutí
soudu. na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou púsobností, zákonného
zástupce dítěte nebo nezletilého,

c)

jako nezaopatřené dítě umístěna V domově pro osoby se zdlavotním po§tiženírn
na základě rozhodnutisoudu nebo smlouvy o poskytnutísociálníslužby,nebo
L-isíena Voomové pro osoby se zdravolnim ooslžení-,domové pro se,,]iory
dornově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

d)
(2)

Úleva se poskytuje
osobě hospitaLizované ve zdravotnickém zařízení nejméně po dobu jednoho
kalendářniho mě§íce Ve výši 40,- Kč měsíčně
b) osobé zdžujícíse pracovně nebo studijně V zahlaničínejméně po dobu jednoho
kalendářního měsíce ve Výši40,- Kč mě§íčně,

a)

:

čL7
Navýšénípoplatku

(1)

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem Vča§ nebo Ve spráVné Výši, vyměří mu
obecní úřad poplatek platebním Výmělem nebo hromadným předpisným seznamem,7

(2)

Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplalků můžeobecni
úřad zVýšit až na trojnásobek; toto zvýšenije příslušenstvímpoplatku,B

§ 10b odst,6 zákona o mistnich poplatcích
§ 11 odst, 1 zákona o místnich poplaicích
3
§ 11 odst,3 zákona o mistních poplatcích
6

7

čl. s
odpovědnost za zaplacení poplatku
í1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, ktený je ke dni splatnosti nezletilý
a nenabyl plné svépráVnosti nebo kteti,je ke dni splatnosti omezen ve svépráVnosti
a byl mu jmenován opatrovnik splavujícíjeho jmění, přecházi poplatková povinnost

tohoto poplatníka na zákonného zá§tupce nebo tohoto opatlovníka; zákonný zástupce
nebo opatrovník má stejné procesní po§taveníjako poplatník,'
(2)

V připadě pod|e odstavce 1 Vyměří obecni úřad poplatek zákonnému zástupci nebo
opatroVníkovi poplatníka,]0

(3)

JeJj zákonných zástupců nebo opatrovníkůVíce, jsou povinni plnit

poplatkovou

povinnost společně a nerozdílně,rr

č1.9
přechodné a zrušovací ustanovení
(1)

Zrušuje se obecně záVazná vyhláška ó,3/2012, o rnístním poplatku za provoz systému
shromaždoVání, sběru, přepravy, třídění, VyužíVánía odstraňování komunálních
odpadů ze dne 13- 12- 2012-

(2)

Poplatkové povinnosti Vzniklé před nabytim účinnosttéto Vyhiášky se posuzují podle
dosavadních právních předpisů,

čl. ío
Účinnost
Taio vyhláška nabývá úóinnostidne 1. 1,2016,

lng. Helena HochoVá
místostarosta

lvlilan lvllateóek

starosta

Vyvěšeno na úřednídesce dne: 15. 12,2015
Sejmuto z úřednídesky dne:

ý

lí, 4,20,1b

§ 12 odsl, 1 zákona o nrísiníchpoplatcích
§ 12 odst, 2 zákona o místních poplalcích
L 12 odst, 3 zákona o místních poplaicích
§
|o

