Obec Bzovát
Obecně závazná vyhláška obce Bzová č.0212019
o místnímpoplatku za provoz systémushromažďování, sběru, přepravy,
třídění' využívánía odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo
obceBzovásena svémzasedánídne
l0. 12,2OI9usnesením
č,!|.1,....
usneslo

vydat na zák|adě $ 14 zákona č. 56511990Sb., o místníchpoplatcích,ve znění pozdějších
předpisů, a vsouladu s $ 10 písm. d) a $ 84 odst. 2 písm. h) zél<ona
č. 12812000 Sb., o obcích (obecní zřizeni), ve znénípozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku (dále jen ,'tato vyhláška..):

cl. 1
Úvodní ustanovení
(l)

obec Bzová touto vyhláškou zaváďí místnípoplatek zaprovoz systémushromaŽďování,
sběru, přepravy, třídění, využivání a odstraňoviíníkomunálních odpadů (dále jen
,,poplatek").

(2) Rízenío poplatcíchvykonává obecníúřad(dále jen,,správce poplatku..).l

Čl.z
Poplatník
(l)

Poplatek za pÍovoz systému shromaŽďování, sběru, přepravy, třídění' využivéní
a odstraňová!í komunálních odpadůp|ati2:
a)

ýzická osoba, přihlášená v obci,

b) ýzická osoba, která má ve vlastnictvístavbu určenouk individuálnírekreaci'
byt nebo rodinný dům,ve kterýchnenípřihlášenážádnáfyzická osoba,a to ve
ýši odpovídajícipoplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené
k individuálnírekreaci,byu nebo rodinnémudomu vlastnicképrávo víceosob,
jsou povinnyplatitpoplatekspolečně
a nerozdílně.
(2) Zaýzické osobytvořícídomácnostmůŽepoplatekplatitjednaosoba.Zafuzickéosoby
žt1ící
v rodinnémnebo bytovémdomě můžepoplatek platit vlastník nebo správce.
osoby, kteréplatí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci poplatku
jméno,popřípadějména,příjmeníadatanarozeníosob,za kterépoplatekplatí.3
oznrímit

'

pop|atcích,
předpisů(dá|ejen ,,zákon
ve zněnípozdějŠích
5 15 odst. 1 zákonač.565/199oSb., o mÍstních
popIatcích..)
o místních
. 10bodst'1 zákona
pop|atcích
o místních
s
, too odst.2 zákonao místních
pop|atcích
s
1

Čt.s
ohlašovací povinnost
(1)

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti
nejpozději do 30 dnůode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně
doloŽit existenci skutečnostízak|ádqícíchnárok na osvobozenínebo úlevuod poplatku.

(2)

Poplatník dle čl. 2 odst. 1 tétovyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno,
popřípadějména,a příjmení,místopřihlášení,popřípadědalšíadresy pro doruěování.

(3)

Poplatníkdle čl.2 odst. 1 písm.b) tétovyhláškyje povinen ohlásit takéevidenčnínebo
k individuálnírekreaci nebo rodinnéhodomu; nenlli stavba
,..pópisnéčíslostavby určené
nebo dům označenaevidenčnímnebo popisn;ýmčíslem,uvede poplatník parcelní číslo
pozemku, na kterémje tato stavba umístěna'V případě bytu je poplatník povinen ohlásit
orientačnínebo popisné číslostavby, ve které se by nacházi, a číslobýu, popřípadě
popis umístěnív budově, pokud nejsoubyty očíslovány.

(4)

Ve lhůtě podle odst' 1 je poplatník povinen ohlásit správci poplatku zánik své
poplatkovépovinnosti v důsledku změny přihlášení nebo v důsledku změny vlastnictví
ke stavbě určenék individuální rekreaci, bytu nebo rodinnémudomu.

