MESTYS h[EPOMYSL
Obecně závazná vyhláška

č,.3na'J,

o místnímpoplatku za provoz systému shromažďování, sběru, pŤepravy,
tÍídění'využívánía odstrařování komunálních odpadú
Zastupitelstvo městyse Nepomyšl se na svém zasedání dne 29.04.20]1 usneslo vydat na
zúkladě $ 14 odst. 2 zálrona č. 565/199a sb., o místníchpoplatcích, ve znění pozdějších
pfedpisú ( Íle jen ,,záIron o místníchpoplatcích,,), a v souladu s ustanovením $ I0 písm. d) a
s 84 odst. 2 písm. h) z lrona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zŤízení),ve znění pozdějších
pŤedpist}, tuto obe cně závaznou ryhl ášlw (ďÍle j en,, uyhláška*) :

cl.1

Úvodní usÚanovení

za provoz systému
shromažďoviíní, sběru, pŤepravy, Ěídění,využivani a odstraĎování komunálních odpad
(dále jen,poplatek..)'',
Řízertío poplatku vykonává Úraa mcstyse Nepomyšl (dáte jen,,správce poplatkď.).2)

1) Městys Nepomyšl touto vyhlráškou zavádí místrrípoplatek

)

čl. z
Poplatnik
Poplatek platí:

a)
b)

fyzíckáosob4 kÍerá má v obci trvalj pobyL3)
fyzícká osob4 která má ve vlasfirictví stavbu určenou nebo sloužícík individuální

rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žÁdnáfyzickáosoba.a)

čt. s
ohlašovací povinnost

1) Poplatrík je povinen správci poplatku

2)

ohlásits) vznik poplatkové povinnosti do 15 dnťr ode
dne variku poplatkové povinnosti.
obsď' ohlášení uprawje zákon o místníchpoplatcích.6)

s t pi.-. h)

a $ lOb zákonao míshích poplatcích
14
odst.
3
zákona
o místníchpoplatcích.
$
],
3)
za domácnost m že bft pop teŘ odváděn společnym zástupceq za rodinrt! nebo bytovf dťrm vlastríkem
nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci ozniámit jména a datanarozen1osob, za které poplatek odvádějí
? má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně,
a to ve \.Ýši
gdpovídajícípoplatku za jednu szickou osobu
', $ 7l odst. l zákona č.28012009 Sb., dařovf Ťád (dále jen ,,daĎovf íád..) -,"Podání |ze učinit písemně, ustrě do
protokolu nebo datovou z1rnívou, kteráje opaťenauznávanÝm elekronickÝmpodpisem, nebo kteráje odeslána
prosťedni cWím datové schránky
o,
$ 14a odst. l a 2 ztkonao místníchpoplatcích: ,,V ohliíšenípoplatník uvede:
a) jméno, popŤípadě jména, a pŤíjmenínebo niázev nebo obchodní firmu, obecnj identifikátor, byl.li pŤidělen,
místo pobytu nebo síďo, místo podnikání, popŤípadě dalšíadresu pro doručování;právnická osoba uvede též
osoby, které jsou jejÍm jménem oprávněny jednat v poplatkovfch věcech,
]]

3)

Dojde-li ke zrrrěně ridajri uvedenf.gh v ohlášení, je poplatrrík povinen tuto aněnu oanámit
do 15 dnri ode dne, kdy nastala.,, Ve stejné lhritě poplatník ohlašuje záilk poplatkové
povinnosti.

Čt.l

Sazba poplaÍku
Sazba poplatku pro poplatníka poďe čl. 2 činí200,- Kč za kďendráŤní rok a je tvoŤena:
a) z částky 0,. Kč a
b) z částky 200'. Kč stanovené nazákJadě skutečnfch náklad obce pÍedchozíhoroku na
sběr a svoz neťíděnéhokomunálního odpadu na osobu.
2) Roztičtovrání skutečnfch nákladťr pŤedchozího roku na sběr
svoz netŤíděného
komunálního odpadu na osobu je uvedeno v pffloze této vyhlášky.
3) V pŤípadě aněny místa trvalého pobyfu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena
nebo sloužík individuání rekreaci v prŮběhu kďendáŤního roku, se uhradí poplatek
v poměrné vfši' ktera odpovídrí počfu kďendáŤních měsícťr pobytu nebo vlastrictví stavby
v pŤíslušnémkďendáŤním roce. Dojde-li ke znrěně v pruběhu ka]endášního měsíce, je pro
stanovení počtu měsícri rozhodnf stav na konci tohoto měsíce.8)
1)

