Obecnézátvaznávyhláška obce Mutěnice č.|12017,

o místnímpoplatku za provoz systémushromažďováníosběru, pŤeprflvY,
tŤídění,využívánía odstrařování komunálních odpadri

Zastupitelstvo obce Mutěnice se na svém zasedánídne 14.12.2017usnesenímč. XVIIVB/8
usneslo vydat na zák|adě $ 14 odst. 2 zákona č. 56511990 Sb., o místníchpoplatcích, ve zněni
pozdějšíchpŤedpistia vsouladu s $ 10 písm. d) a $ 84 odst.2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zŤizeni), ve mění pozdějšíchpŤedpisti, tuto obecnézávaznou vyhlášku (dále jen
,,vyhláška..):

čl. 1
Úvodní ustanovení
(l)

Obec Mutěnice touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místnípoplatek Za provoz systému
shromažďování, sběru, pŤepravy,tŤídění,vyuŽívánía odstrařování komunálních odpadri (dále
jen ,,poplatek").

(2)

Řízenío poplatcíchvykonává obecníriŤad(dále jen,,správce poplatku..).'

(1)

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, pŤepravy, tŤídění, využiváni a
odstrařování komunálníchodpad plati2:

""Í,'"í,u

a) fyzická osoba,
1. která má v obci trval;f pobyt'
2. které byl podle zákona upravujícíhopobyt cizinc na zemí Českérepubliky povolen
trva|y pobyt nebo pŤechodnypobyt na dobu delšínež90 dn ,
3. která podle zákonaupravujícího pobyt cizincri na zemi Českérepubliky pob;/vá naitzemi
Českérepubliky pŤechodněpo dobu delší3 měsíc ,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujíciho azyl nebo dočasná
ochrana podle zákona upravujícíhodočasnouochranu cizinc ,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, by nebo
rodinny dtim, ve kteqfch neníhlášenak pobytu žádnáfyzická osoba, a to ve qfši odpovídající
poplatku za jednu ffzickou osobu; má.li ke stavbě určenék individuální rekreaci, bytu nebo
rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a
nerozdílně.
(2)
Za fyzické osoby tvoŤícídomácnost mrižepoplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby Žijicí
v rodinném nebo bytovém domě m Že poplatek platit vlastník nebo správce. osoby, které p|atí
poplatek za více fuzick;ich osob, jsou povinny obecnímu riŤaduoznámitjméno, popŤípadějména,
pŤíjmení
adatanarození osob, zakterépoplatek platí.

.-o"tJ;irarku
(1)

Sazba poplatku éiní240,-Kě aje tvoŤena:
a)

zč,ást|<y
119,.Kě zakalendáŤní
rok a

b)

zčást|<y|2l,. Kč za kalendáŤnírok. Tato částkaje stanovena na základě skutečnych
náklad obce pŤedchozíhokalendáŤníhoroku na sběr a svoz netŤíděného
komunálního
odpadu zapoplatníkaa kalendáŤnírok.

poplatcích,
pŤedpist)
ve zněnípozdějších
Sb.,o místních
s t+ odst.3 zÍkonač,56511990
.]
poplatcích
o místních
$10bodst.l zélkona

(2)

Rozriětování skutečn;fch náklad obce pŤedchozíhokalendáŤníhoroku na sběr a svoz
netŤíděného
komunálníhoodpadu:
Celkové náklady na sběr a svoz netŤíděného
komunálníhoodpadu činily: 442 9|8,. Kč
děleno 3676 poplatníktl: |2|,- Kč.

(3)

V pŤípadězměny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby urěenék individuální
rekreaci, bytu nebo rodinnéhodomu nebo změny umístěnípodle čl. 5 odst. l této vyhlášky
v prtiběhu kalendáŤníhoroku, Se uhradí poplatek v poměrné '.Ýši, která odpovídá počtu
kalendáŤníchměsíc pobytu vlastnictví nebo umístěnív pŤíslušném
kalendáŤnímroce. Dojde-li
ke změně v pruběhu kalendáŤníhoměsíce, je pro stanovení počtu měsícri rozhodn;/ stav
k poslednímudni tohotoměsíce3.

