OBEC VYSKYTNA NAD JIHLAVOU
obecně záv azná vyhláška
č.112015
o místnímpoplatkuza provozsystémushromaŽd'ování,
sběru, pÍepravy,
využivání
tÍíděnÍ,
a odstrařováníkomunálních
odpadu
Zastupite|stvoobce Vyskytná nad Jih|avou Se na svém zasedání dne 23. 11. 2015
usnesenímč. 2015l9.1B.Zousnes|ovydat na zák|aděs 14 odst.2 zákona č.565/1990Sb',
predpisťr
o místníchpop|atcích,
Ve znění pozdějších
a v sou|adus s 10 písm.d) a s 84
odst. 2 písm' h) zákona c. 12812000Sb., o obcích (obecní zŤízení),
ve znění pozdějších
predpisťr,
tuto obecně závaznou vyh|ášku(dá|ejen ,,vyh|áška..):

c!. 1
Úvodníustanovení
( 1 ) obec Vyskytná nad Jih|avoutouto vyh|áškouzavádímístnípop|atekza provoz systému
shromaŽd'ování,
sběru, pťepravy,
tňíděn
í,vyuŽívání
a odstraĎování
komuná|ních
odpadťr
jen,,pop|atek..).
(dá|e
( 2 ) Řízenío pop|atcích
vykonáváobecníurad1.

Čl.z
Poplatník
(1) Pop|atek za provoz systému shromaŽd'ování,sběru, pňepravy, tňídění,vyuŽívání
a odstraĎování
komuná|ních
odpadrip|atí2.
a)

fyzická.osoba,
1. která má v obci trva|fpobyt,
2' které by| podle zákona upravujícíhopobyt cizinc na uzemí České
repub|ikypovolentrva|ypobyt nebo prechodn! pobyt na dobu de|šíneŽ
90 dnťr,
pobytcizinc na uzemíČeskérepubliky
3. která podle zákona upravujícího
pobyvána uzemíČeské
prechodněpo dobu delší3 měsícťr,
repub|iky

4. kteréby|a udě|ena mezinárodníochrana pod|e zákona upravujícího
azy|
nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícíhodočasnou ochranu
cizinc ,
b) fyztckáosoba, která má ve v|astnictví
stavbuurčenouk individuální
rekreaci,byt
nebo rodinnydťrm,ve kterychneníh|ášenak pobytu Žádná fyzická osoba, a to
'

(dá|ejen,,zákon
ve znění pozdějšíchpredpisťr
s t4 odst. 3 zákona č. 565/199oSb., o místníchpop|atcích,
pop|atcích..)
o místních
^
.
,1
s 10b odst. zákona o místníchpoplatcích

pop|atkuza jednu fyzickouosobu; má-|ike stavbě určené
Ve Vyšiodpovídající
právo více osob,
domu v|astnické
rekreaci,bytu nebo rodinnému
k individuá|ní
jsou povinnyp|atitpoplatekspo|ečně
a nerozdí|ně'

( 2 ) Za fyzickéosoby tvoňící
domácnost mťrŽepop|atekp|atitjedna osoba. Za fyzickéosoby

Žijícív rodinnémnebo bytovémdomě mťrŽepop|atekplatit vlastníknebo správce.
osoby, které p|atípop|atekza více fyzickych osob, jsou povinny obecnímu uĚadu
a data narozeníosob, za kterépop|atek
oznámit jméno,popĚípadějména,pňíjmení
pIatí.3

Čl.e
ohlašovací povinnost
je povinenoh|ásitsprávci poplatkuvznik své pop|atkové
povinnostinejpozději
( 1 ) Pop|atník
pop|atek
p|atit
vznik|a,prípadněve stejné
tento
do 15 dnrj ode dne, kdy mu povinnost
zak|ádajících
nárok na osvobozeníod pop|atku.
IhťJtě
do|oŽitexistenciskutečností
(2) Poplatníkd|e č|'2 odst. 1 tétovyh|áškyje povinen oh|ásitsprávci pop|atkujméno,
poprípadějména, a pňíjmení,
rodné čís|o,místo pobytu, popĚípaděda|šíadresy
pro doručování.
nebo
( 3 ) Pop|atníkd|e čl.2 odst. 1 písm.b) vyh|áškyje povinenoh|ásittakéevidenční
popisnéčís|o
domu; není-|istavba
k individuální
rekreacinebo rodinného
stavby určené
nebo popisnymčís|em,
uvede poplatníkparce|níčísIo
nebo d m označenevidenčním
povinenoh|ásit
pozemku,na kterémje tatostavba umístěna.V prípaděbytuje pop|atník
nebo popisnéčís|ostavby, ve kterése byt nachází,a čís|obytu, popňípadě
orientační
popis umístěnív budově,pokud nejsoubyty očís|ovány.
Není.|istavba,Ve kterése byt
uvede pop|atníkparce|níčís|o
nebo popisnymčís|em,
nachází,označenaorientačním
pozemku,na kterémje umístěnastavbas bytem.

