obec véŽnice

obecn ě zán azná vvhláška
č.112018,

o místnímpop|atku za provoz systémushromažďování,sběru, přepravy,
třídění'využívánía odstraňováníkomunálních odpadů
Zastupitelstvoobce Věžnice se na svémzasedánídne 17' 12,2018 usnesenímč' |34120|8usneslovydat
na zák|adě $ 14 odst. 2 zákona ě. 565l|990 Sb., o místníchpoplatcích've zněni pozdějšíchpředpisů,a
v souladu s $ l0 písm.d) a $ 84 odst' 2 písm.h) zákona č. 12812000Sb., o obcích(obecnízÍizeni),ve
zněnípozdějšíchpředpisů,tuto obecně závaznou vyh|ášku(dálejen ,,lyh|áška..):

čl. t
Úvodní ustanovení
(l) obec Věžnice torrtolyhláškou zavádí místnípoplatek zaprovoz systémushromaždbvání,sběru,
přepravy,třídění,vyuŽívánia odstraňováníkomunálníchodpadů(dá|ejen,'poplatek..).
(2) Rízenío poplatcíchvykonává obecníúřad.l)

cl.2
PopIatník
(1) Pop|atek za provoz systémushromažd'ování,
sběru, přepravy, třídění,využívánía odstraňování
komunálníchodpadůplatí2):
a) ýzická osoba,
l ' která má v obci trvalý pobý,
2.které byl podle zákona upravujícíhopobyt cizincůna územíČeskérepubliky povolen trvalý
poby nebo přechodnýpobyt na dobu delšínež90 dnů,
3. která podle zákona upravujícíhopobyt cizinců na územíCeské republiky pobývá na území
Českérepubliky přechodněpo dobu delší3 měsíců,
4. které byla rrdělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícíhoazy| nebo dočasná
ochranapodle zákona upravujícíhodočasnouochranucizinců,
b) ffzická osoba,která má ve v|astnictvístavbuurčenouk individuálnírekreaci,byt nebo rodinný dťrm,
ve kteých není hlášenak pobytu Žádná fyzická osob, a to ve výši odpovídajícípoplatku za jednu
k individuálnírekreaci,bytu nebo rodinnémudomu vlastnické
fuzickou osobu; má-|i ke stavbě určené
právo více osob,jsou povinny platit poplatekspolečněa nerozdílně'
(2) Za fyzické osoby tvořícídomácnost mťrže
poplatek p|atitjedna osoba. Za fyzické osoby Žijicí v
poplatekplatit vlastníknebo správce.osoby, kteréplatípoplatek
rodinnémnebo bytovémdomě mťrže
zavíce fuzických osob'jsou povinny obecnímuúřaduoznámitjméno,popřípadějména,příjmeníadata
narozeníosob, za kterépoplatekplatí.

ct.3
oh|ašovací povinnost
(1) Poplatníkje povinen oh|ásitsprávci poplatkuvznik svépoplatkovépovinnostinejpozdějido l5 dnů3)
ode dne, kdy mtr povinnost platit tento poplatek vznik|a, případně do|ožit existenci skutečností
zak|ádajících
nárok na osvobozenínebo úlevuod poplatku.
(2) Pop|atníkdle ěl. 2 odst. 1 tétovyhláškyje povinen ohlásit správci poplatkujméno,popřípadějména,
a příjmení,místopobýu, popřípadědalšíadresy pro doručování.
(3) Poplatníkdle čl' 2 odst. 1 písm.b) vyhláškyje povinen ohlásit takéevidenčnínebo popisnéčíslo
stavby určenék individrrá|nírekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označen
evidenčnímnebo popisným číslem,uvede pop|atníkparce|níčíslopozemku, na kterémje tato stavba
umístěna.V případěbytu je poplatníkpovinen ohlásit orientaěnínebo popisnéěíslostavby' ve kterése
b1,tnacházi' a ěíslo býu, popřípaděpopis umístěnív budově, pokud nejsou byty očíslovány.Není-li
stavba,ve kterése bý nachází,označenaorientačním
nebo popisným číslem,uvede poplatníkparcelní
je
číslopozemku, na kterém umístěnastavbas bytem.
(4) Stejným způsobema ve stejnélhůtějsorr poplatnícipovinni oh|ásit správci poplatku zánik své
poplatkovépovinnosti v dťlsledkuzměny pobytu nebo v důs|edkuzměny vlastnictvíke stavbě určené
k
individuálnírekreaci,bltr.rnebo rodinnémudomu.
(5) Poplatník,kte{ýnemá sídlonebo bydlištěna írzemíčlenského
státu Evropskéunie'jinéhosmluvního
konfederace,uvede takéadresu
státu Dohody o Evropskémhospodářskémprostoru nebo Šv.ýcarské
svéhozmocněncev tuzemsku pro doručování.a)
je poplatníknebo p|átcepovinentuto změnu oznámit
(6) Dojde-li ke změně Úrdajťr
uvedenýchv ohlášení,
do l5 dnťrode dne, kdy nastala.s)