Č|.4
Splatnost poplatku
(1)

Poplatek je splatny jednorézově,a to nejpozději do 28.2. pŤíslušného
kalendáŤníhoroku nebo ve
dvou stejnych splátkách, vždynejpozději do 28.2. a do 3 1.8.pŤíslušného
kalendáŤníhoroku.

(2)

Vznikne.li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedenémv odst. 1, je poplatek splatny
nejpozději do 30. dne měsíce, ktery následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost
vznik|a, nejpozději všakdo konce pŤíslušného
kalendáŤního
roku.

cl.5
Osvobození
(l)

od poplatkuje osvobozenafuzická osoba podle čl.2 odst. 1 písm.a), kterájea
a)

umístěnado dětskéhodomova pro děti do 3 let věku, školskéhozatízeni pro vykon stavní
nebo ochranné qfchovy nebo školskéhozaÍízenípro preventivně vychovnou péčina
zák|adě rozhodnutísoudu nebo smlouvy,

b)

umístěnado zaÍízenípro děti vyžadujícíokamžitoupomoc na základě rozhodnutí soudu,
ptisobností,zákonnéhozástupce dítětenebo
na žádost obecního ňadu obce s rozšíŤenou
nezletilého,nebo

c)

umístěnav domově pro osoby se zdravotnímpostižením,domově pro seniory, domově se
zvláštnímrežimemnebo chráněnémbydlení.

(2)

od poplatku se osvobozují fyzické osoby s pobytem na adresách, nacházejícíchse ,,na samotě..
mimo zastavěné ilzemí obce' kde vzhledem k terénu a pŤístupovécestě, není moŽné zajistit
vyvoz odpadu svozovou firmou.

(3)

Skutečnostirozhodné pro osvobozeníje poplatník povinen ohlásit do 30.ll. pŤíslušného
kalendáŤníhoroku.

(4)

V pŤípadě,že poplatník nesplní povinnost ohlásit daj rozhodn;f pro osvobození ve lh tě
stanovenéobecně závaznou vyhláškou, nárok na osvob ozeníod tohoto poplatku zaniká.s
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N""Ýš.:; p6"putr."
( 1)

Nebudou.li poplat\ry zaplaceny poplatníkem včasnebo ve správnéqiši, vyměŤímu obecní riŤad
poplatek platebnímvyměrem nebo hromadn;fmpŤedpisnymsez,,amem.u

(2) Včas nezap|acenénebo neodvedenépoplatky nebo částtěchto poplatkťrmrižeobecní írŤadZvyšit
poplatku.,
až natrojnásobek;toto zvyšeníj e pŤíslušenstvím
Č|.7
odpovědno st za zap|acenípoplatku
(1)

Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkoví,ktery je ke dni splatnosti nezleti1rya nenabyl
plné svéprávnostinebo ktery je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnostia byl mu jmenován
opatrovník spravující jeho jmění, pÍecházi poplatková povinnost tohoto poplatníka na
zákonného zástupce nebo tohoto opatrovnika; zákonny zástupce nebo opatrovník má stejné
procesnípostaveníj ako poplatník.8

(2)

V pŤípadě podle odstavce 1 vyměŤí obecní riŤad poplatek zákonnému zástupci nebo
opatrovníkovipoplatníka.'

(3)
Je.tí zákonnych zástupcti nebo opatrovníkrivíce, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost
l0
společněa nerozdilně.
čl.8
zrušující
ustanovení
Pňechodnéa
(1)

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. Il20I5, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, pŤepravy,tŤídění,využivání a odstrařování komunálních odpad , která
nabylaričinnostidnem 01.01.2016.

(2)

Poplatkové povinnosti vzniklé pňed nabytím ričinnosti této vyhlášky Se posuzují podle
dosavadníchprávníchpŤedpisri.

čl.9
Účinnost
Tato obecně závaznávyhláška nabyváričinnostidnem 1. ledna 2018.
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