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Obecně závaz,návyhláška č. t/zol.g
o místnímpoplatku za pfovoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

třídění, využívánía odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce Člunek se na svém zasedání dne 18. t2. 2oI9 usnesením č. 8
usneslo r,ydat na základě § 14 odst. zzákonač. sísltggo Sb., o místníchpoplatcích, ve

zněnípozdějšíchpředpisůavsouladus§ropísm.d)a§84odst.zpísm.h)zákonač.
tz8lzooo Sb., o obcích (obecní zíizení),ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
záv aznou

(1)
.--

(z)

vyhlášku (dále j en,,vyhláška" ) :

čt. r
úvodníustanovení
Obec Člunek touto vyhláškou zavádi místnípoplatek za ptovoz systému
shromažďování, sběru, přeprar,y, třídění, r,yužívánía odstraňování

komunálních odpadů (dále jen,,poplatek").
fuzení o poplatcích lykonává obecní úřad. ,

čt. z

Poplatrúk
(r) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přeprar,y, třídění, rryrržívání
a odstraňování komunálních odpadů platíz:
a) fyzickáosoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona uprar,rrjícího pobyt cizinců na územíČeské
republiky povolen trvalY pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delšínež
9o dnů,
3. která podle zákonaupravujícího pobyt cizinců na územíČeskérepubliky
pobývá na územíČeskérepubliký přechodně po dobu delší3 měsiců,
4, které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona uprar,ujícíhoazyl
nebo dočasná ochrana podle zákona uprar,ujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) &zická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci,
byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobyru žádná fyzická
osoba, a to ve ýši odpoúdajícípoplatku za jednu §rzickou"osobu; máJi ke
stavbě určenék individuální rekreaci, byt, nebo rodinnému domu
vlastnické právo úce osob, jsou poúnny platit poplatek společně a
nerozdílně.
(z) Zafyzíckéosoby tvořící domácnost můžepoplatek platit jedna osoba. Zafyzické
osoby žijícivrodinném nebo bytovém domě můžepoplatek platit vlastník nebo
správce. Osoby, které platí poplatek za úce firziclcých osob, jsou povinny
obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození
osob, za které poplatek platís.
místníchpoplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zakon o místních popiatcích")
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čt.s
Ohlašovací povinnost
(r) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti
nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla,
případně doložit existenci skutečnosti zakládajících nárok na osvobozeni nebo
úlevu od poplatku.
(z) Poplatník dle čl. z odst. 1 této vyhlášky je poúnen ohlásit správci poplatku
jméno, popřípadě jména a příjmení, místo pobytu, popřípadě dalšíadresy pro
doručování.
(3) Poplatník dle č. z odst. r písm. b) lyhlášky je poúnen ohlásit také evidenční,
nebo popisné číslostavbyurčenék indiúduálnírekreaci, nebo rodinného domu;
není-li stavba nebo dům označen evidenčnímnebo popisný,rn číslem,uvede
poplatník parcelní číslopozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě
bytu je poplatník povinen ohlásit orientačnínebo popisné číslostavby, ve které
se byt nacházi a ČÍslob}.t,r, popřípadě popis umístění vbudově, pokud nejsou
byry očíslovány.Nenili stavba, ve které se byt nacházi, označena orientačním
nebo popisný,rn číslem,uvede poplatník parcelní číslopozemku, na kterém je
umístěna stavba s bytem.
(+) StejnYm způsobem a ve stejné Ihůtě jsou poplatníci poúnni ohlásit správci
poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobyfu nebo
v důsledku změnyvlastnictví ke stavbě určenék individuální rekreaci, bytu nebo
rodinnému domu.
(5) Poplatník, ktery nemá sídlo nebo bydliště na územíčlenskéhostátu Ewopské
unie, jiného smlur,ního státu Dohody o Ewopském hospodářském prostoru
nebo Šýcarskékonfederace, uvede také adresu svého zmocněnce vtuzemsku
pro doručováni+.
(6) Dojde-li ke změně údajůuvedených v ohlašení,je poplatník povinen tuto změnu
oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.5
(7) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození
nebo úlevu od poplatku ve lhůtě stanovené obecně závaznour,yhláškou nebo ve
lhůtě podle odstavce 6 tohoto článku, nárok na osvobození nebo úlevu od tohoto
poplatku zaniká; za nesplnění této povinnosti nelze uložit pokutu za nesplnění
povinnosti nepeněžitépovahy.6

čt. +

Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí55o,- Kč a je tvořena:
a) z částky 25o,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky 3oo,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě

skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
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(z) Skutečnénáklady za rok 2o1B na sběr a sl,oz netříděného komunálního odpadu
činily: 4Bg 996,- Kč a byly rozúčtovány takto:
Náklady 4B3 996,- Kč děleno 59B poplatníků (+86 počet osob s pobytem na
územíobce + rrz počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a
rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) =
BoB,58 Kč. Ztéto částky je stanovena sazba poplatku dle č. 4 odst. r písm. b)
vyhlášky ve ýši z5o,- Kč.

