OBEC

HROBCE

3l20II,
obecnězávaznávyhláškač'.
sbromažd.ování.
sběru,přepravy,
poplatkuza provozsystému
o místním
třídění'využívánía odstraňováníkomunálníchodpadů ''
Zastupitelstvoobce Hlobce se na sllémzasedlinídne 12.4' 20I1 usneslo vydat na zikladě s 14
odst' 2 zikana č'565n990 sb., o místníchpoplatcích' ve zněnípozdějšíchpředpisů (ůilejen
,,zókon o místnichpoplatcích,.),a ý souladu s usÍa oýeníms ] 0 písm.d) a $ 84 odst. 2 písmr
h) zókona č. ]28/2000 Sb', o obcích (obecni zřízení)' ve mění pozdějšíchpředpísů,nto
obecnězóýaznou ýyhlóšku(dólejen ,'.lyhlóška',):
Čl.1
Úvodní ustanovení
l) obec lLobce touto ly1 ríškouzaváď místnípoplatek za plovoz systémushromažďoviáÍrí,
jen
sběru' přep|?vy, třídění, vyržívrínía odstaňoviání komunálních odpadů (<É1e
',poplateť.).')
2) Řtzění o poplatku lykonívá obecní uŤadHrobce (drilejen ,,správcepoplatku..)'2)
Č|.2
Poplatnft
Poplatekplatí:
a) fuiická osoba"l(erá má v obci trvalý pobyt,j)
. b) Ťzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenounebo sloužícík individurální
k trvalémupob1tužádnásácká osoba.a)
rekeaci, ve kteréneníhlríšena
ČL3
ohlašoYacípovinnost
1) Poplatnftje povinen správci poplatku ohlásiť)vznik poplatkovépovínnostido 15 dnůode
dn€ vzril.u poplatkovépovirrnosti.Ve stejnélhůtěse nahlašujeosvobození'
2) obsah ohlášeníuplawje zákon o místníchpoplatcích..r

') 1 písn. h) a lob zákona o místnichpoplatcich
s
$
') 14 odst.3 ákona o místĎlchpoplatcích.
s
3) za domácnost múžebý pop]atek odváděí1společnýmástupcem' za rodimý nebo býoÚ důmv]astnlkem
nebo spřávcem;q/to osobyjsou poviníy obci oanámitjménaa datanarozeníosob,za kterépoplat€k odúdějí
", máli k tétostavběvlastnicképrávo vice osob' jsou povinny p]atit poplatek spo]ečněa neÍozďIně' a to ve \ýši
odpovídajicipoplatkuzajedíu ryzickou osobu
5)$71odst'1ákonač.280/2009sb',daňolýřád(dálejen''daňo\.ýřád..),,Podánílzeučinitpísemilě,ústněd
,]
protokolu nebo datovou zpávou, která je opaťenauaávanýn e]el.1roniclýn podpjserq rcbo k1eráje odeslána
prosře.lnictvím datovésclřán}y
poplatníkuvede|
") $ l4a odst. 1 a 2 zíkona o míshich poplatcích|,'V o}ilášení
a)jrnéno,popřípadějn1én4a píjmenínebo název nebo obchodnífirrnq obecný idgntifikátol, byl-li přiděleq
právnicM osobauvede teŽ
místopob}tu íebo sídlo,misto podnikání,popřípadědalšíadrcsupŤodoručování;
osobx kteréjsou jejínrjÍnénemoprá\trětryjednat v popla1kovýchvěcecb,

v ohlášení,je poplatníkpovinen tuto změnu onámit
3) DojdeJi ke změně údajůuvedený-gh
do 15 dnůode dne, kdy nastala.') Ve stejnélhůtěpoplatníkohlašujezánik poplatkové
povinnosti,
Č|.4
Sazba poplatku
1) Sazbapoplatku pro poplatnfta poďe čl.2 ěiní500.- Kč za kalendláiníÍokaje tvoř€na:
a) ,/částky250.-Kč a
b) z částla 250,. Kě stanovenéna z.íkladěskutečnýchnlíkladůobce předchozíhoroku na
sběr a svoz neříděnéhokomrrnábíhoodpadurraosobu.
2) Rozúčtoýfuískutečných nákladů předchozího roku na sběr'' a svoz netříděného
komun-á]ÍIího
odpaduna osobuje uvedenov příloze tétolryhlášky'
3) v případě změny místatrvaléhopob}tu trebo změny vlastnicM stavby' ktelá je udená
nebo sloužík individu.álnílekeaci v pruběhu kalendráiaíholokr\ se uhiadí poplatek
měsícůpobyhr trebovlastnicfuístavby
v poměrnévýši,která odpovídápočtuka,lendrířních
pruběhukalendáiníhoměsíce,je pro
zněně
v
příslušném
roce.
DojdeJi
ke
kalendářním
v
stanovenípočtuměsícůroáodný stav na konci tohotoměsíce.o]