čt.l
Sazba poplatku
(1) Sazbapoplatkr'r
činí500,-Kč aje tvořena:
a) z částky|29,- Kč za ka|enclářnírok a
b) z částky37l,- Kč zaka|endáÍnírok. Tato částkajestanovenanazák|adě skutečnýchnákladů
obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděnéhokomunálního odpadu za
poplatníkaa kalendářnírok.
(2) Skutečné
nákladyzarok201] na sběr a svoz netříděného
komunálníhoodpadučinily:|57.349,-Kě
a by|y rozúčtovány
takto:
Náklady 157.349,-Kč dě|eno423 (4|0 početosob s pobýem nauzemi obce f 13 staveb určenýchk
individuálnírekreaci,bytůa rodinných domů,ve kterych neníhlášenak pobytu Žádnáfyzická osoba):
371,-Kó.Ztétočástkyjestanovenasazbapop|atkr"rdleč|.4odst.
l písm.b)vyhláškyvevýši37|,-Kč.*

cl.5
Splatnostpoplatku
(l) Poplatekje sp|atnýjednorázově nejpozdějido konce dr"rbna
příslušného
ka|endářníhoroku.

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedenémv odst. 1, je poplatek splatný
nejpozději do l5. dne měsíce' kte{ý náSledujepo měsíci, ve kterémpoplatková povinnost vznikla'
nejpozději všakdo konce příslušného
ka|endářníhoroku.

čl.o
Osvobození a ú|ely
(l) od poplatkuje osvobozenapodle $ l0 b odst.3 zákonao místníchpoplatcíchýzická osoba podle $
l0b odst. l písm.a) zákona o místníchpoplatcích(tedy ffzická osoba s pobýem naizemi obce), která
je:
zaŤizenípro výkon ústavní
a) umístěnado dětskéhodomova pro děti do 3 let věku, ško|ského
nebo ochrannévých<xy nebo školskéhozaÍízenipro preventivně výchovnou péčina základě
rozhodnutísoudunebo smlouvy,
pro děti vyžadtrjící
lr) umístěnado zaÍízeni.
okamžitottpomoc na základě rozhodnutísoudu, na
žádost obecního úřadu obce s rozšířenoupůsobností,zákonného zástupce dítěte nebo
nezletilého,nebo
. c) umístěnav dornově pro osob5u'
se zdravotnímpostižením,domově.pro seniory, domově se
zv|áštnímrežimemnebo chráněnémbvdlení....
(2) Od poplatkujsou osvobozeni:
domácnosti se společnýmzástupcem a
a)každá šestáa další['zická osoba, Žijicíve společné
spoleěněs ním hospodaří.
b) občané
starší80 let, a to od počátkLr
roku, ve kterémobčandovršíuvedenývěk,
c) vlastníci stavtly urěenénebo sloužícík individuální rekreaci, pokud se stavba nacházi na
,uzemí
obce, kde má vlastníknebo alespoňjeden ze spo|uvlastníkťr
trvalý pob},t.Tito vlastníci
,
jsou osvobozeni pouzejako poplatnícipodle čl.2 písm.b),
d) osoby,'kteréjsouevidovány trvalým pobytemna adreseVěŽnice, č.p.9 (obecníúřad),
e) osoby po dobu výkonu trestuodnětísvobody nebo po dobu ýkonuvazby,
f) osoby, kterév obci dlouhodoběnebydlí(nejméněrok) a jejich pobyt neníznám,
g) osoby, které se v příslušnémkalendářním roce zdržujínepřetržitědéle než ó měsícův
zahraničí.
Zák|adníško|ua Mateřskou školuVěžnice
h) děti do 6 let věku a děti navštěvující
pro
i) osoby umístěné
do domovťt
seniory6),do psychiatrickýchléčeben7)a
školskychzaÍízení.
] pro Úkon Útstavnívýchovy8),pokud tento pobyt trvá nepřetržitěminimálně 6 měsícův
příslušném
kalendářnírnroce mimo územíobce,
(3) Úleva z poplatkuve výši 50 %osazbypoplatku se přiznává
a) osobám,kteráje držitelemprůkazrrZTPlP podle zv|áštníhoprávníhopředpisu'
domácnosti se společnýmzástupcema
b) každádruhá a dalšífozická osoba, žijícíve spo|ečné
společněs ním hospodaří,
c) občanstarší65 let, samostatněžijíciv domácnosti,
d) fuzickéosoby, kterémají naúzemíobce trvalý poby a připravujíse na budoucípovolání a
přitom jsou ubytovanípo dobu studiamimo Útzemíobce.
je poplatníkpovinen průkaznědoložit.
(4) Nárok na osvobozeníod poplatku a Úrlevrr

