obec Stojčín'Stojčin 22
Zastu pitelstvo obce Stojčín

obecně závazná vyhláška obce Stojěín č,. 112017,
o místnímpoplatku za provoz systému shromažd'ování, sběru, p epravy,
t ídění,využívánía odstra ování komunálních odpadri

Zastupitelstvo obce Stojčínse na svém zasedání dne 28.11.2017 usnesením č.612312017
usneslo vydat na základě s 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místníchpoplatcích, ve
zněnÍ pozdějších predpisťt, ? Vsouladu s $ 10 písm. d) a $ 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 12812000 sb., o obcích (obecní zízení),Ve znění pozdějších predpisťr, tuto obecně
závaznou vyhlášku (dále jen ,,vyhláška"):

Čl.t
Úvodní ustanovení

(1) obec
(2)

za

Stojěín touto vyhláškou zavádí místnípoplatek
provoz systému
shromaŽd'ování, sběru, p epravy, trídění,vyuŽívání a odstra ování komunálních
odpad (dále jen ,,poplatek").
Řízenío poptatcích vykonává obecní r] ad.1

cl.2
Poplatník

(1)

Poplatek za provoz systému shromaŽd'ování, sběru, p epravy, trídění, vyuŽÍvání
a odstranování komunálních odpadťr platí2.

a)

fyzická osoba,
1. která má v obci trval pobyt,

1

s

14 odst.3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějšíchpredpisťl (dále jen,,zákon

o místníchpoplatcích")
2
s 10b odst. 1 zákona o místníchpoplatcích

1

2. které by| podle zákona upravujícího pobyt cizincťr na Území České
republiky povolen trval pobyt nebo prechodn pobyt na dobu delšíneŽ
90 dnťr,

3. která podIe zákona upravujícíhopobyt cizincťr na uzemí Českérepubliky
pob vá na zemí Českérepubliky p echodně po dobu delší3 měsícťr,
4. které byIa udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujÍcÍho azyl
nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícíhodočasnou ochranu
cizinc
,

b)

(2)

fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt
nebo rodinn d m, ve kten' ch není hlášena k pobytu Žádnáfyzická osoba, a to
ve v ši odpovída1ícípoplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob,
jsou povinny platit poplatek spoleěně a nerozdílně.

Zafyzické osoby tvo ícídomácnost mťrŽe poplatek platit jedna osoba. Zafyzické osoby
žijícív rodinném nebo bytovém domě mťrŽe poplatek platit vlastník nebo správce.
osoby, které platí poplatek za více fyzick ch osob, jsou povinny obecnímu rjradu
oznámit jméno, pop ípadě jména, p íjmení a data narození osob, za které poplatek
p!atí.3

ohlašo"fJ; |ouinno"t

(1)

své poplatkové povinnosti
povinnost
platit
ode dne, kdy mu
tento poplatek vznikla, p ípadně
doloŽit existenci skutečnostízakláda1ících nárok na osvobození nebo rilevu od
poplatku.

(2)

Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno,
poprípadě jména, a p íjmení,místo pobytu, pop ípadě dalšíadresy pro doručování.

(3)

(4)
(5)
(6)
l5

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik

nejpozději do 15

dn

Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohIásit také evidenčnínebo
popisné číslostavby určenék individuální rekreaci nebo rodinného domu; není_li
stavba nebo d m označena evidenčním nebo popisn m číslem,uvede poplatník
parcelní číslopozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V prípadě bytu je poplatník
povinen ohlásit orientačnínebo popisné číslostavby, ve které se byt nachází, a číslo
bytu, poprípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány.

Stejn m zpťtsobem a ve stejné lhťjtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku
zánik své poplatkové povlnnosti v dťlsledku změny pobytu nebo v dťrsledku změny
vlastnictví ke stavbě určenék individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.
Poplatník, kteq nemá sídlo nebo bydliště na zemí členskéhostátu Evropské unie,
jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodá ském prostoru nebo Šv1icarské
konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce V tuzemsku pro doručování.a
Dojde-li ke změně daj uveden ch V ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu
oznámit do 15 dn ode dne, kdy nastala.s

too odst. 2 zákona o místníchpoplatcích
$ 14a odst. 2 zákona o místníchpoplatcích
5
$ 14a odst. 3 zákona o místníchpoplatcích
a

(1)

s"'u"cJílatku
Sazba poplatku ěiní 460,00 Kč Kč pro osoby uvedené v ělánku 2 odst. 1), písm. a)

a je tvo ena:

a)
b)

(2)

z částky 190,00 Kcza kalendá ní rok a
z částky 270,00 Kě za kalendá ní rok. Tato částka je stanovena na základě
skutečn ch náklad obce predchozÍho kalendárního roku na sběr a svoz
netríděnéhokomunálního odpadu za poplatníka a kalendá ní rok.

