Obec Zá

í

Obecn závazná vyhláška
obce Zá í
.1/2009
o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní,
využívání a odstra ování komunálních odpad
Zastupitelstvo obce Zá í se na svém zasedání dne 15.12.2009 usnesením . 04/17/09
usneslo vydat podle ustanovení § 14 zákona . 565/1990 Sb., o místních poplatcích,ve zn ní
pozd jších p edpis , a v souladu s ustanoveními § 10, písm. d) a § 84, odst. 2, písm. i) zákona
. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn ní pozd jších p edpis , tuto obecn závaznou vyhlášku
(dále jen „vyhláška“) :

l. 1
Základní ustanovení
Výkon správy tohoto poplatku provádí Obec Zá í prost ednictvím obecního ú adu (dále jen
„správce poplatku“). P i ízení ve v cech poplatku se postupuje podle zákona .337/1992 Sb.,
o správ daní a poplatk , ve zn ní pozd jších p edpis , pokud zákon . 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve zn ní pozd jších p edpis , nestanoví jinak.

l. 2
Poplatník
Poplatek platí
a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; poplatek m že být odvád n za domácnost
spole ným zástupcem a za rodinný d m vlastníkem, tyto osoby jsou potom povinny
obci oznámit jména osob, za které poplatek odvád jí,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu ur enou nebo sloužící k individuální
rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Má-li k této
stavb vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek spole
a nerozdíln ,
a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

l. 3
Oznamovací povinnost
1.Poplatník podle l. 2, písm. a) této vyhlášky je povinen oznámit správci poplatku zánik jeho
poplatkové povinnosti v d sledku zm ny trvalého pobytu v obci a to nejpozd ji
do 10 dn ode dne, kdy tato zm na nastala.
2. Poplatník podle l. 2, písm. b), c) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik
jeho poplatkové povinnosti v d sledku zm ny vlastnictví ke stavb nebo ukon ení
podnikatelské innosti a to nejpozd ji do 30 dn ode dne, kdy tato zm na nastala.

l. 4
Sazba poplatku
1. Sazba poplatku pro poplatníka podle l. 2, písm. a) a b) této obecn závazné vyhlášky iní
480,-K a je tvo ena :
a) z ástky 240,- K za kalendá ní rok a
b) z ástky 240,- K za kalendá ní rok ; tato ástka je stanovena podle skute ných náklad
obce za p edchozí rok za sb r a svoz net íd ného komunálního odpadu. Skute né
náklady za rok 2008 inily 483.304,- K ; p i po tu poplatník k 31.12.2008 - 760 osobinily náklady na jednoho poplatníka 636,- K .
2 .V p ípad zm ny místa trvalého pobytu nebo zm ny vlastnictví stavby, která je
ur ena nebo slouží k individuální rekreaci v pr hu kalendá ního roku, se uhradí
poplatek v pom rné výši, která odpovídá po tu kalendá ních m síc pobytu nebo
vlastnictví stavby v p íslušném kalendá ním roce. Dojde-li ke zm
v pr hu
kalendá ního m síce, je pro stanovení po tu m síc rozhodný stav na konci
tohoto m síce.

l. 5
Osvobození
1. Od poplatku jsou osvobozeni ob ané p i dlouhodobé nep ítomnosti (dlouhodobý pobyt v
zahrani i, dlouhodobý lé ebný pobyt apod.)
2. Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen oznámit ve lh do
15 dn ode dne, kdy nastal nárok na osvobození písemn správci poplatku.
Ve stejné lh je osvobozený poplatník povinen oznámit zánik nároku na osvobození.

l. 6
Splatnost
1. Poplatek pro poplatníka podle l. 2, písm. a) této vyhlášky, který iní ástku do výše
1 000,-K je splatný jednorázov do 31.3. kalendá ního roku.
2. Poplatek pro poplatníka podle l. 2, písm. a) této vyhlášky, který iní ástku nad
1 000,- K , je splatný ve dvou splátkách, a to
a) první splátka.......... 1 000,- K do
31.3. kalendá ního roku
b) druhá splátka......... zbytek poplatku do
30.6. kalendá ního roku
3. Poplatek pro poplatníka podle l. 2, písm. b) této vyhlášky je splatný jednorázov
nejpozd ji do 31.3. kalendá ního roku.

l. 7
Nebude-li poplatek zaplacen v as nebo ve správné výši, vym í jej správce poplatku
platebním vým rem, který m že zvýšit nezaplacený poplatek až na trojnásobek.

l. 8
Tomu, kdo nesplní ve lh stanovené touto vyhláškou povinnost nepen žité povahy,
že správce poplatku uložit pokutu podle ustanovení § 37 zákona . 337/1990 Sb.,
o správ daní a poplatk , ve zn ní pozd jších p edpis .

l. 9
Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací (poplatkovou) povinnost ur enou touto obecn
závaznou vyhláškou, lze dlužný poplatek vym it do t í let od konce kalendá ního roku,
ve kterém oznamovací (poplatková) povinnost vznikla.

l. 10
Správce poplatku m že na základ žádosti poplatníka v jednotlivých p ípadech poplatek
snížit nebo prominout, a to z d vodu zmírn ní nebo odstran ní tvrdosti.

l. 11
Zrušovací ustanovení
Ruší se obecn závazná vyhláška . 1/2008, o místním poplatku za provoz systému
shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad ,
která nabyla ú innosti dne 1.1.2009.

l. 12
innost

Vyv šeno dne : 15.12.2009
Sejmuto dne : 31.12.2009

