oBEc z^Luži
Obecně závazná vyhláška č. 4l20l5,
o místnímpoplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třidění, využívánía odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce Záluží se no svém zasedání dne l6.1istopadu 20]5 usneslo vYdat na
záktadě § t4 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb,, o místníchpoplatcích, ve znění pozdějŠÍch
(dále jen ,,zákon o místníchpoplatcích"), a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a
předpisů
-§
8i odst. 2 pism. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějŠÍch
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen ,,vyhláška"):

čt. t
úvodníustanovení

1)
2)
3)

Obec Záluží (dále jen ,,obec") touto vyhláškou zavádi místnípoplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využiváni a odstraňování komunálních odpadů
l)
(dále jen,,poplatek").
Řizení o poplatku vykonává Obecní iňad ZáItlží(dále jen ,,správce poplatku";.2)
Poplatkovým obdobím je období kalendářního roku,

čt.z

Poplatník
P

oplatníka defi nuj e zálkon o mí stních poplatcích.

3

)

čt. s
Ohlašovací povinnost
poplatku ohlásit vznik poplatkové povirrrrosti do 15 dnŮ ode
1)
' poplatník je povinen správci
dné vzniku poplatkové povinnosti. V případě vzniku osvobození nebo úlevy souČasně se
vznikem poplatkové povinnosti ohlašuje se tato skuteěnost ve stejné lhŮtě.

g) a § lOb zikorrao místníchpoplatcích
') § 1 písm.
§ 14 odst. 3 zékola o místníchpoplatcích

z)

:l

platí:
5 tOb odst. 1 a 2 zákonao místníchpoplatcích: ,,(l) Poplatek
a) fuzická osoba,
l. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákoná upravujícího pobl,t cizinců na uzemi Českérepubliky povolen trvalý pobyt
nebo přechodný pobý na dobu delšínež 90 dnů,

3.
4.

b)
'

která podle ,alonuupralujícího pobyt cizinců nauzemi Českérepubliky pobývá na územíČeské
republiky přechodně po dobu delší3 měsíců,
ktire byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícíhoazyl nebo dočasná ochrana

podle zákona upralujícího dočasnou ochranu cizínctt,
k individuální rekreaci, blt nebo rodinný dŮm, ve
ryzióraosoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou
a to ve v}ši odpovídajícípoplatku za jednu
osoba,
pobytu
žádná
k
není
hlášena
Úeých
ýzická
domu vlastnické
§zilkou osobu; má-li ke stavbě určenék individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému
právo více osob,jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost můžepoplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby Žijící
v iodinném nebo bytovém domě můžepoplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek z4
vice fyzíckých osób, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data
narozeni osob, za které poplatek platí."

2)

Obsah ohlášení upravuje zákono místníchpoplatcích,a)
oo;ae-ti ke změně ndajů uvedených v ohlášenís), je poplatník povinen tuto změnu oznámit
do 15 dnů ode dne, kdy nastala.6)

:j

čt.l

Sazba poplatku

1)

Sazbapoplatku pro poplatníka činí500,- Kč zakalendáÍní rok

a

je tvořena:

a) z

částky 250,- Kč a
na
částky 250,- Kč stanovené rta základě skutečných nákladů obce předchozího roku
sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu,

bi z

2) Rozúčtovánískutečných nákladů předchozího roku na sběr a SvoZ
3)'

netříděného

komunálního odpadu na osobu je uvedeno v příloze této vyhlášky.
postup pro zjištinívýše poplátku v případč vzniku nebo zániku poplatkové Povinnosti
p-terru kaiendářrrího roku stanoví zákon.1)

"

čt. s
osvobození

1) Osvobození od poplatku stanoví zákon.8)
2) Od poplatku se dále touto vyhláškou osvobozují na dobu twání důvodu osvobození
poplatníci:

odst. 1 písm. a) zákona o místních poplatcích s údajem o trvalém pobytu
na adrese obecního úřadu záIuži,
dle § 10b odst. písm. b) zákona o místníchpoplatcích vlastnící budovy s číslem
evidenčním3, 4, 5, II a 13 - vše v místní části ZáIuži,

a) dle §l0b

b)
4)

