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Obecně zátvazná vyhláška obce Mutěnice č. Il2017,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, pŤepravY,

tŤídění , využivání a odstrařování komunálních odpadri

Zastupitelsfuo obce Mutěnice se na svém zasedání dne 14.|2.20|7 usnesením č. XV[I/B/8
usneslo vydat na základě $ 14 odst. 2 zákona ě. 565l|990 Sb.' o místních poplatcích, ve znění
pozdějších pŤedpis a vsouladu s $ 10 písm. d) a $ 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zŤizeni), ve znění pozdějších pŤedpisti, futo obecné závaznou vyhlášku (dále jen

,'vyhláška..):

cl. 1
Úvodní ustanovení

obec Mutěnice touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek Za provoz systému
shromažďování, sběru' pŤepravy, tŤídění, využivání a odstrařování komunálních odpadri (dále
jen ,,poplatek").

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

ČL2
Poplatník

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, pŤepravy, tŤídění, využivání a
odstraĚování komunálních odpadri platí2 :

a) fyzická osoba,
l. která máv obci trval;f pobyt'
2. které byl podle zétkona upravujícího pobyt cizincri na izemí České republiky povolen

trval;f pobyt nebo pŤechodny pobyt na dobu delší než 90 dn ,
3. která podle zákonaupravujícího pobyt cizinc nainemí České republiky pobyvá na zemí

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

ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizincti,

b) fyzická osoba' která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, by nebo
rodinn;i d m, ve kter1fch není hlášena k pobytu žádnáfyzická osoba, a to ve qfši odpovídající
poplatku za jednu $,zickou osobu; má.li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo
rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek spoleěně a
nerozdílně.

(2) Za fyzické osoby tvoŤící domácnost mriže poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby ž4ící
v rodinném nebo bytovém domě m že poplatek platit vlastník nebo správce. osoby, které platí
poplatek za vice fyzickych osob' jsou povinny obecnímu riŤadu oznámit jméno' popŤípadě jména,
pŤíjmení a datanarozeni osob, zakteÉ poplatek platl

č l . 3
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku ěini240,. Kč aje fuoŤena:

a) z částky I|9,-Kč, za kalendáŤní rok a

b) zč:ástky I2I,- Kč za kalendáŤní rok. Tato částka je stanovena na zák|adě skutečnych
náklad obce pŤedchozího kalendáŤního roku na sběr a svoz netŤíděného komunálního
odpadu zapoplatníka a kalendáŤní rok.

] $ t+ odst. 3 zéú<onaě. 56511990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších pŤedpisti
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(2) Rozriětování skutečn;fch náklad obce pŤedchozího kalendráňního roku na sběr a SvoZ
netŤíděného komunálního odpadu:

Celkové náklady na sběr a SvoZ netŤíděného komunálního odpadu ěinily: 442 918,. Kč
děleno 3676 poplatník : t2l,. Kč.

(3) V pŤípadě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnicfuí stavby určené k individuální
rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle ěl. 5 odst. 1 této vyhlášky
v prtiběhu kalendáŤního roku, se uhradí poplatek v poměrné vÝši' která odpovídá počtu
kalendáŤních měsíc pobytu vlastnicfuí nebo umístění v pŤíslušném kalendáŤním roce. Dojde.li
ke změně v pruběhu kalendáŤního měsíce' je pro stanovení počtu měsíc rozhodn;f stav
k poslednímu dni tohoto měsíce3.

cL4
Splatnost poplatku

Poplatek je splatny jednorázově, a to nejpozději do 28.2. pŤíslušného kalendáŤního roku nebo ve
dvou stejnych splátkách , vŽdy nejpozděj í do 28.2. a do 3 l .8. pŤíslušného kalendáŤního roku.

Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatn;i
nejpozději do 30. dne měsíce, kteqf následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost
vznikla, nejpozději však do konce pŤíslušného kalendáčního roku.

č | . 5
Osvobození

(l) od poplatku je osvobozena fuzická osoba podle čl. 2 odst. l písm. a), která jea

a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zaÍízení pro qfkon ristavní
nebo ochranné vychovy nebo školského zaÍizeni pro preventivně qfchovnou péěi na
základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy'

b) umístěna do zaÍizení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na zák|adě rozhodnutí soudu,
na Žádost obecního riŤadu obce s rozšíŤenou ptisobností, zákonného zástupce dítěte nebo
nezletilého, nebo

c) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se
zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

(2) od poplatku se osvobozuj i fyzické osoby s pobyem na adresách , nacházejících se ''na samotě..
mimo zastavěné zemí obce, kde vzhledem k terénu a pŤístupové cestě' není možné zajistit
vyvoz odpadu svozovou firmou.

(3) Skuteěnosti rozhodné pro osvobození je poplatník povinen ohlásit do 30.11. pŤíslušného
kalendáŤního roku.

(4) V pŤípadě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit ridaj rozhodny pro osvobození ve lh tě
stanovené obecně závaznouvyhláškou' nárok na osvob ození od tohoto poplatku zaniká.s
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N"'Ýš":; nuon,u.u"
(1) Nebudou.li poplatk<y zap|aceny poplatníkem věas nebo ve správné qÍši, vyměŤí mu obecní riŤad

poplatek platebním vyměrem nebo hromadnym pŤedpisn;fm sez,'amem.u

(2) Věas nezap|acené nebo neodvedené poplatky nebo ěást těchto poplatkri m že obecní ÍrŤad'"Ýšit

až natrojnásobek; toto myšeníj e pŤíslušensfu ím poplatku.7

č| , 7
odpovědno st za zap|acení poplatku

(1) Vznikne.li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, ktery je ke dni splatnosti nezletily a nenabyl
plné svéprávnosti nebo kter1i je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován

opatrovník spravující jeho jmění, pÍecházi poplatková povinnost tohoto poplatníka na
zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonny zástupce nebo opatrovník má stejné
procesní postavení jako poplatník.8

(2) V pŤípadě podle odstav^ce 1 vyměŤí obecní riŤad poplatek zákonnému zástupci nebo
opatrovníkovi poplatníka. 9

(3) Je.|i zákonn;fch zásfupcti nebo opatrovník více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost
společně a nerozdilně. 1 0

čL8
PŤechodné a zrušující ustanovení

(1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška ě. Il20I5, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, pŤepravy, tÍíděni, vyuŽívání a odstraĎování komunálních odpad ' která
nabyla ričinnosti dnem 01.01 .20|6.

(2) Poplatkové povinnosti vzniklé pŤed nabyím činnosti této vyhlášky se posuzují podle
do savadních právních pŤedpi sti.

čl .9
Účinnost

Tato obecně závaznávyhláška nabyváričinnosti dnem 1. ledna 2018.

OBEC
696"! 1 MUTĚNI0E

o|aeg Hodonírr{

MVDr. Dušan Horák
starosta obce

Vyvěšeno na žední desce dne: 15.I2.2017
Sejmuto z Ťední deslry dne:
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