Obecně závazná vyhláška obce Předenice č. 3/2011
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce Předenice schválilo dne 12.12.2011 tuto obecně závaznou vyhlášku
vydanou podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000Sb., o obcích ve znění
pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění
pozdějších předpisů.

1.
2.

Čl. 1
Základní ustanovení
Tato vyhláška stanoví poplatek za provoz systému shromažďování sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Předenice
Poplatek dle odst. 1. platí:
a) všechny fyzické osoby, které mají na území obce trvalý pobyt
b) fyzické osoby, které mají na území obce ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící
k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická
osoba. Má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek
společně a nerozdílně a to v plné výši poplatku odpovídající poplatku za jednu
fyzickou osobu trvale přihlášenou v obci.

Čl. 2
Předmět poplatku
Předmětem poplatku je úhrada za provoz systému shromažďování , sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího při činnosti fyzických osob na
území obce s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob
oprávněných k podnikání .
Čl. 3
Správa poplatku
1. Správu poplatku vykonává obecní úřad Předenice ( dále jen „ správce poplatku“)
2. V řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a
poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 280/2009 Sb. daňový řád, pokud
zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích nestanoví jinak
Čl. 4
Způsob placení poplatku
1. Poplatník je každá fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, či má ve vlastnictví
na katastrálním území obce stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci,
pokud v této stavbě není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.
2. Plátcem poplatku je vlastník, společný zástupce za domácnost nebo správce nemovitosti ,
v níž se zdržují osoby přihlášené v obci k trvalému pobytu.
3. U nemovitosti určené nebo sloužící k individuální rekreaci je poplatníkem a plátcem
poplatku vlastník nemovitosti.

Čl. 5
Ohlašovací povinnost
1. Poplatník podle čl. 1 odst. 2 písmena a) této vyhlášky je povinen ohlásit „správci
poplatku“ změnu jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v obci
(přihlášení, nebo odhlášení k trvalému pobytu) a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato
změna nastala.
2. Poplatník podle čl. 1 odst. 2 písmena b) této vyhlášky je povinen ohlásit „správci
poplatku“ změnu jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě
určené nebo sloužící individuální rekreaci a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy tato
změna nastala.
Čl. 6
Sazba poplatku
1. Sazba poplatku vypočtená dle § 10b odst. 3 zákona č, 565/1990 Sb. , o místních
poplatcích ve znění pozdějších předpisů činí 500,- Kč za poplatníka a kalendářní
rok.
2. Roční sazba poplatku zahrnuje:
a) částku 250,- Kč podle zákona o místních poplatcích
b)částku 250,-Kč stanovenou na základě vynaložených skutečných nákladů
předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.
Skutečné náklady a počet evidovaných osob jsou uvedeny v příloze č. 1 této
vyhlášky
3. V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby , která je určena
nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek
v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby
v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro
stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

Čl. 7
Úlevy od sazby poplatku
V souladu s § 14 zákona č. 565/1990 Sb o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů
se pro občany přihlášené k trvalému pobytu v obci snižuje roční sazba poplatku za jednu
osobu takto:
Poplatek neplatí děti od narození do konce kalendářního roku, v němž dosáhnou tří let věku.

1.

2.

3.
4.

Čl. 8
Osvobození od poplatků
Od poplatku jsou osvobozeni: poplatníci podle čl.1 odst. 2 písmeno a) této vyhlášky kteří :
a) se dlouhodobě zdržují v zahraničí ( pracovní pobyt, studium)
b) jsou dlouhodobě umístěni v léčebných a sociálních zařízeních
c) jsou ve výkonu trestu
při splnění podmínky oznámení nároku na osvobození od placení poplatku správci
poplatku ve lhůtě dle odst. 2 včetně předložení dokladů dokazujících výše uvedené
skutečnosti.
Pokud poplatník uplatňuje nárok na osvobození, který vznikl ke dni 1.1. běžného
kalendářního roku nebo před tímto datem, je povinen oznámit tuto skutečnost nejpozději
do prvého termínu splatnosti poplatku. Uplatňuje-li nárok na osvobození, který vznikl po
tomto termínu, je povinen oznámit tuto skutečnost nejpozději do 15 dnů ode dne vzniku
tohoto nároku.
Poplatník je povinen oznámit správci poplatku zánik nároku na osvobození nejpozději do
15 dnů ode dne, kdy pominuly skutečnosti uvedené v odstavci 1.
Nárok na osvobození zaniká dnem následujícím po pominutí skutečností uvedených
v odst.1 bez ohledu na to, kdy poplatník zánik nároku správci poplatku oznámil.
Čl. 9
Splatnost poplatku

1. Poplatek za kalendářní rok je splatný bez vyměření předem do 28.2. běžného roku
2. Poplatek je možno správci poplatku hradit hotově nebo bankovním převodem
3. Přesahuje-li poplatek 1000,-Kč může si poplatník se správcem poplatku předem dohodnout
dvě stejné splátky, z nichž první je splatná do 28.2. a druhá do 31.7. běžného roku.
4. Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do
60 dnů ode dne, kdy tato povinnost vznikla.
Čl. 10
Zvýšení, vyměření a doměření poplatku
1. Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek
platebním výměrem.
Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit až
na trojnásobek dlužné částky.
2. Pokud poplatník nesplní svojí poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně závaznou
vyhláškou obce, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního
roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

3. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření
poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o
tomto úkonu písemně uvědomen.

Čl. 11
Účinnost, zrušovací ustanovení
Tato vyhláška byla schválena zastupitelstvem Obce Předenice dne 12.12.2011 usnesením
č. 4/2011. Vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2012. Současně se ruší obecně závazná
vyhláška Obce Předenice č. 2/2002 a její dodatek č.1

Starosta obce : Ing. Jiří Voch

Vyhláška vyvěšena dne
Vyhláška sejmuta dne

:
:

místostarosta: Ing. Jaroslav Průcha

21.11.2011
12.12.2011

Příloha č. 1 k Obecně závazné vyhláška obce Předenice č. 3/2011
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Vyúčtování skutečných nákladů na likvidaci odpadů v roce 2010 na jednoho poplatníka
poplatník
s trvalým pobytem v obci
majitelé rekreačních objektů

počet
190
184

skut. náklady v Kč
115 327,00 Kč
86 840,00 Kč

průměrné skutečné náklady na jednoho poplatníka

náklady na poplatníka
607,0 Kč
472,0 Kč
539,5 Kč

Přehled výše místního poplatku

druh poplatníka

poplatek v Kč.

četnost vývozu

500,-

1x za měsíc

1000,-; 1500,-; 2000,-

1x za 14 dnů

2500,-; 3000,- 3500,- ..........

1x za týden

rekreační objekt v zastavěné části obce

500,-

6x za rok dle uvážení
poplatníka

rekreační budovy

500,-

1x za týden

domácnost s jednou osamělou osobou
domácnost se dvěma až čtyřmi osobami
domácnost s pěti a více osobami

Při požadavku zvýšení četnosti vyvážení se k místnímu poplatku připočítává 500,-Kč
druh poplatníka
domácnost s jednou osamělou osobou
domácnost se dvěma až čtyřmi osobami

poplatek v Kč.

četnost vývozu

1000,-

1x za 14 dnů

1500,-; 2000,-; 2500,-

1x za týden

Přesahuje-li poplatek 1000,-Kč může si poplatník se správcem poplatku předem dohodnout
dvě stejné splátky, z nichž první je splatná do 28.2. a druhá do 31.7. běžného roku.
Osoby žijící v obci a nemají zde trvalé bydliště hradí celou částku za sjednaný odvoz dle
ceníku poskytovatele služby.

