obec kostelní Hlavno
Obecně závaznávyhláška obce Kostelní Hlavno č.2l201g,
o místnímpoplatku za proyoz systému shromažd'ování, sběru, přepravy,
třídění, využívánía odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce Kostelr-rí Hlavtro se l]a svém zasedárrí drre 27.11.2019 usnesením č.
12712019 usneslo vydat na základě § 14 zákorra č. 565/1990 Sb., o nrístrrích poplatcích, ve
zněni pozdějších pr'edpisů (dáleien ,,zákon rnístrríchpoplatcích"), a y souladr-r s § 10 písm. d)
a § 84 odst. 2 písm. h) zákonač. 12812000 Sb., o obcíclr (obecrrí zřízeni), ve ztrětrí pozdějších
předpisťr, tuto obecrrě závaznou vylilášku (dále jerr ,,tato vylrláška"):

(l)
(2)
(1)

čt. t Úvoaní ustanovení
Obec Kostelrrí Hlavno touto vylrláškor,r zavádí místnípoplatek za provoz systému
slrromažd'ování, sběru, přepravy, tříděrrí, vytlživál^lí a odstraňovárrí kolnunálních odpadťr
(dále jen,,poplatek").
Správcern poplatkrr.je obecní úrř,ad Kostelr"rí l-Ilavrro.I

Č1.2 Poplatník

Poplatek za provoz systénru shrot,nažd'ování, sběru, přepravy, tr*ídění, využivání
a odstrariovárrí konrunálrrícli odpadťr pl atí2 :

a)
b)

(2)

fyzická osoba přihlášerrá v obci,

Íýzická osoba, která rná ve vlastnictví stavbu určelrou k individuální rekreaci,
byt nebo roilinrrý dťtnr, ve kterýclr není přihlášenažádnáfyzická osoba, a to ve
výši odpovídaiícípoplatkr"r za jedtrr"r fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené
k individuálllí rekreaci, bytu nebo rodirrtlému domu vlastnické právo více osob,
jsou povinny platit poplatek společr.ě a nerozdílně.

Z,afyzické osoby tvořícídomácnost nrťržepoplatek platit.jedna osoba. Zafyzické osoby
ži.iícív rodinnérrr rrebo bytovérrr donrě mťržepoplatek platit vlastr.ík nebo správce

Čl. S Ot lašovacípovinnost
(1)

Poplatník je povilrelr ohlásit správci poplatktr vzrrik své poplatkové povirrnosti
nejpozději do 15 dnťr ode drre, kdy mu povinnost platit terrto poplatek vznikla.

(2)

1

Poplatrrík dle č1. 2 odst. 1 této vylrlášky .ie povirier ohlásit správci poplatku jméno,
popřípadě jtnéna, a př'íimerrí, tnísto přihlášení, popřípadě dalšíadresy pro doručování.
SouČasrrě uvede skutečrrosti zakládající nárok na osvobození nebo ťrlevu od poplatku.

§ 15 odst. 1zákona, o místníchpoplatcích
10b odst. 1 zákona o místnich poplatcích

'§

(3)

Poplatrrík dle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky je povirren olrlásit také evidenčnínebo
popisrré číslostavby určenék iridiviclrrálrrí rekreaci tiebo rodirrného doniu; není-li stavba
rrebo dťrrrr označena evidetrčnírrrnebo popisným číslenl,uvede poplatník parcelní číslo
pozernku, na kterénl.ie tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit
orientačrrí rrebo popisné číslostavby, ve které se byt nacházi, a číslobytu, popřípadě
popis irmístěrrí v budově, pokud nejsou byty očíslovárry.

(4) Ve

llrťrtě podle odst. 1 je poplatník povir-ren ohlásit správci poplatku zánik své
poplatkové povinnosti v důsledkLr znény přihlášení nebo v důsledku z,měny vlastnictví
ke stavbě určenék inclividrrálrií rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.

(5)

Poplatrrík, který rrerrrá sídlo rrebo bydliště na ťtzemí členskélrostátu Evropské unie,
.jiného snrluvnílro státu Dohody o Evropskérn hospodářskérn prostoru nebo Švýcarské
konfederace, uvede také adresr.r svélro zntocněnce v tuzemsku pro doručováni.3

(6)

Do.ide-li ke znrěně údajůuvecletiýcli v ohlášerrí, .ie poplatrrík povinen tuto změnu
oznámit do 15 drrů ode clrre, kdy nastala.a

(.7)

Povintrost olrlásit ťrdaj podle odst. 2 a 3 rrebo jelro zrněnu se nevztahuje na údaj, který
nrťrŽe správce poplatku automatizovatrým způsoberr-r z.jistit z rejstříkťr nebo evidencí, do
rriclrŽ má zřízen autortratizovaný př,ístup. Okrulr těchto údaiůzveře.iní správce poplatkrr
Ita své ťtt'edttídcsce.5

C|.4 Sazba poplatku
(

l

)

Sazba poplatku činí600 Kč a je tvořetla:

a)
b)

z částky 0,- Kč za kalerrclářrrí rok a

zčásíky600,- Kč za kaler-rdářrrí rok. Tato částka je stanovena na
skrrtečných nákladťr obce př,eclchozího kalendář,lrílro roku na sběr
rretříděrrél-ro korrrurrálnílro oclpadr"r za

(2)

Skutečrré náklady

poplatníka a kalerrdářní rok.

zarck2019 na sběr a svoz

322 937 Kč a byly rozťtčtoványtakto:

základ,ě

a

svoz

nett'íděného kornr.rnálrrího odpadu činily:

Náklady 322 937 Kč dělerro 457 (425 počet pr'ilrlášerrýclr osob na územíoboe + 32
počet staveb určerrých k iridiviclr"ráltrí rekreaci, bytťr a rodinr.ých donrů, ve kterých rrení
přilrlášena žádná ťyzická osoba) : 707 Kč. Z této částky .ie stanoven a sazba poplatku dle
čl. 4 odst. 1 písnr. b) vyhlášky ve výši 600 Kč.

