OBEC HORNI POCAPLY
obecně závazná Vyhláška obce Horní Počaply ě.212019,
o místnímpoplatku za provoz systému shromažd'ování, sběru, přepravy,
třídění' využívánía odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce Horní Počaply se na svém zasedánídne12.12'2a19 usnesením
č' 161412019 usneslo vydat na základě s 'l4 zákona č' 565í990 sb'' o místníchpop|atcích'
Ve znění pozdějších předpisů' a Vsouladu s s'10 pÍsm' d) a s 84 odst' 2 písm' h) zákona
ě' 128l20oo Sb'' oobcích (obecní zřízení)' Ve znění pozdějších předpisů' tuto obecně
záVaznou vyhlášku (dále jen
Vyhláška"):
'tato

čt. t
Úvodní ustanovení

obec Horní Počaply touio Vyhláškou zavádÍ místnípoplatek za provoz systému

(1)

shromažd'ování, sběru, přepravy' třídění, využíVánía odstraňování komunálních
odpadú (dále jen

',poplatek").

spráVcem poplatku je obecní úřad obce Homí Počaply.]

(2)

čl.2
Poplatník
Poplatek

(1)

za provoz sysiému shromaŽdbvání' sběru,

a odstraňoVání komunálních odpadů platí':

a)
b)

přepravy' iřídění' Využivání

fyzická osoba přihlášená V obci'
Íyzická osoba' která rná ve Vlastnictví stavbu určenou k individuální lekreaci, byt
nebo rodinný dům' Ve kteÚch není přih|ášená žádná fyzická osoba, a to ve VýŠi
odpovídajícípoplatku za jednu Íyzickou osobu; má-li ké stavbě určené
k individuální reKreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické práVo Více osob,
jsou pov]nny platit poplatek společně a nerozdílně'

za fyzické osoby tvořícídomácnost můžepoplatek platitjedna osoba' Za fyzické osoby
žijícíVrodinném nebo bytovém domě můžepoplatek platit Vlastník nebo správce'
osoby, které platí poplatek za ýice rýz|ckých osob, jsou povinny spráVci poplatku
oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek

(2)

platí'3

ct.3

(1)

ohlašovaci povinnost
Popiatník je povinen ohlásit spráVc] poplatku Vzník sVé poplatkové povinnosti

nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek Vznikla, případňě
doloŽit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od
poplatkL.

ls

15 odst' 1 Žákona č' 565/1990 Sb', o míslnich poplatcích' ve zněrí pozdějších předpisů (dále jen ,zákon

o m st1 ch poplaŤ.:c")

10b odst'
'?s
]

s

1 zákona o místníchpop]atcích
1ob ods1' 2 zákona o Ínístníchpoplatcích
1

(2)

Poplatník dle čl' 2 odst. '1 této vyhlášky je povinen ohlásit spráVci poplatku jméno'
popřípadě ]ména' a příjmení'misto přihlášení, popřipadě dalšíadresy pro doručováni'

(3)

Poplatník dle čl' 2 odst' 1 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit také evidenčnínebo
popisné číslostavby určenékindividuální rekreaci nebo rodinného domu; nenÍ_li
stavba nebo dům označena evidenónim nebo popisným číslem'uvede poplatník
parcelní číslopozemku' na Kerém je tato stavba umístěna' V případě bytu je poplatník
povinen ohlásit orientaóní nebo popisné číslostavby' ve ktelé se byt nachází' a číslo
bytu' popřípadě popis umístěnív budově' pokud nejsou byty oóíslovány'

(4)

Ve lhůtě podle odst' 1 je

(s)

PoplatnÍk, kter,ý nemá sídlo nebo bydliště na územíčlenskéhostátu Evropské unie'
jiného smluvniho státu Dohody o EVropském hospodářském prostoru nebo ŠVýcarské
konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce V iuzemsku pro doručování'4

(6)

Dojde-li ke změně ÚdajŮ uvedených

pop|atník povinen ohlásit spráVci poplatku zánik své
poplatkové povinnosti V důs|edku změny přihlášení nebo v důsledku změny Vlastnictvi
ke stavbě určenék individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu'

v ohlášení, je poplatník povinen tuto

změnu

oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala'5

Povinnost ohlásit údaj podle odst' 2 a 3 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaje
zveřejněné pro tyto účelysprávcem poplatku na úřední desce.

(7)

čl.4

Sazba poplatku
rr)

sazba pop]atku činí400 Kč a je tvořena:
a) z částky 150,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky 250,- Kě za kalendářní rok' Tato částka je stanovena na zák|adě
skuteóných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběl a svoz
netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok'

(2)

Rozúčtovánískutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok je obsaženo v příloze'
která tvoří nedílnou součást této Vyhlášky'

(3)

V

případě změny místa přihlášení fyzické osoby, změny VlasinictvÍ stavby určené
k individuální rekreaci' b}'tu nebo rodinného domu nebo změny umístěnípodle čl- 6
odst' 1 v průběhu kalendářního roku se poplatek platí V poměrné Výši, ktelá odpovídá
počtu kalendářnich měsícůpřihlášení' Vlastnictví nebo umístění V příslušném
kalendářním roce' Dojde-li ke změně V průběhU kalendářního měsíce' je pro stanovení
poótu měsícůrozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce'6

(1)

a

s
s
6
s
5

čt. s
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný Ve dvou stejných splátkách' Vždy nejpozději do 3o'3' a do 3o.9příslUšného ka|endářního roku.