(5)

Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na územíčlenskéhostátu Evropské unie,
jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské
konfederace,uvede takéadresu svéhozmocněnce v tuzemsku pro doručování'a

(6)

Dojde-li ke změně údajůuvedených v ohlášení,je poplatník povinen tuto změnu
oznámitdo 15 dnůode dne. kdv nastala.s

(7)

Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 a 3 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaje
zveřejněnépro týo účelysprávcem poplatku na úřednídesce.

(8) Připadne-li poslední den lhůty pro splnění ohlašovacípovinnosti na sobotu, neděli nebo

státem uznartý svátek, je poplatník povinen svoji povinnost splnit nejb|íženásledující
pracovníden.

čl.l
Sazba poplatku

( 1 ) Sazbapoplatku činí600,- Kč aje tvořena:
a)
b)

z částky250,- Kč zaka|endátnírok a
z částky 350,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě
skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz
netříděnéhokomunálního odpadu zapop|atníkaa kalendrířnírok.

(2) Rozúčtoviínískutečnýchnákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a SvoZ
netříděnéhokomunálního odpadu za osobu a kalendářní rok je obsaŽenov příloze, která
tvoří nedílnou součásttétovyhlášky.

(3) V případě změny místa přihlášení ýzické osoby, zmény vlastnictví stavby určené
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístěnípodle čl. 6

" $ 14a odst. 3 zákona o místníchpop|atcích
5
5 t+a odst,4 zákona o místníchpop|atcích

odst. 1 této vyhlášky v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši,
která odpovídá počtu kalendářních měsíců přihlášení, vlastnictví nebo umístění
v příslušnémkalendářním roce. Dojde-li ke změně v pruběhu kalendářního měsíce,je
pro stanovenípočtuměsícůrozhodný stav k poslednímudni tohoto měsíce.ó

čt.s
Splatnost poplatku
(1)

Poplatekje splatnyjednorénověa to nejpozdějido 30. 6. příslušného
kalendářníhoroku.

(2)

V2nikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedenémv odst. 1, je poplatek
splatnýnejpozději do 15. dne měsíce,který následujepo měsíci, ve kterémpoplatková
povinnost vznikla.

(3)

Poplatek lze uhradit v hotovosti, poštovnípoukiízkou nebo bezhotovostně bankovním
převodem na účetsprávce poplatku.

(4)

Připadne-li konec lhůty splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek' je
dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejb|íženásledující
pracovníden.

Čt.o
osvobození a úlevy
(1)

(2)

od poplatkuje osvobozenaýzickáosoba dle čl.2 odst. 1 písm' a),která je7
a)

umístěnado dětskéhodomova pro děti do 3 let věku, školskéhozaÍízeniprovýkon
ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně
výchovnou péčina zák|adě rozhodnutísoudu nebo smlouvy,

b)

umístěnado zařizení pro děti vyžadýicí okamžitou pomoc na zák|adě rozhodnutí
soudu, nažádost obecníhoúřaduobce s rozšířenoupůsobností,zákonnéIlozástupce
dítětenebo nezletilého'

c)

umístěna v domově pro osoby se zdravotním postiŽením, domově pro seniory,
domově se zvláštnímreŽimem nebo chráněnémbydlení.

od poplatku se dále osvobozují:
poplatník,který je nevidomý, kterýje považovánza osobu závislou na pomoci jiné
ffzické osoby podle zékona upravujícího sociální služby, která je drŽitelem
prukazu ZTP nebo ZTPIP,
b) poplatník, kteý je v obci přihlášen, ale v příslušnémkalendářním roce se v obci
prokazatelně dlouhodobě nezdržuje zdůvodu pobytu v zahraniči; dlouhodobým
pobytem se se pro účelytétovyhlášky rozumí doba minimá|ně 270 kalendářních
dnův příslušném
roce,
c) poplatník umístěnýve vyšetřovacivazbě a výkonu ffestu'
d) poplatnícis pobyem na sídleohlašovnyBzováč. p.52.
a)

tou odst.6zákonao místních
pop|atcích
ls
, 10b
odst.3 zákonao místních
pop|atcích
s

(3) Uleva seposkytuje:
a) ve výši300,-Kč poplatníkovi,kterýdovršil65 let věku
b) ve výši300,-Kčpoplatníkovi
do dosažení14.roku věku
(4)

Údaj rozhodnýpro osvobozeníneboúlevudle odst.2 nebo 3 tohotočlánkuje
poplatník
povinenohlásit ve lhůtědo 60 dnůod skutečnostizak|ádaiicínárok
na osvobozenínebo
úlevu.