Skutečnénáklady za rok 2016 na sběr a svoz net íděnéhokomunálního odpadu ěinily:
1 16869Kě a byly roz čtovány takto:

Náklady 1 16869 děleno 140 (128 počet osob s pobytem na uzemí obce + 12 staveb
určen ch k individuální rekreaci, bytťr a rodinn ch domŮ, Ve kten ch není hlášena
k pobytu Žádná fyzická osoba) = 834,80Kč. z této částky je stanovena sazba poplatku
dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve v ši 270 Kč.

(3) Sazba poplatku činí520,- Kč pro
tvo ena:

a)
b)

osoby uvedené v článku 2 odst. 1) písm. b) a je

z ěástky 250,- Kěza kalendá ní rok a
z částky 270,- Kč za kalendární rok. Tato částka je stanovena na základě
skutečn ch náklad obce p edchozího kalendárního roku na sběr a svoz
net íděnéhokomunálního odpadu za poplatníka a kaIendá ní rok.

(4) V

p ípadě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle čl' 6 odst. 1
v prťrběhu kalendá ního roku se poplatek platí v poměrné v ši, která odpovídá počtu
kalendárních měsícťt pobytu, vlastnictví nebo umístěnív prísIušnémkalendá ním roce.
Dojde-li ke změně v pr běhu kalendá ního měsíce, je pro stanovení poětu měsíc rozhodn
stav k poslednímu dni tohoto měsíce.6

ct. 5
Splatnost poplatku
(1)

Poplatek pro poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. a) bodu 1,2,3,4 této vyhlášky je splatn
jednorázově a to nejpozději do 31.května p íslušnéhokalendá ního roku.

(2)

Poplatek pro poplatníka dle č!. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky je spIatni jednorázově
nejpozději do 31.Srpna p íslušnéhokalendá ního roku.

(3)

Vznikne-li popIatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1 nebo 2, je
poplatek splatn nejpozději do 15. dne měsíce, kteni následuje po měsíci, ve kterém
poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce prístušnéhokalendá ního roku.

6

s 10b odst' 6 zákona o místníchpoplatcích

čl. e
osvobození a rilevy

(1)

od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je
a)

umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zaízenípro
v kon stavní nebo ochranné v chovy nebo školského zaízenípro preventivně
v chovnou péčina základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

b)

umístěna do zaízenípro děti vyžadujícíokamŽitou pomoc na základě rozhodnutí
soudu, na Žádost obecního riradu obce s rozšíenou pťrsobností, zákonného

zástupce dítěte nebo nezletilého,
c)

jako nezaopat ené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postiŽením
na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální sluŽby, nebo

d)

umístěna v domově pro osoby se zdravotním postiŽením, domově pro seniory,
domově se zvláštním reŽimem nebo chráněném bydlení'

e)

osoby umístěnéve zdravotnick ch zaízeníchposkytujících rjstavní péči,po dobu
dě!šíneŽ 3 měsíce, 7

ť)

s)

nezletile osoby majícítrval pobyt na zemí obce, které déle neŽ jeden rok Žijí
mimo ťzemíobce,
osoby s trval m pobytem v obci, pokud se V obci nezdržujía neprodukují odpad.

cl.7
Nav šenípoplatku
(1)

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné v ši, vymě í mu
obecní rad pop|atek platebním v měrem nebo hromadn m p edpisn m seznamem.7

(2)

Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatkŮ mŮŽe obecní
ad

zv šit aŽ

na trojnásobek; toto

zv šeníje príslušenstvímpoplatku.8

ct. I
odpovědnost za zaplacení poplatku

(1)

Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, kten je ke dni splatnosti nezletil17
a nenabyl plné svéprávnosti nebo kte1 je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti
a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, p echází poplatková povinnost
tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonn zástupce
nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.g

(2)

V prípadě podle odstavce 1 vyměrí obecní urad poplatek zákonnému zástupci nebo
opatrovníkovi poplatníka.

(3)

10

Je-li zákonn ch zástupcťr nebo opatrovník více, jsou povinni plnit poplatkovou
povinnost společně a nerozdílně.11

7

s 11 odst' 1 zákona o místníchpoplatcích
s 11 odst. 3 zákona o místníchpoplatcích
n tz odst. 1 zákona o místníchpoplatcích
s
poplatcích
'o s 12 odst. 2 zákona o místních
8

tt

5 12 odst. 3 zákona o místníchpoplatcích

4

Čl. g
P echodné a zrušovací ustanovení
(1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška ě.112016 o místnímpoplatku za provoz systému
shromaŽd'ování, sběru, prepravy, t ídění, využívánía odstra ování komunálních
odpad ze dne 29.11.2016

(2) Poplatkové povinnosti vzniklé p ed nabytím činnost této vyhlášky se posuzují podle
dosavadních právn ích p edpisťr.

čI. to
Účinnost
Tato vyhláška nab vá ričinnosti dne .1.1.2018.

Karel Musil, v.r.
místostarosta

Vyvěšeno
Sejmuto

z

na

ední desce dne:14.12.2017

ední desky dne:31 .12.2017

Jirí Peltan, V.r.
starosta

