Obecně závazná vyhláška obce Mutěnice č. 112012,

o místnímpoplatku za provoz systému shromažd'ování,, sběru, přepravyo tříděnío
využívánía odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce Mutěnice se na svéln zasedání drre 23.]0.2012 usnesením č. XIl2012lBl1I
usneslo vydat na zák|aďé § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů a vsouladu s § 10 písm. d) a § 84 odst.2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., oobcíclr (obecní
zřizení), veznění pozdějších předpisů, tuto obecně závaztlou vyhlášku (dále jen..vyhláška"):

Cl. 1
úvodníustanovení

(1)

Obec Mutěnice touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místnípoplatek za provoz systému
slrromažd'ování, sběru, přepravy, třídění,využívánía odstraňování kornunálních odpadů (dále jen

,,popIatek").

(2)

Řízenío poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen ,.správce poplatku").l

Cl.2

Poplatník

(1)

Poplatek za provoz systérnu slrronlažd'ování, sběru, přepravy. třídění, lyužívánía odstraňování
komunálních odpadů platí2:

a)

fyzická osoba.
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákotra upravuiícího pobyt cizinců na územíČeskérepubliky povolen trva|ý
pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delšínež 90 drrů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na územíČeskérepubliky pobývá na,6zemí
Českérepubliky přechodně po dobu delší3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákorra upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravr"rjícího dočasnou ochranu cizirrců,

b)

fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům,
ve kteých rrení hlášerra kpobytu žádnáýzická osoba, ato ve výši odpovídajícípoplatkr"r za jednu

fyzickou osobu; rná-li ke stavbě určenéi individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek spo|ečně a nerozdílně

(2)

Za ťyzickéosoby tvořící dornácnost můžepoplatek

platit jedna osoba. Za ťyzickéosoby žijící
v rodinném nebo bytovém domě mťržepoplatek p|atit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za
více fyzických osob, jsou povirrrry obecnímu úřadu oznámit jrnéno, popřípadě jména, příjmení a clata
narození osob, za které poplatek p|atí.

čt. s

Sazba poplatku

(l)

Sazbapoplatku činí240,-Kč ajetvořena:

a)
b)

z částky 122.- Kč za kalendářní rok a

zčástky 118,- Kč za kalendářtrí rok. Tato částka je stanovenana základě skutečných nákladů
obce předchozí|ro kalendářního roku na sběr a svoz netříděrrého komunáIního odpadu za
poplatníka a kalendářní rok.

'§

'5

1,1

odst. 3 zákona č, 565/1990 Sb." o místních poplatcích, ve znění pozdč.išíchpředpisů
l zákona o místních poplatcích

10b odst.

(2)

Rozúčtovánískutečných nákladů obce předchozího kalendáňrího roku na sběr a svoz netříděného
komLrnálního odpadu:

Celkové náklady na sběr a svoz netříděného komuná|ního odpadu
děleno 3677 poplatníků: 118,(3)

Kč.

činily: 434 706,-Kč

V

případě změny místa pobytu fuzické osoby. zněny vlastnictví stavby určenék individuální rekreaci ,
bytu nebo rodinrrého domu v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která
odpovídá počtu kalendářních měsícůpobytu nebo vlasttrictví v příslušnémkalendářním roce. Dojde-li
ke změně v průběhu kalendářního rněsíce. je pro stanovení počtu měsícůrozhodný stav k poslednímu
dni tohoto měsíce3.

čt. +
Splatnost poplatku
(1)

Poplatek je splatný, jednorázově. ato nejpozději do 2B.2. příslušnélroka|endářního roku nebo ve dvou
stejných splátkáclr. vždy nejpozději do 28.2. a do 31.8. příslušnéhokalendářního roku.

(2)

Vzrrikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. l . je poplatek sp|atný nejpozděj i
do 30. drre měsíce, ktery následuje po měsíci. ve kterém poplatková povitlnost vznik|a, nejpozději však
do konce příslušnéhokalendářního roku.

čt. s
osvobození
(1)

Od placení poplatku se osvobozují:
a) osobl,s trl,alým pobytem na adresáclr, nacházejících se mirno zastavěné útzemí obce,
b) nezletilé osoby a zletilé nezaopatřené osoby umístěné v zaiízeníchpro výkon ústavnívýchovy
nebo ochranrré výchovy.

(2)

Skutečnosti rozhodné pro vznik nároku na osvobození je pop|atrrík povinen ohlásit správci poplatku
do 1 5 dnů ode dne, kdy nastaly.

CI.6
Navýšenípoplatku

(1)

Nebtrdou-li poplatky zaplaceny poplatrríkem včas nebo ve správné výši. vyměří mu obecní úřad
poplatek p|atebním výměrem nebo hrornadným předpisným seznamem.o

(2)

Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těclito poplatkťr mťtžeobecní úřad zvýšit až rla
trojnásobek; toto zvýšeníje přísIušenstvím poplatku.'

C|.7

Odpovědnost za zap|acení poplatku

"

(1)

Je-li poplatllík v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za zaplacení poplatku
tento poplatník a jeho zákorrrrý zástupce společrrě a nerozdílně; zákonný zástupce má v takovém
případě stejné procesní postavení jako poplatník.

(2)

Nezaplatí-li pop|atek poplatník nebo jeho zákonrtý zástupce, vyměří obecní úřad poplatek jednomu
z nlch.

-'

a

'

5 l0b oclst. 5 zákona o n-rístníchpoplalcích
5 l l odst. l zákonao místních poplatcích
9 l l odst. 3 zákonao místních poplatcích

CI.8

(1)
(2)

Přechodné a zrušujícíustanovení
ZruŠuje se obecně závazná vyhláška č.11201l, o místnímpoplatku zaprovoz systému shromažd'ování,
sběru, PřePrar,y, třídění, využívánía odstraňování komunálních odpadů, která nabyla účinnostidnem
01.01 .2012.

Poplatkové povinnosti vznik|é před nabytím účinnostitéto r,yhlášky se posuzují podle dosavadníclr
právních předpisů.

C|.9

Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nablfi,á účinnostidnem 0l .01.2013.

MVDr. Dušan Horák
starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce
Sejmuto z úřední deslql
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