(4) Stejn1imzpťrsobema Ve stejné|h tě jsou poplatnícipovinnioh|ásit správci poplatku
zánik své pop|atkovépovinnostiv d s|edku změny pobytu, nebo v drjs|edkuzměny
domu.
k individuá|ní
rekreaci,bytunebo rodinnému
ke stavběurčené
v|astnictví

státu Evropskéunie,
( 5 ) Pop|atník,ktery nemá síd|onebo byd|ištěna uzemí č|enského
jiného'sm|uvního
prostorunebo Šv1icarské
státu Dohody o Evropskémhospodáňském
poŽadovanfch
v odstavci2 tohotočlánkutakéadresu
konfederace,uvpde kromě udajťr
pro
V
zmocněnce
tuzemsku
doručování'a
svého
nebo p|átcepovinentuto
( 6 ) Dojde-|ike změně udaj uvedenychv ohlášení,je pop|atník
změnu oznámitdo 15 dnťrode dne, kdy nasta|a.s

s"'o:lí.".nu
(1) Sazba pop|atkučiní411 Kča je tvoňena:
a)

rok a
z částky250 Kčza ka|endární

' 10b odst.2 zákona o místních
pop|atcích
$
o 14a
odst. 2 zákona o místníchpoplatcích
5
zak|ádajících
nárok
" $ 14a odst. 3 zákona o místníchpoplatcích(zejménadojde-like změně skutečností
na osvobozeníčizánik osvobozeníod pop|atku)

b)

z částky 161 Kč za ka|endáiní rok. Tato částka je stanovena na zák|adě
skutečnychnákladťrobce piedchozího kalendáňníhoroku na sběr a svoz
netňíděného
komuná|ního
odpaduza poplatníka
a kalendáĚní
rok.

( 2 ) Skutečnénáklady na sběr a SVoZnetríděného
komuná|ního
odpadu čini|y409.757Kč

a by|yrozučtovány
takto:náklady 409.757KÓ dě|eno1092 (početpop|atník) je 375 Kč.
je
Ztétočástky stanovenasazba poplatkud|eč|.4 odst. 1 písm.b) ve vy7ši
161 Kč.

( 3 ) V prípadě změny m ísta pobytu fyzické osoby, změny v|astnictvístavby určené

podleč|.6 odst.
k individuá|ní
rekreaci,bytunebo rodinného
domu nebo změny umístění
prťrběhu
1 vyh|áškyv
ka|endárníhoroku se pop|atek p|atív poměrné vyši, která
odpovídá počtuka|endáňních
měsícťrpobytu,v|astnictvínebo umístěnív pňíslušném
ka|endárním
roce. Dojde.|ike změně v prťrběhu
ka|endáĚního
měsíce,je pro stanovení
počtuměsícrjrozhodnystav k pos|ednímu
dni tohotoměsíce.6

Čl.s
Splatnost poplatku
(1) Pop|atekje sp|atnyjednorázověa to nejpozději
do 31.3. prís|ušného
ka|endáiního
roku.
(2) Vznikne-|ipop|atkovápovinnostpo datu sp|atnostiuvedenémv odst. 1, je pop|atek
sp|atnynejpozdějido 15. dne měsíce,kten.inás|edujepo měsíci,ve kterémpop|atková
povinnostvznik|a,nejpozdějivšakdo konce prís|ušného
ka|endáĚního
roku.

