Obec Pacetluky
Zastupitelstvo obce Pacetluky
Obecne závazná vyhláška obce Pacetluky c. 2/2015,
o místním poplatku za provoz systému shromaždování,

sberu, prepravy,

trídení, využívání a odstranování komunálních odpadu
Zastupitelstvo obce Pacetluky se na svém zasedání dne 30.12.2015 usnesením C. 9/2015
usneslo vydat na základe § 14 odst. 2 zákona C. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
znení pozdejších predpisu, a v souladu s § 10 písmo d) a § 84 odst. 2 písmo h) zákona
C. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zrízení), ve znení pozdejších predpisu, tuto obecne
závaznou vyhlášku (dále jen "vyhláška"):

CI. 1
Úvodní ustanovení
(1)

Obec Pacetluky touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému
shromaždování,
sberu, prepravy, trídení, využívání a odstranování komunálních
odpadu (dále jen "poplatek").

(2)

Rízeni o poplatcích vykonává obecní úrad.1

CI. 2
Poplatník
(1)

Poplatek za provoz systému shromaždování,
a odstranování komunálních odpadu platí2:
a)

sberu,

prepravy,

trídení,

využívání

fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizincu na území Ceské
republiky povolen trvalý pobyt nebo prechodný pobyt na dobu delší než
90 dnu,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizincu na území Ceské republiky
pobývá na území Ceské republiky prechodne po dobu delší 3 mesícu,
4. které byla udelena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl
nebo docasná ochrana podle zákona upravujícího docasnou ochranu
cizincu,

b)

(2)

fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu urcenou k individuální rekreaci, byt
nebo rodinný dum, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to
ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-Ii ke stavbe urcené
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob,
jsou povinny platit poplatek spolecne a nerozdílne.

Za fyzické osoby tvorící domácnost muže poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby
žijící v rodinném nebo bytovém dome muže poplatek platit vlastník nebo správce.

1 § 14 odst. 3 zákona C. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
o místních poplatcích")
2 § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích

ve znení pozdejších

predpisu (dále jen "zákon

Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úradu
oznámit jméno, poprípade jména, príjmení a data narození osob, za které poplatek
platí.3

CI. 3
Ohlašovací povinnost
(1)

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti
nejpozdeji do 15 dnu ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, prípadne
doložit existenci skutecností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od
poplatku.

(2)

Poplatník dle cI. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno,
poprípade jména, a príjmení, místo pobytu, poprípade další adresy pro dorucování.

(3)

Poplatník dle cI. 2 odst. 1 písmo b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidencní nebo
popisné císlo stavby urcené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-Ii
stavba nebo dum oznacena evidencním nebo popisným císlem, uvede poplatník

(4)

(5)

(6)

parcelní císlo pozemku, na kterém je tato stavba umístena. V prípade bytu je poplatník
povinen ohlásit orientacní nebo popisné císlo stavby, ve které se byt nachází, a císlo
bytu, poprípade popis umístení v budove, pokud nejsou byty oCíslovány.
Stejným zpusobem a ve stejné lhute jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku
zánik~své poplatkové povinnosti v dusledku zmeny pobytu nebo v dusledku zmeny
vlastnictví ke stavbe urcené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.
Poplatník, který nemá sídlo nebo bydlište na území clenskéhó státu Evropské unie,
jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodárském prostoru nebo Švýcarské
konfederace, uvede také adresu svého zmocnence v tuzemsku pro dorucování.4
Dojde-Ii ke zmene údaju uvedených v ohlášení, je poplatník
oznámit do 15 dnu ode dne, kdy nastala.5

povinen tuto zmenu

CI. 4
Sazba poplatku
(1)

(2)

Sazba poplatku ciní 550 Kc a je tvorena:
a)

z cástky 250,- Kc za kalendární rok a

b)

z cástky 300,- Kc za kalendární rok. Tato cástka je stanovena na základe
skutecných nákladu obce predchozího kalendárního roku na sber a svoz
netrídeného komunálního odpadu za poplatníka a kalendární rok.

Skutecné náklady za rok 2014 na sber a svoz netrídeného komunálního odpadu cinily:
77 100,- Kc a byly rozúctovány takto:
Náklady 77 100,staveb urcených
hlášena k pobytu
poplatku dle cI. 4

§ 1Ob odst.
§ 14a odst.
5 § 14a odst.
3

4

Kc deleno 239 (223 pocet osob s pobytem na území obce + 16 pocet
k individuální rekreaci, bytu a rodinných domu, ve kterých není
žádná fyzická osoba) = 323 Kc. Z této cástky je stanovena sazba
odst. 1 písmo b) vyhlášky ve výši 300,- Kc.

