Obec Brantice

Zastupitelstvoobce Brantice
obecně závazná vyhláška obce Brantice é.212018,
o místnímpop|atku za provoz systému shromaždbvání, sběruo přepravy,
třídění,vyuŽívánía odstraňování komunálních odpadů
obce Brantice se na svém zasedání dne 30. května 2018 usnesením
Zastupite|stvo
č'19115118
usnes|ovydat na zák|adě $ 14 odst, 2 zákona č. 565/1990sb., o místních
předpisů,
pop|atcích,
ve zněnípozdějších
a v sou|adus $ 10 písm.d) a S 84 odst.2 písm'h)
předpisů,tutoobecně
Sb., o obcích(obecnízřízení),
ve zněnípozdějších
zákona é,,1282000
jen
závaznouvyh|ášku(dále ,,vyh|áška..):

ct. I
Úvodní ustanovení
(1) obec Brantice touto vyh|áškouzavádí místní pop|atek za provoz systému
sběru, přepravy,třídění,vyuŽívánía odstraňováníkomunálních
shromaŽd'ování,
odpadů(dálejen ,,pop|atek.').
(2)

vykonává obecníÚřad.1
Řízenío pop|atcích

ěl.z
Poplatník
(1) Pop|atekza provozsystémushromaŽd'ování,
vyuŽívání
sběru, přepravy,třídění,
p|atí2:
komunálních
odpadů
a odstraňování
a) fyzickáosoba,
1. kterámá v obcitrva|ýpobyt,
pobyt cizinců na Území České
2. které by| pod|e zákona upravujícího
povo|entrva|ýpobytnebo přechodnýpobytna dobu delšíneŽ
repub|iky
9 0 dnů ,
pobytcizincůna územíČeskérepub|iky
3. která pod|ezákona upravujícího
pobývána územíČeské
republikypřechodněpo dobude|ší
3 měsíců,
4' kteréby|audě|enamezinárodní
azy|
ochranapodle zákona upravujícího
nebo dočasnáochrana pod|ezákona upravujícího
dočasnouochranu
cizinců'
rekreaci,byt
b) fyzickáosoba,kterámá ve vlastnictví
stavbuurěenouk individuá|ní
nebo rodinnýdům,ve ktenýchneníh|ášenak pobytuŽádná fyzická osoba,a to
pop|atkuza jednufyzickouosobu;má-li ke stavběurčené
ve výšiodpovídající
právovíceosob,
k individuální
rekreaci,bytunebo rodinnému
domuv|astnické
jsou povinnyplatitpoplatekspo|eěněa nerozdí|ně.
pop|atcích,
předpisů(dá|ejen ,,zákon
ve zněnípozdějších
$ 14 odst.3 zákona ě. 565/1990Sb., o místních
pop|atcích..)
o místních
. 10bodst.1 zákonao místních
pop|atcích
s

1

jednaosoba.Zafyz|ckéosoby
p|atit
(2) Zafyzickéosobytvořící
domácnostmůŽepop|atek

v rodinnémnebo bytovémdomě můžepoplatekp|atitvlastníknebo správce.
žijíóí
osoby, kterép|atípoplatekza vícefyzickýchosob, jsou povinnyobecnímuúřadu
a data narozeníosob, za kterépop|atěk
oznámitjméno,popřípadějména,př'1mení
p|atí'3

čl.s
ohlašovací povinnost
( 1 ) Pop|atníkje povinen oh|ásit správci pop|atkuvznik své pop|atkovépovinnosti
vznik|a,případně
nejpozději
do 15 dnůode dne,kdy mu povinnostp|atittentopop|atek
nárok na osvobozenínebo ú|evuod
zak|ádajících
do|oŽitexistenciskutečností
poplatku.
je povinenoh|ásitsprávci poplatkujméno,
(2) Poplatníkdle čl.2 odst. 1 tétovyh|ášky
jména,a př'tjmení,
dalšíadresyprodoručování.
popřípadě
místopobytu,popřípadě
je povinenohlásittakéevidenční
nebo
(3) Pop|atník
d|e ěl. 2 odst. 1 písm.b) vyh|ášky
rekreacinebo rodinnéhodomu; není-li
popisnéčís|ostavby urěenék individuá|ní
uvede pop|atník
nebo popisnýmčís|em,
stavba nebo dům označenaevidenčním
je tatostavbaumístěna.
V případěbytuje pop|atník
pozemku,na kterém
parce|ní
čís|o
povinenoh|ásitorientační
nebo popisnéčíslostavby,ve kterése byt nachází,a čís|o
popisumístění
v budově,pokudnejsoubytyočís|ovány.
bytu,popřípadě
(4)