(5) V případě'žepoplatníknesplnípovinnostohlásit údajrozhodný
pro osvobozenínebo
,úbw ve lhůtáchstanovených
táuto vyhláškounebo zákonem, niírokna osvobození
neboúlevuzaniká.8
Čl.l
Navýšenípoplatku
(1)
(2)

Nebudou-li poplatky zap|aceny poplatníkem včas nebo ve
správné výši, vyměří mu
obecníuřad poplatek platebnímvýměrem nebo hromadným předpisným
,"'nu*.-.n
Včas nezaplacenépoplatky nebo částtěchto poplatků můžesprávce
poplatku zvýšitaž
na trojnásobek;toto zvýšeníje příslušenstvím
poplatku sledujícímjeho osud.10

čt.s
Odpovědn ost zazaplacení poplatkull
(1)

Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, kteý je ke
dni splatnosti nezletilý
a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti
omezen ve svéprávnosti
a byl mu jmenován opatrovník spravujícíjeho jmění, pŤechání
poplatková povinnost
tohoto poplatníka na zálkorrtéhozástupce nebo tohoto opatrovník
a; zákonný zástupce
nebo opatrovníkmá stejnéprbcesnípostaveníjako poplatník.

(2)

V případěpodle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek
zákowÉmuzástupci nebo
opatrovníkovi-poplatníka.

(3)

JeJi zríkonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni
plnit poplatkovou
povinnost společněa nerozdílně.

Čt.q
Přechodnéa zrušovacíustanovení
( 1 ) Poplatkovépovinnosti vzniklépřed nabytímúčinnosti
tétovyhláškyse posuzujípodle
dosavadních
právníchpředpisů.

.!4a
odst.6 zákonao místních
pop|atcích
;!
" $ 11 odst.1 zákonao místních
popiatcích
tt oo.t'3 zákonao místních
pop|atcích
]is
.. 12
poplatcich
$ zákonao místních

(2) Zrušujese obecnězávazná vyhláškač,,4l20I2, o místrrím
poplatkuza ptovoz systému
shromďďoviíní,sběru,přepravy,třídění,využiváníaodstraňovrání
komunálníchodpadů
ze dne14.12.2012.

čt.to
Účinnost
(l)

Tatovyhláškanabýváúěinnosti
dnemI. |.2020,

/-

{anwl

ť*

Petr Vinš
místostarosta

-a?..u-r

/""(L

/2'4'

Mgr. Václava Flaišmanová
, starostka

)o'/7

" v4'4t'uz7

Přílohaobecnězávazné
č.o2/2oL9,
vyhlášky
poplatkuza provozsystému
shromaŽdbvání,
o místním
sběru,přepravy,
třídění,
využívání
a odstraňování
komuná!ních
odpadů

příjmyza rok 201.9na sběra svoznetříděného
Skutečné
komuná|ního
odpadučinily:
L86zý,-- Kča by|yrozúčtovány
takto:
Náklady37t39o,--Kčdě|eno476(446počet
osobs pobytemna území
obce+30 počet
staveburčených
k individuální
rekreaci,bytůa rodinných
domů,ve kterýchneníhlášena
je stanovenasaz6apop|atku
k pobytužádnáfyzická
osoba)=78o,--Kč.Ztétočástky
písm.
d|eč|.4, odst'1,
b) vyh|áškyve výši350,-.Kč.

r4,- řtua,,^il
starostka

/-lu
místostarosta

