obec HorníKounice

Zastupitelstvoobce HorníKounice
obecně závaznávyhláškaobce HorníKounice ě.212015,
o místnímpoplatku za provoz systému shromažd'ování,sběru, přepravy,
třídění,využívání
a odstraňováníkomuná!níchodpadů

č.2
obce HorníKounicese na svémzasedánídne 20'11.2015usnesením
Zastupite|stvo
pop|atcích,
ve
usnes|ovydatna základě$ 14 odst.2zákona c.565/1990sb.' o místních
písm.
předpisů,
h) zákona
a vsou|adus s 10 písm.d) a S 84 odst' 2
zněnípozdějŠích
předpisů,tuto obecně
č' 12812000Sb., o obcích(obecnízřízeni),ve znění pozdějších
(dá|ejen ,,vyhláška..).
závaznouvyhlášku

cl. 1
Úvodní ustanovení
( 1 ) obec HorníKounice touto vyh|áškouzavádí místnípoplatekza provoz systému

komunálních
a odstraňování
shromaŽd'ování,
sběru, přepravy,třídění,vyuŽívání
(dá|ejen ,,pop|atek..).
odpadů
(2) Řízenío pop|atcích
vykonáváobecníúřad.1

ct.z
Poplatník
(1) Pop|atekza provoz systémushromaŽd'ování,
sběru, přepravy,třídění,využívání
p|atí2:
komuná|ních
a odstraňování
odpadů
a) fyzickáosoba,
.1.kterámá v obcitrva|ýpobyt,
pobyt cizincůna Území České
2. kterébyl podle zákona upravujícího
pobytna dobu de|šíneŽ
povo|en
pobyt
přechodný
repub|iky
nebo
trvalý
9 0 dnů .
pobytcizincůna územíČeskérepub|iky
3. která pod|ezákonaupravujícího
po dobude|ší
pobývána územíČeské
přechodně
repub|iky
3 měsíců,
4. kteréby|audě|enamezinárodní
azy|
ochranapod|ezákona upravujícího
nebo dočasnáochrana pod|e zákona upravujícího
dočasnouochranu
cizincŮ,
k individuá|ní
rekreaci,byt
b) fyzickáosoba,kterámá ve v|astnictví
stavbuurčenou
neborodinnýdům,ve kteých neníh|ášenak pobytužádnáfyzickáosoba,a to
pop|atku
ve výšiodpovídající
za jednufyzickouosobu;má-|ike stavběurčené
právovíceosob,
k individuá|ní
rekreaci,bytuneborodinnému
domuv|astnické
jsoupovinnyp|atit
pop|atek
spo|ečně
a nerozdí|ně.

.

předpisů(dá|ejen ,,zákon
5 14 odst. 3 zákona č. 565/1990Sb., o místníchpoplatcích've zněnÍpozdějŠích
pop|atcích..)
o místních
.
,l
s 10b odst. zákona o mistnÍchpop|atcích
l

platitjednaosoba.Za fyzickéosoby
(2) Za Íyzické
domácnostmúŽepop|atek
osobytvořící
žijící
v rodinnémnebo bytovémdomě můŽepop|atekplatitv|astníknebo správce.
osoby, kterép|atípop|atekza vícefyzickýchosob, jsou povinnyobecnímuúřadu
jména,příjmení
osob,za kterépoplatek
a data narození
oznámitjméno,popřípadě
pIat í. 3

Čl.s
oh|ašovacípovinnost
(1)

Pop|atníkje povinen oh|ásit správci popIatkuvznik své pop|atkovépovinnosti
případně
p|atit
vznik|a,
tentopop|atek
nejpozději
do 15 dnůode dne,kdy mu povinnost
ú|evu
od
nebo
na
osvobození
nárok
zakládajících
skutečností
doIoŽitexistenci
poplatku.