(s) V případě změny místa pobyhr fyzické osoby, změny r,llastnictví stavby určené
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle čl. 6
odst. r v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné ýši, která odpoúdá
počtu kalendářních měsícůpobytu, vlastnictví nebo umístěnív příslušném
kalendářním roce. DojdeJi ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení
počtu měsícůrozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsícez.

čt.s

Splatnost poplatku
Poplatek pro poplatníka dle čl. z odst. r písm. a) bodu r této lyhláš\y je splatný
jednorázově, vždy nejpozději do 3r. o3. příslušnéhokalendářního roku.
(2) Poplatek pro poplatníka dle ď. z odst. r písm. a) bodu 2 ,3 44 této vyhlášky je
splatný nejpozději do 3o dnů od uplynutí lhůty pro splnění ohlašovací
povinnosti a v následujících letech vždy nejpozději do 31. 03. příslušného
kalendářního roku.
(g) Poplatek pro poplatníka dle čl. z odst. r písm. b) této vyhlášky je splatný do 3o
dnů od uplynutí lhůty pro splnění ohlašovací povinnosti a v následujících
letech vždy nejpozději do 3o. o6. příslušnéhokalendářního roku.
(]")

čt. o
Osvobození a úle.ry
1) Od poplatku je osvobozenafyzickáosoba dle čl. z odst. r písm. a), která je
a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školskéhozařizení
pro ýkon ústa,rní nebo ochranné ýchovy nebo školskéhozaíizenipro
preventi,rrně ýchovnou péčina základě rozhodnutí soudu nebo smlour,y,
b) umístěna do zafrzenipro děti vyžadujícíokamžitou pomoc na základě

c)
2)

rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením,domově pro
seniory se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

Od poplatku se osvobozují osoby, které mají pobyt na územíobce Člunek a
poplatníci dle čl. z odst. r písm. a) bod z až 4 této vyhláš§, ale prokazatelně se na
izemí obce celoročně nezd ržuji z důvodů:
a) Pobytu v zahraničí
b) Výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody
c) Pobytu v jiné obci v Českérepublice, kde uhradili poplatek za komunální odpad
d) Osoby s trvalým pobytem v sídle ohlašovny, pokud se v obci nezdržují

e) Osobyvlastnícístavbu k individuální rekreaci na územíobce, ve které není k
pobytu hlášena žádná osoba a nemovitost není prokazatelně celoročně využívána
0 Děti do věku 6 ti let

č|.z
Navýšenípoplatku
(1)

(2\

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve sprármé výši, v]rměří
mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadnýT n předpisným
seznamemB.
Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatlcy nebo část těchto poplatků může
obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšeníje příslušensWímpoplatkus.

čt. s
Odpovědnost za zaplacení poplatku
(1)

(2)
(3)

VznikneJi nedoplatek na poplatku poplatníkoú,ktery je ke dni splatnosti
nezletiý a nenabyl plné svéprá,,rnosti, nebo který je ke dni splatnosti omezen
ve svéprár,,nosti a byl mu jmenován opatrorrník sprar,rrjícíjeho jmění, píecházi

poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto
opatrorrníka; zákonný zástupce nebo opatrormík má stejné procesní postavení
jako poplatník'o.
V případě podle odstavce r vyT něří obecní úřad poplatek zákonnému zástupci
nebo opatror,rríkovi poplatníkatt.
JeJi zákonných zástupců nebo opatrovníkůúce, jsou povinni plnit
poplatkovou povinnost společně a nerozdílně'".

čt.q

přechodné a zrušovacíustanovení
(r) Zrušuje se obecnézávaznár,yhláška ě. tlzot5 o poplatku zaprovozsystému
shromažďování, sběru, přeprar,y, třídění, rryrržívánía odstraňování
komunálních odpadů ze dne t7.12.2o15.
(z) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnostitéto vyhlášky se
posuzují podle dosavadních prár"rrích předpisů.

čl. ro
Účinnost
Tato vyhlaška nabýr.á účinnostidne or. 01. 2o2o.

Jarmila Hudečková
místostarostka

/oBe\
* /Fi,l,,/
A,+bO
r,d

\:í;:/

*

§av§É/
Vyvěšeno: íg.L2.2otg

Sejmuto: o6.ot.zozo

7

§

1ob odst. 6 záLkona o místních poplatcích

s

§

rr

9

odst. r zákona o místních poplatcích

§ 11 odst, 3 zákona o místníchpoplatcích

'o§

t

12

§

rz odst. r zákona o místních poplatcích
12 odst. z zákona o místních poplatcích

§ 12

odst.3 zákona o místních poplatcích

starosta

