
Obecně zátvazná vyhláška Obce Mutěnice č. 1l2015o
o místním poplatku za p),rovoz systému shromažďování, sběru, pŤepravY, tňídění'

vyuŽívání a odstrařování komunálních odpadri

Zastupitelstvo obce Mutěnice se na svém zasedáni dne 22.12.2015 usnesením č. vIvBlI6 usneslo
vydat na základě $ 14 odst. 2 zákona č). 565l|990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších pŤedpisti a
v souladu s $ 10 písm. d) a $ 84 odst. 2 písm. h) zákona ě. 12812000 Sb., o obcích (obecní zÍízení), ve znění
pozdějších pŤedpisti, futo obecně závaznou vyhlášku (dále jen,,vyhláška..):

(1 )

(2)

Čl. 1
Úvodní ustanovení

obec Mutěnice touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek Za provoz systému
shromažďováni, sběru, pŤepravy, tŤídění, využivání a odstrařování komunálních odpad (dále jen

,,poplatek").

Řízení o poplatcích vykonává obecní Ťad (dále jen,,správce poplatku..).l

čl.2
Poplatník

(1) Poplatek za ptovoz systému shromaŽďování' sběru, pŤepravy' tŤídění, využivání a odstraĚování
komunálních odpad platí2:

a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvaly pobyt'
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinc na tnemí České republiky povolen trva\y

pobyt nebo pŤechodny pobyt na dobu delší než 90 dn ,
3. která podle zákona upravujícího poby cizincri na izemí České republiky poblvá na územi

České republiky pŤechodně po dobu delší 3 měsíc ,
4. které byla udělenamezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azy| nebo dočasná ochrana

podle zákonaupravujícího doěasnou ochranu cizinc ,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodínny d m,
ve kteq/ch není hlášena kpobytu Žádnáfyzická osoba, a to ve qfši odpovídající poplatku za jednu

ffzickou osobu; má.li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

(2) Za fyzické osoby fuoŤící domácnost m že poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijici
v rodinném nebo byovém domě mriže poplatek platit vlastník nebo správce. osoby, které p|atí poplatek za
vice fyzickych osob, jsou povinny obecnímu riŤadu oznátmit jméno, popŤípadě jména, pŤíjmení a data
narození osob, zakteré poplatek p|ati.

c l .3
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku ěiní240,- Kč aje tvoňena:

a) z ěást|<y T16,- Kč za kalendáŤní rok a

b) zěástky I24,- Kč za kalendáŤní rok. Tato částka je stanovena na zák|adě skutečnych náklad
obce pŤedchozího kalendáŤního roku na sběr a svoz netŤíděného komunálního odpadu za
poplatníka a kalendáŤní rok.

] s t+ odst. 3 zžkonač. 56511990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějŠích pŤedpisr)
, 
$ 10b odst. 1 zžkona o místních poplatcích



(2) Rozríčtování skutečn;fch nákladti obce pŤedchozího kalendáŤního roku na sběr a svoz netŤíděného
komunálního odpadu:

Celkové náklady na sběr a svoz netŤíděného komunálního odpadu činily: 458 513'. Kč
děleno 3705 poplatníkri : 124,.Kč.

(3) V pňípadě změny místa pobyu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci ,
bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění osob od poplatku podle čl. 6 odst. 1 této vyhlášky
osvobozen;fch v pruběhu kalendáŤního roku, se uhradí poplatek v poměrné qiši, která odpovídá počfu
kalendáŤních měsícri pobytu vlastnictví nebo umístění v pŤíslušném kalendáŤním roce. Dojde.li ke
změně v prtiběhu kalendáŤního měsíce, je pro stanovení počtu měsíc rozhodny stav k poslednímu dni
tohoto měsíce3.

č| . 4
Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatq/ jednoránově, a to nejpozději do 28.2. pŤíslušného kalendáŤního roku nebo ve dvou
stejnych splátkách , vŽdy nejpozděj i do 28.2. a do 3 1.8. pŤíslušného kalendáŤního roku.

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1' je poplatek splatny nejpozději
do 30. dne měsíce' kteqf následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však
do konce pŤíslušného kalendáŤního roku.

Čt. s
Osvobození

(1) od poplatku je osvobozenafyzická osoba, která je

a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zaÍízení pro qfkon ristavní nebo
ochranné vychovy nebo školského zaÍízeni pro preventivně vychovnou péči na zák|adě
rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

b) umístěna do zaÍízení pro děti vyŽadující okamžitou pomoc na zák|adě rozhodnutí soudu, na
žádost obecního Ťadu obce s rozšíŤenou ptisobností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,

c) jako nezaopatŤené 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 zdtavotním postižením' domově pro seniory, domově se
zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

(2) od poplatku se osvobozuji fyzické osoby s trval;fm pobyem na adresách, nacházejících se mimo
zastavěné ízemi obce.

Čl. o
Navf'šení poplatku

(1) Nebudou.li poplat|ry zap|aceny poplatníkem včas nebo ve správné vÝši, vyměŤí mu obecní riŤad
poplatek platebním qfměrem nebo hromadn1fm pŤedpisnym seznamem.o

(2) Včas nezap|acené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatkri m že obecní Ťad Tryšit až na
trojnásobek; toto zqfšení je pŤíslušenstvím poplatku.s

, 
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č| .7
odpovědnost za zap|acení poplatku

(1) Vznikne.li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, kteqf je ke dni splatnosti nezleti|i a nenabyl plné
svéprávnosti nebo kteqf je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník
spravující jeho jmění, pÍechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo
tohoto opatrovníka zákonny zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.

(2) V pŤípadě podle odstavce 1 vyměŤí obecní riŤad poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi
poplatníka.,

(3) Je-li zákonn;fch zástupcti nebo opatrovník více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně
anerozdilně.8

č l . 8
PÍechodné a zrušující ustanovení

(1) Zrušuje se obecně závaznávyhláška ě. |l20I2' o místním poplatkuzaprovoz systému shromažďováni,
sběru, pŤepravy, tŤídění, vyuŽivání a odstraĎováni komunálních odpad , která nabyla ričinnosti dnem
01 .01 .2013 .

(2) Poplatkové povinnosti vznik|é pŤed nabyím irčinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních
právních pŤedpisti.

čl .9
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabyvá z drivodu naléhavého obecného zájmu ričinnosti dnem
1. ledna 2016.

{"+;
MVDr. Dušan Horák
starosta obce

PetrBíá
míst starosta obce

Vyvěšeno na Ťední desce dne: 23.12.20l5
Sejmuto z Ťední deslcy dne:
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