(3) V

případě změny tnísta přihlášení ťyzickéosoby, změny vlastnictví stavby určené
k irrdividrrálr-rí rekreaci, bytu r-rebo rodinnélro clornu nebo znrěny umístění podle čl. 6
odst. 1 v prťrběhu kalendář,ního roku se poplalek platí v porněrné výši, která odpovídá
poČtu kalerrdářních rr.ěsíců př,ihlášení, vlastlrictví nebo umístění v příslušném
kalendářnírn roce. Dojde-li ke znrěně v průběhtr kalendářrrílto nrěsíce, je pro stanovení
počtu měsícťrrozlrodrrý stav k posledlrímu dni tohoto nrěsíce.6
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Čt. S Sptatnost poplatku
(1) Poplatek je splatrrý.iedrrorázově ato rrejpozdějido 31.3. příslušriólro kalerrdářního roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedenénr v odst. 1,.ie poplatek
splatrrý nejpozději do 15. clrre měsíce, který následuje po rněsíci, ve kterém poplatková
povinnost vzrrikIa.

(1)

Č1.6 Osvobození
je
Od poplatku
osvobozenafyzícká osoba dle čl. 2 odst.

a)

l

písrn, a),která je7

unrístětra do dětského donrova pro děti do 3 let věku, školskélro zaíizenípro výkon

ústavnínebo oclrranné výchovy nebo školského zaíízenipro preventivně

výclrovnou péčirra základě rozlrodnr,ttí soudu nebo smlouvy,

b)
c)
(2)

(3)

umístěna do zaŤizení pro děti vyžadu.iici okamžitott pomoc na základě rozhodnutí
soudu, rra žáclost obecrrího ťrřadu obce s rozšířenou pťrsobností, zákonného zástupce
dítěte nebo nezletilélro,
urtrístěna v domově pro osoby se zdravotním postižetlím, dornově pro seniory,
donrově se zvláštrríIrr režinrertl nebo chráněrrém bydlerrí.

Od poplatktr se dále osvobozují:
a) fyzické osoby, které jsou přihlášerry v obci Kostelrrí Hlavno, avšak v obci se
prokazatelrrě nezdržují déle než 6 rněsíců,
b) ťyzíckéosoby, které jsou lrlášeny k trvaléInu pobytu rra olrlašovně - Obeoním úřadě
Kostelrrí I,Ilavno.
V případě, že poplatník nesplrrí povitrnost ohlásit úda.i rozhodný pro osvobození nebo
úlevu ve lhťrtáclr stanovenýclr touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození
nebo ťtlevtl zalliká,8

Čt. Z navyšení poplatku

(1)

Neblrdou-li poplatky zaplaceny poplatrríkern včas nebo ve správné výši, vyměří mr"r
správce poplatku poplatek platebnírr. výměrem nebo lrromadným předpisnýrn
seznatnetn.9

(2)

(l)

7

Včas nezaplacetré poplatky rrebo část těclrto poplatků nrťtže správce poplatku zvýšiíaž
na trojnásobek; toto zvýšení je příslušerrstvínrpoplatku sledtrjícírnjeho ostrd,l0
Čt. S OOpovědnost zazaplacení poplatkull

Vzrrikrre-li rredoplatek na poplatkr.r poplatníkovi, který je ke drri splatnosti nezletilý
a rrerrabyl plné svéprávrrosti rTebo který ie ke dni splatrrosti omezetl ve svéprávnosti
a byl nrr-r jnrenovátr opatrovrrík spravtriícíielro irr-rění, pŤechází poplatková povinnost

51ob odst. 3zákona o mistních poplatcích
§ 14a odst. 6 zákona o místníchpoplatcích
,11
9
odst. 1 zákona o mistních poplatcích
§
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11
odst. 3 zákona o místníchpoplatcich
§
12
zákona
o místnich poplatcích
§
"
B

tolroto poplatrríka na zákotinélro zástupce nebo tolroto opatrovníka zákonný zástupce
nebo opatrovník r-rrá stejné procesní postavení.jako poplatrrík.
(2)

V případě podle odstavoe

1 vyrněr'í

správce poplatku poplatek zákonrrému zástupci nebo

opatrovníkovi poplatlríka.
(3)

.Ie-li zákonr'ých zástupců nebo opatrovrríkťtvíce, jsou povirrrri plnit poplatkovou
povinnost společrrě a trerozdíltlě,

čl. 9 přectrodné a zrušovací ustanovení
(1)

Zrušr,rie se obecně závaz,ná vyhláška č.112012 o místrrírrr poplatku za provoz systému
slrrortražd'ovátrí, sběrtt, př,epravy, tříděrrí, využivátlí a odstratiování komunálních odpadů

ze dne 5.|2.2012.
(2)

Poplatkové povirrrrosti vzr-riklé př,ed rrabytítn úrčirrrrostitéto vyhlášky se posuzují podle
dosavadníclr právrrích předpisů,

čt. to účinnost
Tato vylrláška nabývá ťrčirrrrostidtrenr 1.1.2020

veronika Demešová
místostarosta

starostka

Vyvěšer"ro na ťtt'ední desce dne: 9,12,2019

Sejrr.uto z irřední desky dlre:
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