Čl.l
Navýšenípoplatku
(1) Nebudou-lipoplatkyzap|acenypoplatníkem
včasnebove správnévýši,vyměřímu obecníťrřad
předpisnýmseznamem.9)
poplatekplatebním
výměremnebohromadným

(2) Včas nezaplacenénebo neodvedenépoplatlry nebo ěást těchto poplatkůmůžeobecní iňad zvýšit až
poplatku''0)
na trojnásobek;toto zýšení je příslušenstvím

cr.8
odpovědno st za zap|acení poplatku
(1) Vznikne-li nedoplatekna poplatku poplatníkovi,kteý je ke dni splatnostinez|eti|ýnebo kteý je ke
dni splatnostiomezen ve svéprávnostia byl mu jmenován opatrovníkspravujícíjeho jmění, pÍecházi
poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka, zákonný
zástupcenebo opatrovníkmá stejnéprocesnípostaveníjako poplatník.
(2) V případěpodle odstavce l lyměří obecníúřadpoplatek zákonnémuzástupci nebo opatrovníkovi
poplatníka.
více,jsou povinni plnit poplatkovoupovinnost společně
(3) Jeli zákonných zástupcůnebo opatrovníků
a nerozdílně...

cl.9
Přechodné a zrušovacíustanovení
(1) Nabytím Írčinnosti
tétovyhlášky se zrušujeobecně závazná vyhláška obce č.1/2017o místním
poplatku za provoz systému shromažd'ování,sběru, přepraly, třídění, využíváni a odstraňování
komunálníchodpadůze dne 14. |2' 20|7,
tétolyhlášky se posuzujípod|e dosavadních
(2) Poplatkovépovinnosti vzniklé před nabytímúčinnost
právníchpředpisů.

čl ro
Účinnost
dne 1. ledna2019.
Tatolyhláškanabýváúčinnosti

#ť

Ing. Pavel'Mottl
místostarosta

David Drahoš
starosta

l; $ 14 odst. 3 zákonač'565/1990Sb., o místníchpoplatcích,ve zněnípozdějšíchpředpisů(dálejen,'zákon o místních
poplatcích..)
a $ l0b odst. l zákona o místníchpoplatcích
:)Pozn. pro obec: Nelze stanovitlhůtukratšínež8 dnů(viz $ 32 odst. 2 daňovéhořádu). Ministerstvo vnitra doporučuje
stanovitlhůtuminimálně l5 dnů.
a;$ l4a odst. 2 zákona o místníchpoplatcích
s'r$ l4a odst. 3 zákona o místníchpoplatcích
ol $ 36 zákona č.20l|966 Sb', o péčio zdravílidu, v platnémznění
n \ 2 zákonač. I09l2o02 Sb., o výkonu ústavnívýchovy nebo ochrannévýchovy ve školskýchzaÍízenicha o preventivně
výchovné péčive školských zaÍizenich,ve znění pozdějšíchpředpisů
ve zněnípozdějšíchpředpisů
sl $ 86 odst. 2 zákonač.l00/l988 Sb., o sociálním zabezpečení,
o)$ l 1 odst. 1 zákona č.56511990Sb., o místníchpoplatcích,ve zněnípozdějšíchpředpisů
lo;$ l 1 odst. 3 zákonač.56511990Sb., o místníchpoplatcích,ve zněni pozdějšíchpředpisů

Vyvěšenona úřednídescedne: 18. 12.20l8
S e j m u t oz ú ř e d n í d e s kdyn e :

