Obec Zelenecká Lhota
Zastupitelstvo obce
Obecn závazná vyhláška
. 2/2020,
o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

Zastupitelstvo obce Zelenecká Lhota se na svém zasedání dne 7. 6. 2020 usnesením .
2020/4 usneslo vydat na základ § 14 zákona . 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
zn ní pozd jších p edpis (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm.
d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona . 128/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení), ve zn ní pozjších p edpis , tuto obecn závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

l. 1
Úvodní ustanovení
(1)

Obec Zelenecká Lhota touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému
shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpa(dále také „poplatek“).

(2)

Správcem poplatku je obecní ú ad.1

l. 2
Poplatník
(1)

(2)

Poplatek za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání
a odstra ování komunálních odpad platí2:
a)

fyzická osoba p ihlášená v obci,

b)

fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu ur enou k individuální rekreaci, byt
nebo rodinný d m, ve kterých není p ihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši
odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavb ur ené
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob,
jsou povinny platit poplatek spole
a nerozdíln .

Za fyzické osoby tvo ící domácnost m že poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby
žijící v rodinném nebo bytovém dom m že poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci poplatku oznámit
jméno, pop ípad jména, p íjmení a data narození osob, za které poplatek platí.3
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l. 3
Ohlašovací povinnost
(1)

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozd ji do 30 dn ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, p ípadn doložit
existenci skute ností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.

(2)

Poplatník dle l. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, poípad jména, a p íjmení, místo p ihlášení, pop ípad další adresy pro doru ování.

(3)

Poplatník dle l. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit také eviden ní nebo
popisné íslo stavby ur ené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo d m ozna ena eviden ním nebo popisným íslem, uvede poplatník parcelní
íslo pozemku, na kterém je tato stavba umíst na. V p ípad bytu je poplatník povinen
ohlásit orienta ní nebo popisné íslo stavby, ve které se byt nachází, a íslo bytu, poípad popis umíst ní v budov , pokud nejsou byty o íslovány.

(4)

Ve lh
podle odst. 1 je poplatník povinen ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v d sledku zm ny p ihlášení nebo v d sledku zm ny vlastnictví ke stavur ené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.

(5)

Poplatník, který nemá sídlo nebo bydlišt na území lenského státu Evropské unie,
jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodá ském prostoru nebo Švýcarské
konfederace, uvede také adresu svého zmocn nce v tuzemsku pro doru ování.4

(6)

Dojde-li ke zm
údaj uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto zm nu oznámit do 15 dn ode dne, kdy nastala.5

(7)

Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 a 3 nebo jeho zm nu se nevztahuje na údaj, který
že správce poplatku automatizovaným zp sobem zjistit z rejst ík nebo evidencí, do
nichž má z ízen automatizovaný p ístup. Okruh t chto údaj zve ejní správce poplatku
na své ú ední desce.6

l. 4
Sazba poplatku
(1)

(2)

Sazba poplatku iní 400 K a je tvo ena:
a)

z ástky 150 K za kalendá ní rok a

b)

z ástky 250 K za kalendá ní rok. Tato ástka je stanovena na základ skute ných náklad obce p edchozího kalendá ního roku na sb r a svoz net íd ného
komunálního odpadu za poplatníka a kalendá ní rok.

Skute né náklady za rok 2019 na sb r a svoz net íd ného komunálního odpadu inily:
244 286 K a byly rozú továny takto:
Náklady 244 286 d leno 192 (139 po et p ihlášených osob na území obce + 53 po et
staveb ur ených k individuální rekreaci, byt a rodinných dom , ve kterých není p ihlášena žádná fyzická osoba) = 1 272 K . Z této ástky je stanovena sazba poplatku dle
l. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 250 K .
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(3)

V p ípad zm ny místa p ihlášení fyzické osoby, zm ny vlastnictví stavby ur ené
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo zm ny umíst ní podle l. 6
odst. 1 v pr
hu kalendá ního roku se poplatek platí v pom rné výši, která odpovídá
po tu kalendá ních m síc p ihlášení, vlastnictví nebo umíst ní v p íslušném kalendá ním roce. Dojde-li ke zm
v pr
hu kalendá ního m síce, je pro stanovení po tu
síc rozhodný stav k poslednímu dni tohoto m síce.7

l. 5
Splatnost poplatku

(1)

Poplatek je splatný jednorázov , a to nejpozd ji do 30. 4. p íslušného kalendá ního
roku. Pokud celková výše poplatku p esáhne 800 K je možno poplatek hradit ve dvou
stejných splátkách, vždy nejpozd ji do 30. 4. a do 30. 9. p íslušného kalendá ního
roku.

(2)

Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek
splatný nejpozd ji do 15. dne m síce, který následuje po m síci, ve kterém poplatková
povinnost vznikla.

l. 6
Osvobození a úlevy
(1)

(2)

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

umíst na do d tského domova pro d ti do 3 let v ku, školského za ízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského za ízení pro preventivn výchovnou pé i na základ rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

b)

umíst na do za ízení pro d ti vyžadující okamžitou pomoc na základ rozhodnutí
soudu, na žádost obecního ú adu obce s rozší enou p sobností, zákonného zástupce dít te nebo nezletilého,

c)

umíst na v domov pro osoby se zdravotním postižením, domov pro seniory,
domov se zvláštním režimem nebo chrán ném bydlení.

Úleva se poskytuje fyzické osob dle l. 2 odst. 1 písm. a), která v p íslušném kalendá ním roce dovrší nejvýše 15 let, a to ve výši 300 K z celkové sazby poplatku.

l. 7
Navýšení poplatku
(1)

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem v as nebo ve správné výši, vym í mu
správce poplatku poplatek platebním vým rem nebo hromadným p edpisným seznamem.9
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(2)

V as nezaplacené poplatky nebo ást t chto poplatk m že správce poplatku zvýšit až
na trojnásobek; toto zvýšení je p íslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.10

l. 8
Odpov dnost za zaplacení poplatku11
(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 jm ní, p echází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce
nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.

(2)

V p ípad podle odstavce 1 vym í správce poplatku poplatek zákonnému zástupci
nebo opatrovníkovi poplatníka.

(3)

Je-li zákonných zástupc nebo opatrovník více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost spole
a nerozdíln .

l. 9
echodné a zrušovací ustanovení
(1)

Ruší se obecn závazná vyhláška 1/2012, o místním poplatku za provoz systému
shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpa, ze dne 12. 12. 2012.

(2)

Poplatkové povinnosti vzniklé p ed nabytím ú innosti této vyhlášky se posuzují podle
dosavadních právních p edpis .

l. 10
innost
Tato vyhláška nabývá ú innosti dnem 1. 7. 2020.

...................................
František Egrt
místostarosta

..........................................
Eva Havlová
starostka

Vyv šeno na ú ední desce dne: 11. 6. 2020
Sejmuto z ú ední desky dne:
Zve ejn ní vyhlášky bylo shodn provedeno na elektronické ú ední desce.
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