V ohláŠenípoplatnik uvede:
§ 14a odst. 1 a 2 zákonao místníchpoplatcích:"(1)
firmu, obecný identifikátor, byl-li Přidělen,
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní
pro
doručování;právnická osoba uvede téŽ
misto pobyu ,róbo ,idlo, místb podnik ání, popřípaďě dalšíadresu
věcech,
jednat
poplatkorných
v
osoty, ttere;sou jejím jménem oprárlněny
v zahraniČÍ,
b) čísiaus""[ s,.ý.il újtůu posk}tovatelú platebních služeb, včetně poskytovatelŮ těchto sluŽeb
podnikatelskou
s
poplatku
souvisí
předmět
případě,
že
v
činností,
v souvislosti , pódrrikut.lrkou
u|ivanych
činnostípoplatníka nebo plátce,
c) údaje roáodné pro sianovení qýše poplatkové povinnosti (např. číslopopisné nebo evidenČnístavbY,
není-li taková stavba označ.nu, puř pui".Ioi číslopozemku, na němž je stavba umístěna; ČÍslobYtu nebo
popis jeho umístěníve stavbě, jakož i identifikace stavby, ve které sebýnalézá).
po"ptatn1q ktery nemá sídlo nebo bydliště na inemi členskéhostátu Ewopské unie, jiného smluvního státu

izi

Dohody

o

El.ropském hospodařskěm prostoru nebo Šl}carskékonfederace, uvede kromě

ÚdajŮ

požadovaných v odst. 1 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování."
5)
včetně záníku poplatkové p ovinnosti
6)
§ 14a odst. 3 zákona o místníchpoplatcích
a i tou odst. 6 zákona o místníchpoplatcích: ,,V případě změny místa poby,tu fyzické osoby nebo změnY

vlastnictví stavby určenék individuáiní rekreaci, bltu nebo rodinného domu nebo změnY umístěníPodle

v pruúchu kalendářnfuo roku, se poplatek platí v poměrné qýši, která odPovídá Počtu kalendářních
měsíců pobyfu, vlastnictví nebo umístění v příslušnémkalendářním roce. Dojde-li ke změně v PrŮběhu
kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsícůroáodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce."
8)
poplatku je osvobozenafyzická osoba, která je
§ 10b odst. 3 ziákona ó místníchpoplatcích: ,,Od
3
a) umístěna do dětského domóvá pro děti do let věku, školskéhozařizení pro výkon Ústavní nebo ochranné
qýchovy nebo školského zařiŽení pro preventivně v.ýchovnou péčina zéťrJraďéroáodnutí soudu nebo
odstavce

:

smlouly,

b) umístěna do zařízení pro děti ryžadujícíokamžitou pomoc na základé rozhodnutí soudu, na

Žádost

obecního úřadu obce s iozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
c) jako nezaopařené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postiŽením na základě rozhodnutí
ioudu nebo smlouly o poskýnutí sociální služby, nebo
d) umístěna v domovÉ p- orbby se zdravotním postižením,domově pro seniory, domově se zvláštním
režimem nebo chráněném bydlení."

přítoha k obecně zívaznélyhlášce č. 4t2OlS, o místnímpoplatku T.a provoz systému
shromažďování, sběru, přeprary, třídění, využívánía odstraňování komunálních
odpadů

Rozúčtovánískutečných nákladů předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu na osobu:

a)

skutečnénáklady roku 2014 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu Činily
184.815,- Kč;

b)

počet osob (poplatníků) 213;

c)

rozúčtovánínákladů: 184.815,_ Kě l 213 osob

:

868,_ Kč/osobu.

CI.6

Splatnost poplatku
je splatný jednorázověnejpozději do 31.3. příslušnéhokalendářního roku.
2) toptatetire zap;1atittéžve 2 stejných splátkách, nejpozději do 31. 3. a 30. 9. příslušného
1) poplatek

kalendářního roku.

3) Vznikne-li poplatková povinnost (nebo zanikne-li osvobozenÍ) po 15. 3. přísluŠného
kalendářního roku, je příslušná část poplatku splatná do 15. dne měsíce, který
bezprostředně následuje po měsíci, ve kterém vznikla poplatková povinnost (nebo zaniklo
osvobození).

čt.l

zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. Il2012, o místnímpoplatku za proyoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívánía odstraňování komunálních odPadŮ,
zedne 18.10.2012.

čls

Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnostidnem I. I.2016.

,

dí

/1

ďdu// lh,
Miroslav stembera
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 17. 1I.2015
Sejmuto z uředni desky ďne: 2, 12. 2015

,r,§H boda
starosta

