OBEC Kozojídky
Zastupitelstvo obce Kozojídky
Obecně závazná vyhIáška é.2l2a19,
o místním poplatku za provoz systému shromažd'ování, sběru, přepravy,
třídění, využívánía odstraňování komunálních odpadů
';!:r,

Zastupitelstvo obce Kozojídky se na svém zasedání dne 30.9,2019, usnesenímÓ. 14412019
usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona ó. 565/199O Sb., o místníchpoplatcích, ve znění
pozdějšíc'h předpisů, a vsouladu s § 1O písm, d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákonaÓ, 12812000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisŮ, tuto obecně závaznou vYhláŠku
(dále jen,,vyhláška"):

čl. t
úvodníustanovení

(1)

obec Kozojídky touto vyhláškou zavádí místnípoplatek za provoz

(2)

Řízenío poplatcích vykonává obecní úřad.1

sYstému
shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využíváníaodstraňování komunálních odPadŮ
(dále jen,,poplatek").

čl. z
Poplatník

(1)

poplatek

za

provoz systému shromažd'ování, sběru, přepravy, tříděnÍ, vYuŽÍvání

a odstraňování komunálních odpadů platí2:

a)

tyzická osoba,

1. která má v obci trvalý pgbyt,

2. které by| podle zákona upravujícího pobyt cizincŮ

na

Území České

republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delŠÍneŽ 90
dnů,

3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na územíČeskérepubliky
pobývá na územíČeskérepubliky přechodně po dobu delší3 měsícŮ,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl
nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícíhodočasnou ochranu
cizinců,

b)

fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt
nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádnáfyzická osoba, a to

č 565/1 99O Sb,, o mistnich poplatcích, ve znění pozdějšíchpředpisŮ (dále jen ,,zákon
poplatcích")
o místních
2
§ 10b odst, 1 zákona o místníchpoplatcích
1

§ 14 odst. 3 zákona

ve výši odpovídajícípoplatku za jednu fyzickou 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 tvořícídomácnost můžepoplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby
žijícívrodinném nebo bytovém domě můžepoplatek platit vlastník nebo správce. Osoby,
které platí poplalek zavíce fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno,
popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

čl. a
Ohlašovací povinnost
(1)

(2)
(3)

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději
do ,15 dnů3 ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit
existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození od poplatku.

Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno,
popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě dalšíadresy pro doručování.
Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenčnínebo
popisné číslostavby určenék individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba
nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem,uvede poplatník parcelní číslo
pozemku, na kterém je tato stavba umístěna, V případě bytu je poplatník povinen ohlásit
orientačnínebo popisné číslostavby, ve které se byt nachází, a číslobytu, popřípadě
popis umístěnív budově, pokud nejsou byty očíslovány. Není-li stavba, ve které se byt
nachází, označena orientačnímnebo popisným číslem,uvede poplatník parcelní číslo
pozemku, na kterém je umístěna stavba s bytem.

(4)

Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik
své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku zmény vlastnictví
ke stavbě určenék individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.

(5)

Poplatník, kteryí, nemá sídlo nebo bydliště na územíčlenskéhostátu Evropské unie,
jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské
konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.a

(o]

Dojde-li ke změně údajůuvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit
do 15 dnů ode dne, kdy nastala,5

čl. +
Sazba poplatku

(1)

3

Sazba poplatku činí490,- Kč a je tvořena:
a) z částky 85,-Kč za kalendářní rok a
b) z částky 405,-Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanoven a nazákladě skutečných
nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

Pozn. pro obec: Nelze stanovit lhŮtu kratšínež 8 dnů (viz
doporučuje stanovit lhůtu minimálně ,1 5 dnů.
4
§ 14a odst. 2 zákona o místnich poplatcích
5
§ 14a odst. 3 zákona o místníchpoplatcích

§ 32 odst. 2 daňového řádu) Ministersvo

vnitra

(1)

čl. e
Odpovědnost za zaplacení poplatku
Vznikne-Ii nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti

(2)

V případě podle odstavce 1 vyměří obecní úřad poplatek zákonnému zástupci nebo
opatrovníkovi poplatníka.

(3)

nezletilý

a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti
a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost
tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce
nebo opatrovník má stejné procesní postaveníjako poplatník.g
1

0

Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníkůvíce, jsou povinni plnit poplatkovou
povinnost společně a nerozdílně.11

čl. g

přechodné a zrušovací ustanovení
(1)

Zrušuje se obecně závazná vyhláška ó, 112018 o místním poplatku za provoz systému
shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívánía odstraňování komunálních
odpadů, ze dne 28.11.2018.

(2)

Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosttéto vyhlášky se posuzují podle
dosavadních právních předpisů.

čl. to
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnostidne 1,1.2020.

lng. Zde ěk Jurček

místost rosta

Vyvěšeno na úřední desce OÚ Kozojídky dne: 10.10.2019
Sejmuto z úřední desky OÚ Kozojídky dne: 27,10.2019

9

5 12 odst, 1zákona o místníchpoplatcich
5 12 odst. 2 zákona o místníchpoplatcích
11
5 12 odst. 3 zákona o místníchpoplatcích

l0

starosta

PŤílohaOZY

RozúčtovánískutečnÝch nákladů obce Kozojíd§ na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu
za rok 201

B

Komunální odpad 2018 200301
Za období

Množstvít (spalovna)
6,50
6,50

Leden
Unor
Březen
Duben
Květen

červen
Cervenec
Srpen

cástka v kč
1

3753

13753
80B

10,70
12,77

21

7,90
7,06
7,5o
,l3,20

15186

30594
14326
14776
25054

Zárí

8,45

1

Ríjen
Listopad

9,51

17253

Prosinec
Celkem.

6208

8,60
8,00

,15571

106,69

2,13758

,l5476

Celkem: 2l3758,-Kč l: 515 obyvateli (+ 14 domů určených kindividuální

rekreaci

Z

-

č.p. 9, 24, 27,

3l, 35,

41, 45, 48, 53, 58, 69, 72, 7 4, 93)

této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4

ve výši 490,-Kč.

:

404,07Kč

odst.l písm. b) vyhlášky

V Kozojídkách, dne 30.9.2019
Starosta