je povinenoh|ásitsprávcipoplatkujméno,
(2) Pop|atník
d|e č|.2 odst. 1 tétovyh|ášky
jména,
popřípadě
popřípadě
da|ší
adresyprodoručování.
místopobytu,
a příjmení,
je povinenoh|ásittakéevidenční
nebo
(3) Pop|atník
d|e čl'2 odst.1 písm'b) vyhlášky
domu; není-|i
popisnéčís|ostavby určené
rekreacinebo rodinného
k individuá|ní
pop|atník
popisným
uvede
číslem,
nebo
stavba nebo dům označenaevidenčním
je tatostavbaumístěna.
V případěbytuje pop|atník
pozemku,na kterém
parce|ní
čís|o
povinenoh|ásitorientační
stavby,ve kterése byt nachází,a čís|o
nebo popisnéčís|o
popisumístění
v budově'pokudnejsoubytyočís|ovány.
bytu,popřípadě
(4)

jsou poplatníci
povinnioh|ásitsprávcipop|atku
Stejnýmzpůsobema ve stejné|hůtě
změny
pop|atkové
povinnosti
změny pobytunebo v důs|edku
v důs|edku
zánik své
domu'
rekreaci,
bytuneborodinnému
ke stavběurčené
k individuá|ní
v|astnictví

(5)

státuEvropskéunie,
na územíč|enského
kterynemá síd|onebo byd|iště
Pop|atník,
prostoru
jinéhosm|uvního
nebo Švýcarské
hospodářském
státuDohodyo Evropském
konfederace,
uvedetakéadresusvéhozmocněncev tuzemskuprodoručování.a

(6)

je poplatník
povinentuto změnu
Dojde-|ike změně údajůuvedenýchv ohlášení,
oznámitdo 15 dnůodedne,kdynasta|a's

Čl.+
Sazba poplatku
( 1 ) Sazbapop|atku
činí
500,-Kča je tvořena:

roka
a) z částky210,-Kčza ka|endářní
b) z částky290,- Kc za ka|endářnírok. Tato částkaje stanovenana zák|adě
skutečnýchnákladůobce předchozíhoka|endářníhoroku na sběr a svoz
rok.
a ka|endářní
komuná|ního
netříděného
odpaduza pop|atníka
odpadučini|y:
(2) Skutečné
komuná|ního
nák|adyza rok2014.na sběra svoznetříděného
166395'-Kč a bylyrozúčtovány
takto:
obce + 23
Nák|ady166395,--Kčdě|eno318 (295početosob s pobytemna území
početstaveburčených
rekreaci,bytůa rodinnýchdomů,ve kteých není
k individuá|ní
h|ášenak pobytuŽádnáfyzickáosoba)= 523,30Kč.Ztétočástkyje stanovenasazba
pop|atku
ve výši290,-Kč.
d|eč|.4 odst.1 písm.b) vyh|ášky
pop|atcÍch
ton odst.2 zákonao mistních
.] s 14aodst.2 zákonao místnichpop|atcích
$
. 14aodst.3 zákonao mistníchpoplatcích
5

stavby urČené
(3) V případězměny místa pobytu fyzickéosoby, změny v|astnictví
pod|eč|.6
domu nebozměny umístění
rekreaci,bytunebo rodinného
k individuá|ní
p|atí
výši,kteráodpovídá
v poměrné
rokuse pop|atek
ka|endářního
odst.1 v průběhu
přís|ušném
ka|endářním
pobytu,
v
nebo
umístění
počtu
vlastnictví
měsíců
ka|endářních
je
měsíce, pro stanovenípočtu
roce. Dojde-|ike změně v průběhuka|endářního
dnitohotoměsíce.6
rozhodný
stavk pos|ednímu
měsíců

Čl.s
Splatnost poplatku
je sp|atnýve čtyřechstejných
podleč|'2 odst.1 tétovyh|ášky
Pop|atekpro pop|atníka
přísIušného
roku.
ka|endářního
vŽdydo koncečtvrt|etí
sp|átkách,
je sp|atnýjednorázověne
pod|eč|.2 odst. 2 tétovyh|ášky
(2) Pop|atekpro pop|atníka
pozdějido koncepřís|uŠného
roku.
ka|endářního

(1)

v odst. 1, je pop|atek
poplatkovápovinnostpo datu splatnostiuvedeném
(3) Vznikne-|i
do 15.dne měsíce,ktenýnás|edujepo měsíci,ve kterémpop|atková
sp|atnýnejpozději
roku.
ka|endářního
povinnost
všakdo koncepřís|uŠného
vznikla,nejpozději

