Obecnězávaznályhláška č.2/2006

o místnimpoplatku za provoz systémushromažďování,sběru' přeprary'
třídění,ryužívánía odstraňovánikomunálníhoodpadu v obci Vinařice
Zasfupitelsfuo
obcevinařice schválilodne 6.12.2006v souladus ustanovením
s 14 zákola é'
předpisůa v souladus ustanovením
poplatcích've zněnípozdějších
565/1990sb., o místních
předpisůfuto obecnězávaznou
o obcích,ve zněnipozdějších
$ l0 a $ 84 zIikonač' 12812000,
vyh|ášku.

čl.r

Základni ustanovení

1' obec Vinaňce labirá místnípoplatekza provoz systémush.omaŽďování'sběru,přeplavy,
vlrŽívánía odstraňováni
komunálnihoodpaduv obci Vinařice (dálejenpoplatek).
třídění,
2' Spráru poplatkuvykonává obec Vinařice (dle jen správce poplatku) a v řízenichve
věcechpoplatkuPostupuj€ podle zákonaě.33,7l|992Sb', o správědanía poplatků,ve
ve znění
předpisů,pokudzákon č'565/1990sb., o mistníchpoplatcích,
zněnípozdějších
jinak'
předpisů.
pozdějŠich
nestanovi

Č.2
Předmětpoplatku

Poplat€k se vybítá za proloz systémushromažďování,sběIu, přepravy, třídění,vyuŽívánía
odstaňováni komuná|níhoodpaduvobci vinařice, který byl stanovenv obecně závazné
odpademv obci Vinařice.
systému
naliládánís komunálnÍm
lThlášceč.1/2006o stanovení

Čt:
s

Pop|atník

PoDlatekplatí:
a) fyzíckáosoba,která má v obci trvalý pobÍ' za domácnostmůžebyt poplatekodveden
je povinenobci oznámitjména
a datanarozeď osob,za ktelé
spo|ečným
zásfupcem'kten.ý
poplatekodvádějí.
b) ryzická osoba' která má na územíobce ve vlastnictví stavbuWčenounebo slouŽící
k individuální rekreaci, ve kteréneníl ášenak trvalémupobÍu žádnáfyzická osoba.Má.
li k tétostavbě vlastnicképrávo více osob, jsou povinny platit poplatek společněa
poplatkuzajednuryzickouosobu
nerozdí|ně,
a to ve výšiodpovídající

čt.+

Oznamovacípovinnost

Poplatníkstanovenýv článku3 písm.a) tétovyh|áškyje povinenoznámitpísemněsplávci
poplatkunejpozdějido 30 dnůode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatekvznikla,
příjmení,jméno'
rok narozenía svébydliště.
Poplatníkstanovenýv článku3 písm.b) tétovyhláškyje povinenoznámitpísemněsprávci
poplatkunejpozdějido 30 dnůode dne, kdy mu povinnost platit tentopoplatekvznikla,
nebopopisnéčíslonemovitosti.
příjmení,jméno'
rok narozenía svébydliště,dáleevidenční
lhůtě
ave stejné
Poplatníciuvedeniv článku3 tétowhláškyjsou povinni stejnýmzpůsobem
svého
trvalého
povinnosti
v
důsledku
změny
poplatkové
poplatku
zánik
oznámitsprávci
své
lekeaci.
k individuá|ní
pobýu nebozměnyvlastnictvíke stavběuÍčené

cl.5

Sazba poplatku

sazbapoplatkučiní350,-Kč za osobua kalendářnírok aje tvořena:
a) částkustanovenouve smyslu ustanovenís l0 odst. 3 písm b) zákona o místních
poplatcích
ve výši50 Kč za osobua kalendářnírok
b) částkoustanovenouve smyslu ustanovenís l0 odst. 3 písm b) zákona o místních
poplatcíchna základě skutečnýchnákladůobce v předchozímroce na sběr a svoz
neťíděnéhokomunálního odpadu ve výši 300 Kč na osobu a kalendářní rok.
Rozúčlování
skutečných
niikladůna osobu:76 200,.Kč : 87 osob= 875,-Kč.

o
Čt.

osvobozeníod poplatku

a) poplatekpodlečl.5 písma) neplatíosoby'kteréjsou přihlášenyk trvalému
pob}tuv obci
Vinařice
b) občané
mladšipatnáctilet platípoplatekdle článku5 písm.b) ve výši200'-Kč na osobua
kalendiířní
rok, neváahujese na osoby,kterév danémkalendářnímroce dovršívěku 15
let.

Čt,l
Vznik a zánik pop|atkové
povinnosti

l . Vznik|eJi poplatkovápovinnostv průběhukalendrířního
roku' platí se poplatekdo l

kalendářního
měsícenrásledujícího
po měsíci,ve kterémpoplatkovápovinnostvznikla,a
to v poměmé\.ýšiodpovídající
počfuměsicůzbývajicichdo konceroku zaokÍouhlený
na
celékoruny nahoru'
2 . Zanik.ne.lipoplatkovápovinnostv pÍuběhukalendáŤního
roku'platíse poplateknaposledy
za měsíc,ve kterémtato skutečnost
nastala.Připadnýpřeplatek zaokouhlenýna celé
korunynahoruse vraci Poplatníkovi.,
pokudo tentopřeplatekpoŽádá.

čt's

Splatnost

l . Pro szické osoby dle čl. 3 písm a) , b) je poplateksplatnýbez }Yměřenív termínu

určeném
obecnímuřadem,nejpozdějivšak do 3l.3. příslušného
kalendářního
roku'

l

ČL9
Ustanovení
závěrečná

NebudeJipoplatekzaplacenvčasnebove správné
výši,vyměřísprávcepoplatkupoplatek
platebním \"ýměrem,přičemž muže z\'ýšit věas lezap|acelý poplatek až o 50%.
vyměřenýpoplatekse zaokouhlujena celékorunynahoru.Dlužnýpoplateklze vyměřit
do 3 let od koncekďendiiřníhoroku' ve kteIémpoplatkováPovinnostvznikla.Byl.li před
uplynutímtétolhůtyučiněnúkonsměfující
k vyměřenípoplatkunebojeho dodatečnému
stanovení,
tříletá
lhůta
znovu
od
konce
Íoku,v němžbyl poplatníko tomtoúkonu
běží
zpraven

-J-

2. Pokud osoba rrvedenáv ustanoveníčl. 3 tétovyblášky nesplníve stanovenélhůtěsvoji
poyinnost nepeněžitépovaby' můžejí spnivce poplatkB uložit pokufu ve smyslu
ustanov€ní $ 37 a ákona č. 337/|992 sb.' o sPnávědanípoplatků,ve znění pozdějších
předpisů.
3. správce daní muže ke zmímění tr€bo odstraněnífurdosti v j€dnotliÚch
případech
poplateksnŽit nebo prominout.

čl ro

Účinnost

Tato obecněávazná vyhláškanabývá účirmosti
dnem 1.ledna2007.

Pet Podubecký
stalostaobce

václav smÍŽ
místostarosta
obce

/,.,.*J--