jsou pop|atníci
povinnioh|ásitsprávcipoplatku
Stejnýmzpůsobema ve stejné|hůtě
změny
pobytunebo v důs|edku
povinnosti
změny
v důsledku
zánik své pop|atkové
domu.
rekreaci,bytuneborodinnému
k individuá|ní
v|asinictví
ke stavběurčené

unie,
státu Evrop-ské
na Územíč|enského
(5) Pop|atník,
kteý nemá síd|onebo byd|iště
prostoru
Švýcarské
nebo
jinéhosmluvního
hospodářském
Evropském
státuDohodyo
uvedetakéadresusvéhozmocněncev tuzemskuprodoručování.a
konfederace,
je poplatníkpovinentuto změnu
(6) Dojde-like změně údajůuvedenýchv ohlášení,
oznámiido 15 dnůodedne,kdynasta|a.s

ěl. +
Sazba poplatku
( 1 ) Sazba pop|atku
480',-Kča je tvořena:
činí
roka
a) z částky35.,-Kčza kalendářní
b) z částky 445,- Kč za ka|endářnírok. Tato částkaje stanovena na základě
skutečnýchnák|adůobce předchozíhokalendářníhoroku na sběr a svoz
rok.
a ka|endářní
komunálního
odpaduza poplatníka
netříděného
odpadučinily:
komuná|ního
(2) Skutečné
nákladyza rok2017na sběr a svoz netříděného
takto:
649 200,-Kča by|yrozúčtovány
obce + 91 počet
Náklady649 2oo,-dě|eno1460coŽjepočetosobs pobytemna území
rekreaci,bytůa rodinnýchdomů,ve ktenýchnení
staveb určenýchk individuální
pobytu
žádnáfyzickáosoba = 445,-.Kč.ztéto částkyje stanovenasazba
h|ášenak
pop|atkudle čl.4 odst..l písm.b) vyhlášKyve výši445,-Ké.
,

pop|atcích
5 too odst.2 zákonao místních
pop|atcích
] 5 t+a odst.2 zákonao místních
pop|atcích
" $ 14aodst.3 zákonao místních

stavby určené
(3) V případězměny místa pobytu fyzickéosoby, změny v|astnictví
pod|eč|.6
rekreaci,bytu nebo rodinného
domu nebo změny umístění
k individuá|ní
poměrné
pop|atek
platí
průběhu
která
odpovídá
v
výši,
ka|endářního
rokuse
odst.1 v
počtukalendářních
v přís|ušném
ka|endářním
měsícŮpobytu,vlastnictví
nebo umístění
je
pro
počtu
průběhu
stanovení
v
měsíce,
ka|endářního
roce. Dojde-like změně
rozhodnýstavk pos|ednímu
dnitohotoměsíce.6
měsíců

ěl. s
Splatnost poplatku
roku'
( 1 ) Poplatekje sp|atnývŽdynejpozději
ka|endářního
do 30. 9' příslušného
(2) Vznikne-lipop|atkovápovinnostpo datu sp|atnostiuvedenémv odst' 1, je pop|atek
sp|atnýnejpozdějido 15.dne měsíce,ktenýnásledujepo měsíci,ve kterémpop|atková
povinnost
roku.
kalendářního
vznik|a,nejpozději
všakdo koncepříslušného

