obecnézátvaznávyhláška obce Mutěnice č.ll20ll,

o místnímpoplatku za p,,rovozsystémushromaŽďování,sběruopňeprflVy,tňídění'
vyuŽívánía odstrařování komunálních odpadri
Zastupitelstvo obce Mutěnice se na svém zasedání dne 13.|2.2011 usnesenímč. vlVz}|llBfi
usneslo r,ydat na zák|adě $ 14 odst. 2 zákona č,.56511990Sb., o místníchpoplatcích,ve znění pozdějších
pŤedpistiavsouladus $ l0 písm.d) a $ 84 odst.2 písm.h) zákonač. 12812000Sb., oobcích (obecní
zŤízení),ve zněnípozdějšíchpŤedpisti,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen ,,vyhláška..):

Čt.t
Úvodní ustanovení
(l)

obec Mutěnice touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému
shromažďování,sběru, pŤepravy,ttídění,využívánía odstraĎováníkomunálních odpad (dále jen
,,poplatek").

(2)

Řízenío poplatcíchvykonává obecní Ťad(dálejen ',správcepoplatku..).'

z
Čt.

Poplatník
okruh poplatník je stanovenv $ 10b zákona č. 56511990Sb, o místníchpoplatcích' ve znění
pozdějšíchpŤedpi
sti.2

Čl.s

Sazba poplatku
(1)

Sazbapoplatkučiní220,.Kč aje tvoŤena:
a)

z částky 0'- Kč za kalendáŤnírok a

b)

z částky220,- Kč za kalendáŤnírok. Tato částkaje stanovena na zák|adě skutečnychnákladri
obce pŤedchozíhoroku na sběr a SVoZ netŤíděného
komunálního odpadu za poplatníka a
kalendáŤní
rok.

(2) Roz čtovánískutečn;ichnákladťrobce pŤedchozíhoroku na sběr a SVoZ netŤíděného
komunálního
odpadu:
komunálníhoodpadučinily: 1 004 841'. Kč
Celkovénáklady na sběr a SVoZnetŤíděného
děleno 3646 poplatník podle s 10b' odst. 1 zákona o místníchpoplatcích:
: celkovénáklady na jednu osobu a rok činí276".Kč

(3) V pŤípadězměny místatrvaléhopobyu nebo změny vlastnictví stavby, která je určenanebo sloužík
individuální rekreaci v prriběhu ka|endáŤního
roku, se uhradípoplatek v poměrnéqfši, která odpovídá
počtukalendáŤních
měsíc pobytu nebo vlastnictvístavby v pŤíslušném
kalendáŤním
roce. Dojde-li ke
změně v pr běhu ka|endáŤního
měsíce,je pro stanovenípočtuměsíc rozhodny stav na konci tohoto
měsíce3.

' 14
odst. 3 zákonač.565l1990Sb., o místníchpoplatcích,ve zněnípozdějšíchpŤedpisri
$
2 Poplatek Zaprovozsystému
vyllŽiváni a odstraĎováníkomunálních odpad platí
shromaŽďování,sběru, pŤepravy,tŤídění,
a) ťyzická osoba, která má v obci trva|y pobyt; za domácnost mťrŽeby1 poplatek odváděn společnymzástupcem, za rodinny nebo
bytov! d m vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narozeni osob' za které poplatek
odvádějí,
b) fyzická osoba' která má ve vlastnictví stavbu určenounebo slouŽícík individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému
pobytu Žádnáfyzická osoba; má-li k tétostavbě vlastnicképrávo více osob' jsou povinny platit poplatek společněa nerozdílně,a to
poplatkuza jednu |'zickou osobu.
ve v;/šiodpovídající
' l0b odst.4 zákona o místníchpoplatcích
$

Čl.4
Splatnost poplatku
(l)

Poplatek je splatny jednoránově,a to nejpozději do 28.2. pŤíslušného
kalendáŤníhoroku nebo ve dvou
stejnychsplátkách,vždynejpozdějido 28.2.a do 3l.8. pŤíslušného
kalendáŤního
roku.

(2)

Vznikne.li poplatková povinnostpo datu splatnostiuvedenémv odst. l, je poplatek splatn;ynejpozději
do 30 dnrj od vzniku poplatkovépovinnosti.

cl. 5
osvobození
(l)

od placenípoplatkuobec Mutěniceosvobozují:
a) osobys trvalympobytemna adresách,nacházejících
se mimo zastavěné
Územíobce,
b) nezletiléosoby a z|eti|énezaopatŤené
pro q/kon stavníqfchovy
osoby umístěné
v zaÍízeních
neboochranné
vychovy.

(2)

Tyto skutečnosti
musíbyt vždyŤádnědoloženysprávci poplatku,a to do 30 dn ode dne vzniku
rozhodné
skutečnosti.
čl. 6
Navf'šenípoplatku

Nezaplacenípoplatkuvčasnebove správnév;išimrižepodléhatzvyšení
poplatkupodle $ 1l zákona
poplatcích,
pŤedpisti.a
č.56511990
Sb.,o místních
ve zněnípozdějších

ct.7

Zrušujícíustanovení
Zrušuje Se obecně závazná vyhláška č. |120|0, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, pňepravy, tŤídění,vyuŽívání a odstrařování komunálních odpad , která nabyla
činnostidnem |.|.201I.

cl.8
Účinnost
Tato obecnězávazná vvhláškanabwá činnostidnem |.|.20|2.

w

MVDr. DušanHorák
starostaobce

inístostarostaobce

Vyvěšenona ňednídesce dne: 14.12.20II
Sejmuto z Ťednídeslry dne:

" (1) Nebudou-li poplatky zap|acenypoplatníkemvčasnebo ve správnév!ši, vyměŤímu obecní riŤadpoplatek platebnímv;fměrem
nebo hromadn;/mpŤedpisnymSeznamem.(2) Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem poplatku včasnebo ve správnéq/ši, vyměŤímu
obecní Ťadpoplatek platebnímvyměrem k pŤímé
Úrhradě.(3) Včas nezaplacenénebo neodvedenépoplatky nebo částtěchto poplatk
mriŽe obecní riŤadzvyšit ažna trojnásobek; toto zvyšeníje pŤíslušenstvím
poplatku. (4) Penále, riroky apokuty, upravenédaĚovym
Ťádem's qfjimkou poŤádkovlch pokut' se neuplatĎují.