ct.6
osvobozenía ulevy
( 1 ) od poplatkuje osvobozenafyzickáosoba, kteráje7
a) umístěnado dětskéhodomova pro děti do 3 |etvěku, ško|ského
zafízenípro vykon
pro preventivněvychovnou
ustavnínebo ochrannévychovynebo ško|ského
zaŤízení
péčina zák|aděrozhodnutísoudu nebo sm|ouvy,
pro děti vyŽadující
b) umístěnado zaŤízení
okamŽitoupomoc na zák|adě rozhodnutí
prisobností,
soudu, na ŽádostobecníhouĚaduobce s rozšíĚenou
zákonnéhozástupce
dítětenebo nez|eti|ého'
c) jako nezaopatňené
dítě umístěnav domově pro osoby se zdravotnímpostiŽenímna
zák|aděrozhodnutí
soudu nebo sm|ouvyo poskytnutí
sociá|nís|uŽby,nebo
d) umístěnav domově pro osoby se zdravotnímpostiŽením,domově pro seniory,
domově se zv|áštním
reŽimemnebo chráněnémbyd|ení.

( 2 ) od pop|atkuse dá|e osvobozujípop|atníci
pod|eč|.2 odst. 1 písm.b) vyh|ášky,kteĚíjsou
současně poplatníkyz titu|usvého pobytu v obci, za podmínky,Že nemovitostnení
pňedmětemnájmu.

( 3 ) Ú|eva se poskytujepop|atníkťrm
pod|eč|.2 odst. 1 písm.b) vyhláškyve vyši 137,-Kč,
kteňímajívevlastnictví
čispo|uv|astnictví
stavbuurčenouk individuá|ní
rekreaci,Ve které
není hlášena Žádná fyzická osoba k pobytu.Úleva je poskytovánaz dťrvoduodstavení
n á d o bn a K o v z i m n í mo b d o b í( o d 1 5 ' 1 1 .- d o 1 5 .3 ' ) .

pop|atcích
too odst.6 zákonao místních
!s
, 10bodst.3 zákonao místních
pop|atcích
s

ct.7
Navfšenípoplatku
(1)

včas nebo ve správnév!ši, vyměĚímu
Nebudou-|ipop|atkyzap|acenypop|atníkem
pňedpisnym
seznamem.u
vyměremnebo hromadnyim
obecníuňadpop|atekplatebním

( 2 ) Včas nezaplacenénebo neodvedenépoplatkynebo částtěchtopop|atk m Že obecní
pop|atku.9
totozvyšeníjepňís|ušenstvím
uĚadzvfšitaŽ na trojnásobek;
Č l .g
odpovědnost za zap|acení poplatku
(1)

kten.ije ke dni splatnostinezleti|y
Vznikne-|inedop|atekna poplatku pop|atníkovi,
a nenabyl p|nésvéprávnostinebo kteryje ke dni sp|atnostiomezen ve svéprávnosti
jeho jmění,pŤecházípoplatkovápovinnost
a by| mu jmenován opatrovníkspravující
tohoto poplatníkana zákonnéhozástupce nebo tohotoopatrovníka;zákonny zástupce
má stejnéprocesnípostaveníjakopop|atník.10
nebo opatrovník

( 2 ) V pňípaděpod|e odstavce 1 vyměríobecní urad poplatek zákonnémuzástupci nebo
opatrovníkovipopIatníka.11

více, jsou povinni pInit pop|atkovou
( 3 ) Je-li zákonnych zástupcťrnebo opatrovníkťr
povinnostspo|ečněa nerozdí|né'12

cr.9
PÍechodnéa zrušovacíustanovení
( 1 ) Zrušujese obecnézávazná vyhláškač. 112013o místnímpop|atkuza provoz systému

sběru, pÍepravy,tiídění,vyuŽívánía odstraĎováníkomuná|ních
shromaŽd'ování,
1
0 .1 2 . 2 0 1 3 .
z
e
d
n
e
odpadťr,
( 2 ) Poplatkovépovinnostivznik|épred nabytímučinnosttétovyh|áškyse posuzujípod|e
dosavadníchprávníchpredpisťt.

Č l t. o
Účinnost
dne 1. 1. 2016.
Tato vyh|áškanabfvá učinnosti

Hana Provázková
m ístostarostka

Vyvěšenona urednídesce dne:
desky dne:
Sejmutoz uňední
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Petr Bohm
starosta