14a odst' 3 zákona o nrístních poplatcích
14a odst' 4 zákona o místníchpoplatcÍch
10b odst' 6 zákona o nrístních poplaicích

(2)

Vznikne_li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném Vodst' 1' je poplatek
splatný nejpozději do 15' dne měsíce, ktený nás|eduje po měsíci, ve kterém poplatková
povinnost vznikla.

ct.6
osvobození a úlevy
(1)

od

a)
b)

c)
(2)

popLatku je osvobozena fyzická osoba dle čl' 2 odst' 1 pÍsm' a), která je7

umístěna do dětského dornova pro děti do 3 let věku' školskéhozarizeni prc
Výkon ústavnínebo ochranné Výchovy nebo školského zařízení pro preventivně
Výchovnou péčina základě rozhodnutísoudu nebo smlouvy,
umísiěna do zařízenÍ pro děti VyŽadující okamžitou pomoc na zák|adé rozhodnutí
s rozšířenou pŮsobností' zákonného
zástupce dítěte nebo nezletilého,

soudu' na žádost obecního Úřadu obce

umístěna V domově pro osoby se zdravotnÍm postižením, domově pro seniory,
domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlenÍ'

od poplatku se osvobozují:

a)
b)
c)

děti do 6let Věku

osoby kterým byl zrušen údaj o trvalém pobytu na základě rozhodnutí a
prokazatelně se nezdÉujína územíobce a jejich pobyt se nepodařilo zjistit'
cizí státní příslušníci,kteÚm bylo uděleno povolení k pobytu' ale na Území obce
se prokazatelně nezdžují a jejich pobyt se nepodařilo zjistit.

(3)

Úleva se poskytuje:
osobám ve věku od 7 do 15 let Ve Výši 200 Kč

(4)

Údaj rozhodný pro osvobození nebo Ú]evu dle odst' 1, odst.2 a odst.3 tohoto článku
je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 15 dnů od skuteěnosti zak|ádajícínárok na

osvobození nebo úlevu.

(5)

V případě' Že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo
ú|evu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození
nebo úlevu zaniká'3

Čl- 7

Navýšení poplatku
(1)

Nebudou_ll poplatky zaplaceny popLatníkem včas nebo ve spráVné Výši, Vyměři mu
spráVce poplatku poplatek platebnÍn'] Výměrem nebo hromadným předpisným
seznamem.9

(2)

]

Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatkú můžespráVce poplatku zuýšil až
na trojnásobek] toto zvýšenije příslušenstvímpoplatku sledujícímjeho osud']0

s10b odst' 3 zákona o místnÍch poplalcích

14a odst' 6 zákona o místníchpoplatcích
11 odst' 1 zákona o místních poplatcích
'gs
]0
s 11 odst' 3 zákona o místních poplatcích

3

s

čl.8
odpovědnost za zaplacení poplatku11
Vznikne-li nedoplatek na popLatku pop|atníkovi' ktený je ke dni splatnosti nezletilý
a nenabyl plné svépráVnosti nebo kteÚ je ke dn] splainosti omezen ve svépráVnosti
a byl mu jmenován opatrovník spravujíci jeho jmění, přechází poplatková povinnost

(1)

tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce
nebo opatrovník má stejné procesní postaveníjako poplatník'

Vpřípadě pod|e odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci

(2)

nebo opatrovníkoVi poplatníka'

Je-li zákonných zástupcú nebo opatrovníkŮ více, jsou povlnni plnit poplatkovou

(3)

povinnost společnéa nerozdílně.

čt. s
Přechodné a zrušovací ustanovení

(1)
(2)

Zrušuje se obecně záVazná vyhláška č.212016, zedne 15'3.2016
Poplatkové povinnosti Vzniklé před nabytím úóinnosti této Vyhlášky se posuzují podle
dosavadních právních předpisů'

Čl. 1o

Účinnost
Tato Vyh|áška nabýVá účnnostl dnem 'l"1'2020'

WsQ,

il;,"[\L;ú;;;;;

na

místostarostka

Vyvěšeno na úřední d esce ane:
sejmuto z úřední desky dne:

]]

s

12

zákona o místníchpoplatcích

/í,/2,Z4/4

PřÍIoha

obecně závazné vyhlášky obce Horní Počaply č. 2/2019

Rozúčtovánískutečných nákladů obce předchozího roku - 2018 za sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu na Íyzickou osobu (s 10b odst' 4 písm' b) zák' č. 565/1990 sb',
ve znění pozdějších předpisů)'
Kalkulované položky

sběrné nádoby í 10 l (r. 2018)
sběrné nádobv 1110 l
kalkulace na Íyzickou osobu
('1222 obwatel)
sazba poplatku pro fyzickou
osobu (s í0b odst.4 písm. b)

celkové náklady na ryzické
osobv (rok 2018)
785 301,00

643 Kč
250 Kč

Horni Počaply 12'12'2019

Pevla LábčíkÓVá

Vwěšeno. 1612 2019

sejmuto:

