obec uHŘlcE

zastupitelstvo obce Uhřice
obecně závazná vyhláška obce Uhřice č.2/20í5
o místním poplatku za p.ovoz systému shromaždbvání, sběru, přepravy,
třídění, VyuŽíVáni a odstraňování komunálních odpadů
zastupitelstvo obce Uhňce se na svém zasedáni dne 21.12.2015 usnesením čj02 l z9 l
2015 usneslo Vydat na základě s 14 odst- 2 zákona č' 565/1990 sb'' o místních poplatcích'
Ve znění pozdějších předpisů' a V souladu s s10 písm. d) a s 84 odst' 2 písm. h) zákona
č' Qal2ooo sb', o obcích (obecni zřizeni\' Ve zněni pozdějších předpisů, tuto obecně
záVaznoU vyhlášku (dále jen '.Vyhláška"):

čl. í
Úvodní ustanovení

Whláškou zavádi místnípoplatek za provoz systému
shromažďováni' sběru, přepravy, třídění' využívánia odstraňování komunálních

(1) obec lJhřice touto

(2)

odpadů (dále jen "poplatek").
Řízenío poplatcich vykonává obecníúřad']

ct.2
Poplatník

(1)

Poplatek

za provoz systému shromažďování, sběru'

a odslraňování

a)

přepravy, tříděni, Využívání

komunáIních odpadů platí'z:

Íyzická osoba'
1. která má

V

obci trvalý pobyt'

2- které byl podle zákona upravujicího pobyt cizinců na územíČeské
republiky povolen tÍvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delšínež
90 dnú.

3' která podle zákona upravujícího tiobyt cizinců na územi Českérepubliky
pobývá na územíČeské
republiky přechodně po dobu delší3měsíců'

4' které byla udělena mezinárodni ochÍana podle zákona upravujícího azyl

nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícíhodočasnou ochranu
cizinců,

b)

íyzická osoba, která má Ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt
nebo Íodinný dům' Ve kteÚch není hlášena k pobytu žádná fyzjcká osoba' a to
Ve výši odpovidajícípoplatku za jednu fyzickou osobu; má-lí ke stavbě určené
k individuálni rekreaci' bytu nebo rodinnému domu Vlastnické právo vice osob'
jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně'

14 odst' 3 zákona č 565/1990 sb-, o místních poplatcích' ve znění pozdějšich předdsů (dále jen
o mistních poplalcÍch')
, 10b odst 1 zákona o místníchpoplalcÍch
s
I
1

s

lákon

t

(2)

za fyzjcké osoby tvořícídomácnost můŽe poplatek platitjedna osoba' za fyzické osoby
ŽijícíV rodinném nebo bytovém domě můŽe poplatek platit vlastník nebo sp.áVce'
osoby, které platí poplatek za více frzjckých osob, jsou povinny obecnímu úřadu
oznámit jméno' popřípadé jména, příjmení a data narození osob' za které poplatek
ptati.3

čl.3

ohlašovací povinnost

(1)

Poplatník je povÍnen oh|ásit spráVci poplatku vznik sVé poplatkové povinnosti

nejpozději do 15' dnů ode dne' kdy mu povinnost platit tento poplatek Vznikla' případně
doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od
poplatku.

(2)
(3)

(4)

(5)
(6)

Poplatník dle čl' 2 odst- 1 této Vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno,
popřípadě jména, a přijmení' místo pobytu, popřípadě dalšíadresy pro doručováni'
Poplatnik dle čl. 2 odst' J písm' b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenčni nebo
popisné číslostavby určenék individuální rekreacj nebo rodinného domu; není-li
stavba nebo dům označena evjdenčnim nebo popisným číslem,uvede poplatník
parcelní čislo pozemku, na Kerém je tato stavba umistěna' V případě bytu je poplatník
povinen ohlásit orientačnínebo popisné čislo stavby' Ve které se byt nacházi, a číslo
bytu, popřípadě popis umistěníV budově' pokud nejsou byty očísloványstejným zpŮsobem a Ve stejné lhutě jsou poplatníci povinni ohlásit spIávci poplatku
zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo V důsledku změny
vlastnictví ke stavbě určenék individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu'

Poplatník, ktený nemá sídlo nebo bydliště na územíčlenskéhostátu Evropské unie,
jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské
konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce V tuzemsku pro doručování'4

Dojde-li ke změně údajůuvedených V ohlášení, je poplatnik povinen tuto změnu
oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala'5

ct. 4
Sazba poplatku
('1)

sazba poplatku čini 500 Kč' a je tvořena:
a) z částky 100 Kč za kalendářní rok a
b) z částky 400 Kč za kalendářní lok. Tato částka je stanovena na základě
skuteěných nákladú obce předchozího kalendářního roku na sběí a svoz
netříděného komunálniho odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

(2) Rozúčtováni skutečných nákladŮ obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok je obsaŽeno V pří|oze,

Kerá tvoří nedílnou součást této Vyhlášky.
(3)

]

s
s
5
s
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V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny

Vlastnictví stavby určenék
individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle
odstavce 6 odst' í vyhlášky v prŮběhu kalendářního roku, se poplatek platí

10b odst' 2 zákona o míslnich poplalcích
14a odst' 2 Žákona o mistflíď poplatcích
14a odst 3 zákona o místníchpoplatcích

t

v poměrné Výši' která odpovídá počtu kalendářních měsícůpobytu, vIastnictví nebo
umístěn' V příslušnémkalendářním roce' Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního
mésíce,je pro stanovení počtu měsicŮ rozhodný stav k poslednímu dni tohoto
měsice'6

ct. 5
Splatnost poplatku
(1)

Poplatek je spIatný jednorázově a to nejpozději do 31'března příslušnéhokalendářního
roku

(2)

Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném Vodst' 1' je poplatek
splatný nejpozději do'l5. dne mésíce,kteÚ následuje po měsíci, ve kterém poplatková
povinnost vznikla' nejpozději však do konce příslušnéhokalendářního roku.

(1)

čl. 6
osvobození a úlevy
od

a)
b)

c)
d)
(2)

umístěna do dětského domova pro děti do 3 let Věku, školského zařizeni vo
Výkon ústavnínebo ochranné Výchovy nebo školskéhozařízenípro preventivně
výchovnou péčina základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy'
umístěna do zařízeni pfo děti Vyžadujícíokamžitou pomoc na základě rozhodnutí
soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšiřenou působností' zákonného
zástupce dítěte nebo nezletilého,

jako nezaopatřené díG Umístěna V domově pro osoby se zdravotním postižením
na základě rozhodnutísoudu nebo smlouw o poskýnuti sociální sluŽby' nebo
umístěna V domově pÍo osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory,
domově se zvláštním reŽimem nebo chráněném bydlení'

od poplatku se osvobozují;
poplatnicis trvalým pobytem na ohlašovně, tj. na adrese Uhřice 84,
poplatníci dlouhodobě žýicív zahÍaniči'minimálně však 10 měsícŮ Vdaném

a)
b)
c)
d)

e)

0
s)

(3)

poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je

kalendářním roce.
poplatnici ve Výkonu trestu' minimáIně však 10 měsiců v daném kalendářním roce'
poplatníci platícívjiné obci Českérepublilíy poplatek za komunální odpad podle
s17 zákona č-185/2001 sb. o odpadech a o změně něktených dalších zákonú' ve
zněni pozdějších předpisů'
poplatnici v kalendářním roce svého naíozeni,
poplatníci, kteří mají ve Vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci nebo
rodinný dům, ve ktených není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba a kteÚm
nebyla obcí Uhřice vydána nádoba na směsný odpad'
osoby' které mají pob}.t v obci Ičl.2 odst'1, písn. a) bod í], ale V obci se po celý
.ok ka|endářní Íok nezdržqi a není známo misto jejich skutečnéhopobytu'

Úbva se poskytuje v případě' Že je poplatek hrazen jednou osobou za fyz'cké osoby
tvořící domácnost' Poplatek je úměrně snižen tak, že součet společnéodvedených
poplatků činí:

a) za dvě osoby
6

s

900 Kč,

10b odsl' 6 zákona o mlstnÍch poplatcic h

osoby
za čtyřiosoby

b) za tři

1250 Kč'

c)

1550 Kč'

d) za pět a Víca

osob

1800 Kč'

ěl.l

Navýšenípoplatku
(í)
{2)

(1)

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem Včas nebo ve spráVné výšj' Vyměří mu
obecníúřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem'7

Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků můžeobecní
úřad z\/ýšit aŽ na trojnásobek; toto zvýšeníjepřislušenstvím poplatku' 3

čl. s
odpovědnost za zaplacení poplatku
VznikneJi nedoplatek na poplatku poplatníkovi, kteÚ je ke dni splatnosti nezletilý
a nenabyl plné svépráVnosti nebo kteni je ke dni splatnosti omezen ve svépráVnosti
a byl mU jmenován opatrovník spravující jeho jměni, přechází poplatková povinnost

(2)

tohoto poplatnika na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce
nebo opatrovnÍk má stejné procesní postavenijako poplatník',

V připadě podle odstavce 1 Vyměří obecní Úřad poplatek zákonnému zástupci nebo
opatrovníkovi poplatníka.10

(3)

Je-li zákonných zástupců nebo opatÍovníkůVíce, jsou povinni plnit poplatkovou
povinnost společně a nerozdílně'1í

(1)

(2)

ct. I
Přechodné a zrušovací ustanovení
zrušuje se obecně záýazná vyhláška č.1l2o12 o místním poplatku za plouoz
shfomažďování, sběru' přepraw, třídění' využíVáni a odstraňování komunálního
odpadu ze dne 13. 12. 2012

.

Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím úěinnost této vyhlášky se posuzu.ii podle
dosavadnich právních předpisú'

ět. lo
Účinnost
Tato Vyhláška nabývá účinnostipatnáct'im dnem po jejím Vyhlášení

7

11 odsl'1 zákona o místníchpoplatcích
s 11 odst'3 zákona o mÍslních poplalcich
9
s 12 odst'1 zákona o míslníď poplatcích
lo 12 odst'2
zákona o míslnich poplatcích
s
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Vyvěšeno na Úřední desce dne: 21.12'2015
sejrnuto z úřednídesky dne| 6' 1'2016

Příloha č. 1 ko4l é. 2I2o15
o místnímpoplatku za provoz systému shromažd'ování, sbéru, přepřavy,
třídění' využíVánía odstraňování komuná|ních odpadů

skutečnénáklady za rok 2014 na sběr netříděného komunálního odpadu ěinily 96517'- Kč a
byly íozúčtoványtakto:
Náklady 96517'- Kč děleno 213 (201 osob s pobytem na územíobce + 12 staveb určených
k individuální rekreaci' bytů a rodjnných domú, Ve kteďch není hlášena k pobytu žádná
frzická osoba)
453'13 Kč. ztéto částkyje stanovena sazba poplatku dle čl- 4 odst-1
písm. b) vyhlášky ve \^iši 400'- Kč'

=