cl. e
osvobození a úlevy
je osvobozenafyzickáosoba,kteráje
(1) od pop|atku
zařízenípro
a) umístěnado dětskéhodomova pro děti do 3 |et věku, ško|ského
zařízenípro preventivně
nebo ochrannévýchovynebo ško|ského
výkonústavní
výchovnoupéči
na zák|aděrozhodnutí
soudunebosm|ouvy,
okamŽitoupomoc na základě rozhodnutí
b) umístěnado zařízenípro děti vyŽadující
zákonného
soudu, na Žádost obecníhoÚřadu obce s rozšířenoupůsobností,
zástupcedítětenebonezletilého,
postiŽením
dítěumístěnav domověpro osoby se zdravotním
c) jako nezaopatřené
sociá|ní
s|uŽby,nebo
na zák|aděrozhodnutí
soudunebosmlouvyo poskytnutí
domově pro seniory,
d) umístěnav domově pro osoby se zdravotnímpostiŽením,
byd|ení.
domověse zv|áštním
reŽimemnebochráněném
(2)od pop|atku
se osvobozují:
pop|atníci
prokazate|ně
s pobytemv obcipouzeformá|ním,
dlouhodobě
v místěpobytua neznámýmmístempobytunebo nezvěstnéosoby
nepřítomni
zaměstnání
a ubytování
b) pop|atníci
s pobytemv obci,prokazate|ně
ce|oročně
mimoobec,pobývající
v zahraničí
minimá|něpo dobujednohoroku
pravomocně
odsouzeni
s pobytemv obci,kteříjsou prokazate|ně
c) poplatníci
trestuodnětísvobody
k výkonunepodmíněného
v |éčebně
s pobytemv obci,kteříjsouprokazate|ně
umístěni
d) pop|atníci
psychiatrických
|éčebnách,
v zařízenÍch
sociá|nípéče
d|ouhodo'bě
neryt'ocných,

a)

osvo bození poplatkuzaniká,zanjkne-|i důvodosvobození.
b

poplatcích
" s 10bodst.6 zákonao místnÍch

ct.t
Navýšenípoplatku
pop|atkyzap|acenypop|atníkem
( 1 ) Nebudou-|i
včasnebo ve správnévýši,vyměřímu
předpisným
pop|atek
p|atebním
seznamem.7
výměremnebohromadným
obecníúřad
pop|atky
můŽeobecní
(2) Včasnezap|acené
nebočásttěchtopop|atků
nebo neodvedené
je
pop|atku'8
příslušenstvím
trojnásobek;
toto
zvýšení
zvýšit
až
na
úřad

ct.8
odpovědnost za zaplacení poplatku
(1) Vznikne-|inedop|atekna pop|atkupoplatníkovi,
kteriýje ke dni splatnostinez|eti|ý
omezenve svéprávnosti
nebo kteý je ke dni sp|atnosti
a nenabylp|nésvéprávnosti
jeho
jmění,
povinnost
pop|atková
jmenován
přechází
opatrovník
spravující
a by| mu
zákonnýzástupce
zástupcenebotohotoopatrovníka;
na zákonného
tohotopoplatníka
jako
pop|atník.g
procesní
postavení
má stejné
neboopatrovník
zástupcinebo
(2) V případěpodleodstavce,t vyměříobecníúřadpoplatekzákonnému
poplatníka.10
opatrovníkovi

více, jsou povinni p|nit pop|atkovou
(3) Je-|i zákonnýchzástupcůnebo,opatrovníků
povinnost
a nerozdílně..
společně
čl'g
Přechodné a zrušovacíustanovení
pop|atku
za provozsystému
(1) Zrušujese obecnězávaznávyh|áška
č'2t2o17,
o místním
sběru, přepravy,třídění,vyuŽívánía odstraňováníkomunálních
shromaŽd'ování,
o d p a důze
, dne2 0 , zá ří2 0 1 7 '
povinnostivznik|épřed nabytímúčinnost
(2) Poplatkové
tétovyhláškyse posuzujípodle
právních
předpisů'
dosavadních

ěl' to
Účinnost
dne 1. |edna2019.
nabýváúčinnosti
Tatovyh|áška

/a,/-,/

(/.','',,''...',.

Machů
lng.V|astimi|
místostarosta

Í

r Dofek

písemnosti:
Evidenční
číslo
pop|atcích
]. s tt oost.1 zákonaomístních
pop|atcích
$ 11 odst.3 zákonao místních
' tz odst.1 zákonao místních
pop|atcích
s
'o 12 odst.2 zákonaomístních
poplatcích
s
'' 12 odst.3zákonao místních
poplatcích
s

Vyvěšenodne:

-4

Sňato dne:

4

Za správnost;
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