čt.s

osvobození od poplatku
od poplatku se osvobozujípoplatnícido věku 3 let. osvobození se poskyhe naposledy za
věk 3 let'
měsíc,ve ktelémpoplatníkdo\Ťší

čt.r

Splatnostpoplatku
1)
2)
.
3)

roku.
do 31.3' příslušného
kalendálT!ího
Poplatekjesplatnýjednorázově
ye
je
Pop1alek téžmožnézďpIatit dvou stejných splátkách, a to n€jpozději do 31.3. a
roku
30. 9. přslušnéhokalendrířního
kalendářniho roku, je příslušnáčást
VznikneJi poplatková poviÍrnostpo 15. 3. příslušného
po měsíci,
poplatku ďe č1.4odst. 3 splatná do konce měsícebezprostředněnrísledujícího
ve kÚerémpoplatkovápovinnost vznilda'
Č|,7
záYěř€čná ustanoYení

1) NebudeJi poplatek zaplacen poplatníkemvčasnebo ve spnilŤlé\.ýši'.'Tměřímu správce
poplatkupoplatekplatebním\..ýměrcmnebo hÍomadnýmpředpisn:ín seznametn.,]
u poslq''tovatelůplatebníchs]užEb'Včetněposkýovate]ůtěchto slúeb v zahraničí,
b) číslavš€ch svých účtů
uálaných v souvislosti s po.lnikatelskoučinností,v případě,Že př€dmět Pop]atkusouvisí s podnikatelskou
čimostípoplatníkanebo plátce'
stavby,L1erá
c) údajeroáodné pro staÍovení\ýšepoplatkovépoviB1osti (např. číslopopisnénebo e!,ldenční
slouá neboje určenak jndvidúhí íelr€aci' není-litaková stavbaoaačena,pak parcelÍtíčíslopozemkq na
němžje stavbaumístěna),včetnědůvoduosvobozeníod popiatku.
Poplafuí! který nemá sídlo nebo bydlištěm územ{členskéhostátu Ewopské uni€, jiného smluvníhostátu
Dohody o ElŤopském hospo.lářském pros.oru nebo sÚcarské konfedeŤace,uvede l(romě údajů
-,) poŽadovanýchvýšei adlesu svéhoalocněnce v tuzemsl.-uplo doručovfuI.
poplatcich'
s 14aodst. 3 zákona o ÍIústních
o) 10b odst.4 zákoÍa o místníchpoplatcich.
s
,) 11 odst. 1 zátona o místníchpoplatcích'
$

2) včas nezaplacenépoplatky nebo částtcchto poplatkůmůŽespnivce poplatku z\nýšitaŽ na
je přisluŠensnim
popIatku.'',
toto7qýšení
trojfuásobek:
Čl.8
Zrušovacíustanoven
Zušuje se obeclě závazná .vyhlráškaě.3/2007' o místrím poplatku za plovoz,šystému
a odstraňoviíníkomunálních odpadů,
shromažd'ování,sběru, přeplalT, třídění' využívIíní

.
ze ór.e29. 1|. 200'7

Čl.9
Účitrnost
obecnéhozájmu dnemvy!úášení.
Tato lyhlráškanabýá účinnostiz důvodunaléhavého
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llana L ervenKova
místostarostka

v}.věšenona úř€dní descedne:
sejmuto z ďední desky dne:

'o) 1l odst' 3 zákona o mísbíchpoplalcích'
$

4r.h

2011

.

PřÍloha k obecně závazné rThlášce č.3/2011' o mistnim poplatku za provoz systému
a odstraňování komunáInícb
shřomažďovríni' sběru, přepnvy, lříděrrí, vyt'tžíváLní
odpadů

pŤedchozího
komunráhího
roku na sběl a svoz netríděneiro
RozuětovánískutďnýchÍuákladů
odpadunaosobu:
odpadučinily
komunrálního
nákladyrcku 201pna sběra svoz netříděného
a) skutečné
J02 585'-Kč:
b)- pocet osob (poplamíd) 59ó (598 osob s trvalým pobýem na ízrmi obce - 22
osvobozenéáeti ao ai let + 20 staveb určenýchnebo slouŽícíchk inďúduán]
pobynržádnáfozická osoba);
k tťvalému
rekeaci, ve kteýh nenípŤihlášena
nákladů:302585,-Kě / 596osob = 508,-Kč/osobu.
c) rczúčtování