2 zákona o místních poplatcích
2 zákona o místních poplatcích
3 zákona o místních poplatcích

2

CI. 5
Splatnost poplatku
(1)

Poplatek je splatný jednorázove a to nejpozdeji do 30. dubna príslušného kalendárního
roku. Pokud celková cástka poplatku presahuje cástku 1 800,- Kc, je poplatek splatný
ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozdeji do 30. dubna a do 30. zárí príslušného
kalendárního roku.

(2)

Vznikne-Ii poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek
splatný nejpozdeji do 15. dne mesíce, který následuje po mesíci, ve kterém poplatková
povinnost vznikla, nejpozdeji však do konce príslušného kalendárního roku.

CI. 6
Osvobození a úlevy
(1)

Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je
a)

umístena do detského domova pro deti do 3 let veku, školského zarízení pro
výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zarízení pro preventivne
výchovnou péci na základe rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

b)

umístena do zarízení pro deti vyžadující okamžitou pomoc na základe rozhodnutí
soudu, na žádost obecního úradu obce s rozšírenou pusobností, zákonného
zástupce dítete nebo nezletilého,

c)

jako nezaopatrené díte umístena v domove pro osoby se zdravotním postižením
na základe rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo

d)

umístena v domove pro osoby se zdravotním postižením,
domove se zvláštním režimem nebo chráneném bydlení.

domove pro seniory,

(2)

Od poplatku se osvobozují:
fyzické osoby, které mají trvalý pobyt na adrese ohlašovny Pacetluky 10 a v obci se
celorocne nezdržují.

(3)

Úleva se poskytuje I nárok na úlevu od poplatku má:
a) poplatník, který v príslušném kalendárním roce nedosáhl veku 15-ti let, ve výši
300,- Kc
b) každý poplatník, žijící ve spolecné domácnosti, skládající se z jednoho až peti
poplatníku, které postacuje jedna popelová nádoba - ve výši 200,- Kc na
poplatníka staršího 15-ti let.
c) každý poplatník, žijící ve spolecné domácnosti, skládající se z více než peti
poplatníku, které postacují dve popelové nádoby - ve výši 200,- Kc na poplatníka
staršího 15-ti let.

CI. 7
Navýšení poplatku
(1)

Nebudou-Ii poplatky zaplaceny poplatníkem vcas nebo ve správné výši, vymérl mu
obecní úrad poplatek platebním výmerem nebo hromadným predpisným seznamem.6

(2)

Vcas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo cást techto poplatku muže obecní
úrad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je príslušenstvím poplatku.?
.

6
7

§ 11 odst.
§ 11 odst.

1 zákona o místních poplatcích
3 zákona o místních poplatcích

3

CI. 8
Odpovednost za zaplacení poplatku
(1)

Vznikne-Ii nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý
a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti
a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmení, prechází poplatková povinnost
tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce
nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.8

(2)

V prípade podle odstavce 1 vymerí obecní úrad poplatek zákonnému
opatrovníkovi poplatníka.9

(3)

Je-Ii zákonných zástupcu nebo opatrovníku
povinnost spolecne a nerozdílne.10

více, jsou

povinni

zástupci nebo

plnit poplatkovou

CI. 9
Prechodné a zrušovací ustanovení
(1)

Zrušuje se obecne závazná vyhláška c.1/2012 o místním poplatku za provoz systému
shromaždování,
sberu, prepravy, trídení, využívání a odstranování komunálních
odpadu, ze dne 28.12. 2012.

(2)

Poplatkové povinnosti vzniklé pred nabytím úcinnosti této vyhlášky se posuzují podle
dosavadních právních predpisu.

CI. 10
Úcinnost
Tato vyhláška nabývá úcinnosti dne 16. 1. 2016.
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Ladislav Oarebník
starosta

Ing. Antonín Sklenár
m ístostarosta

Vyvešeno na úrední desce dne: 31.12.2015

Obecní úrad Pacetluky
76~ 43 KOSTELEC li Hol.

Sejmuto z úrední desky dne: 16.1.2016

okres Kromcríž

§ 12 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 12 odst. 2 zákona o místních poplatcích
10 § 12 odst. 3 zákona o místních poplatcích
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