a

čt. s

Splatnost poplaÚku
je splafuf jednotfuové do 28.2. pŤíslušnéhokalendiáÍního roku.
2) Vznikne.li poplatková povinnost po 15. 2. pŤíslušnéhokďendáŤrrího roku, je pfislušná čríst
poplatku ďe čl. 4 odst. 3 splatrá do 15 dn od variku poplatkové povinnosti.
1) Poplatek

čt. o
Závérečníustanovení
1)

NebudouJi poplatky zap|aceny poplatríkem věas nebo ve správné vfši, vyměŤí mu
správce poplatku poplatek platebním qiměrem.9)

2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatkťr mriže správce poplatku zvyšit až na
trojnásobek; toto zvfšení je pŤíslušenstvímpoplatku. l0)

b) číslavšech svjch tlčttl u poskytovatelrl platebních služeb, včefuě poslrytovatelri těchto služeb v zahraničí,

uávanjch v souvislosti s podnikatelskou činností,v pŤípadě, že pŤedmět poplatku souvisí s podnikatelskou

činnostípoplatníka nebo plátce,
c) daje rozhodné pro stanovení vfše poplatkové povinnosti (napň. číslopopisné nebo evidenčnístavby, která
sloužínebo je určena k indviduální rekreaci, není-li taková stavba onačena, pak parcelní číslopozemkq na
něnž je stavba umístěna), včebě drivodu osvobození od poplatku.
Poplatní<' kterf nemá sídlo rtebo bydliště na tizemí členskéhostátu Ewopské unie, jiného smluvního státu
Dohody
Ewopském hospodáŤském prostoru nebo Švfcmskékonfederace, uvede kromě ridajrl
PožadovanÝch v!še i adresu svého zrnocněnce v tuzemsku pro doručování.
,l
5 l4a odst. 3 zákona o místníchpop|atcích.
l]s tou odst. 4 zákonao místníchpoptat"i"t..
', $ 1| odst. l zíkona o místníchpoplatcích.
l0)
$ 11 odst. 3 ákona o místníchpoplatcích.

*

o

Čl.l

Zrušovacíustanovení
Zrušuje se obecně závanávyhlaška:
a) č. 2/2007, o místrímpoplatku za wovoz systému shromďďování, sběru, pŤepr&VY,
ťídění,využivani a odstrařoviíní komunrálních odpad , ze dne 28. |2.2007'
b) ě. 112009, o místrrímpoplatku za pÍovoz systému shromaŽďoviíní, sběru, pŤepr&VY,
ťídění,využívani a odstařoviání komunrálních odpadri, ze dne 27. |t.2009.
c) č,. |12010, o místnímpoplatku za proYoz systému shromaŽďování, sběrg pŤepr&YY,
ťídění,vytlžívania odstrařovrání komrrnálních odpadri' ze dne 26. |l.2010.

čt. g
Úěinnost
Tato vyhlráška nabjvá ričinnosti z drivodu nďéhavého obecného zájmu dnem vyhlašení.

.i; ;
il;1

'

to.

{1-'

'

Josef Lněníček
starosta

Vyvěšeno na Ťední desce dne:

05.05.2011

Sejmuto z uŤední desky dne:

31.05.201

1

Pffloha k obecně závazné vyhlášce č,. 3|201|, o místnímpoplatku zn ptovoz, systému
shromažďování, sběruo přepravy, tffděnío využÍvánía odstraňování komunólních
odpadů

Rozúčtovánískutečných nríkladů předchozího roku na sběr a svoz neříděného komunálního
odpadu na osobu:

a)

skutečnénráklady roku 2010 na sběr a svoz netříděného komuná]ního odpadu činily
337.604'13 Kč;

b)

poěet osob (poplatníků) 489 (404 osob s trvalým pobytem natr:emí obce + 85 staveb
určených nebo sloužících individuální rekreaci, ve kterých není přihlášena
k trvalému pobytu žÁÁná ýzická osoba);

c)

rozúčtovránínakladů: 337.604,|3Kč

k

l

489

osob

= 690'40

Kč/osobu.