Čl.s
osvobozenía úlevy
je osvobozenafyzická
( 1 ) od pop|atku
osoba,kteráje
zařízenípro
a) umístěnado dětskéhodomovapro děti do 3 |et věku, ško|ského
pro
preventivně
zařizení
nebo ochrannévýchovynebo ško|ského
výkonústavní
pécina zák|aděrozhodnutí
soudunebosm|ouvy,
výchovnou
okamŽitoupomoc na zák|aděrozhodnutí
b) umístěnado zařizenípro děti vyžadujíci
působností,
zákonného
soudu, na Žádost obecníhoúřaduobce s rozšířenou
nebo
nez|eti|ého,
zástupcedítěte
postiŽením
dítěumístěnav domověpro osobyse zdravotním
c) jako nezaopatřené
nebo
sociální
s|uŽby,
o poskytnutí
na zák|aděrozhodnutí
soudunebosm|ouvy
postiŽením,
domověpro seniory,
d) umístěnav domově pro osoby se zdravotním
byd|ení.
nebochráněném
reŽimem
domověse zv|áštním
(2) od pop|atku
se osvobozují:
nezdrŽují
tj. 12 měsíců
a) osoby,kterése v obciv danémroced|ouhodobě
pobyt
obecního
oh|ašovny
na
adrese
trva|ý
kterým
by|
úředně
stanoven
b) osoby,
úřadu
rekreaciu řeky Rokytnéz důvodunezajíŽdění
s|ouŽící
k individuá|ní
c) nemovitosti
svozovéfirmy

Čl.z
Navýšenípop|atku
pop|atky
(1) Nebudou-|i
včasnebo ve správnévýši,vyměřímu
zap|acenypop|atníkem
předpisným
p|atebním
seznamem.,
výměremnebohromadným
obecníúřadpop|atek
:' s 10b odst' 6 zákona o místnichpoplatcích
$ 11 odst. 1 zákona o mistnich pop|atcích

můŽeobecní
pop|atky
nebočásttěchtopop|atků
(2) Včasnezap|acené
neboneodvedené
je příslušenstvím
pop|atku.8
totozvýšení
úřadzvýšitaŽ na trojnásobek;
Č l .g
odpovědnost za zaplacenípoplatku
kteý je ke dni sp|atnostinez|eti|ý
( 1 ) Vznikne.|inedoplatekna pop|atkupop|atníkovi,

nebo ktenýje ke dni splatnostiomezenve svéprávnosti
a nenaby|plnésvéprávnosti
povinnost
jeho jmění,přecházípop|atkottá
jmenován
opatrovník
spravující
a by| mu
zákonnýzástupce
na zákonného
zástupcenebotohotoopatrovníka;
tohotopop|atníka
pop|atník.9
postaveníjako
procesní
má stejné
neboopatrovník

(2) V případěpod|eodstavce1 vyměříobecníúřadpop|atekzákonnémuzástupcinebo
pop|atn
íka.10
opatrovníkovi
více,jsou povinnip|nitpop|atkovou
(3) Je.Ii zákonnýchzástupcŮ nebo opatrovníků
povinnost
a nerozdílně.11
společně
Č l .g
Přechodné a zrušovacíustanovení
pop|atku
za p|ovozsystému
( 1 ) Zrušujese obecnězávaznávyh|áška
Ó, 112012
o místním

komunálních
sběru, přepravy,tříděnívyuŽívánía odstraňovánÍ
shromaŽd'ování,
ze dne 17.4,2012
odpadů

povinnostivznik|épřed nabytímúčinnost
se posuzujípod|e
(2) Pop|atkové
tétovyh|ášky
právních
předpisů'
dosavadních

Č l .t o
Účinnost
nabýváúčinnosti
dne 1. 1, 2016.
Tatovyh|áška
Pozn. pro obec: Při stanoveníÚčinnostioZV v případě místníhopoplatku za provoz systému
a odstraňováníkomunálníchodpadŮ,doporučuje
shromaŽďování,
sběru, přepravy,třídění,vyuŽívání
roku.
MinisterstvovnitrastanovitÚčinnostiod 1. ledna příslušného
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JménoPříjmení
místostarosta
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Vyvěšenona úřední
desce dne 24.11.2015
S e j m u t oz ú ř e d ndí e s k yd n e : 2 3 . 1 2 ' 2 0 1 5
pop|atcích
" s 11 odst.3 zákona o místních
'
pop|atcích
$ 12 odst' 1zákona o místních
'o g
12 odst. 2 zákona o místníchpop|atcích
',
pop|atcích
$ 12 odst. 3zákona o místních

JménoPříjmení
starosta

