OBEC KOSTOMLATY POD RIPEM
ZASTUPITELSTVO OBCE KOSTOMLATY POD RIPEM
Obecně závazná vyhláška č. 3l20I9,
o místnímpoplatku za provoz systému shromažďování, sběruo přepravy,
třídění, využívánía odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce Kostomlaty pod Řípem se na svém zasedání dne 20. listopadu 2019
usneslo usnesením (. 79 vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místníchpoPlatcích,
ve znění pozdějších předpisů (dáte jen ,,zákon o místníchpoplatcích"), a v souladu
s ustanovením § 10 písm. d) a § 81 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení),ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen ,,vyhláška"):

čhnek 1

úvodníustanovení
obec Kostomlaty pod Řípem (dále jen ,,Obec") touto lyhláškou zavádí místnípoplatek za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívánía odstraňování
komunálních odpadů (dále jen,,poplatek").
z) Správce poplatku je Obecní úřad Kostomlaty pod Řípem (dále jen,.správce poplatku").l)
1)

ČHnek 2
Poplatník
Poplatníka definuj e zákon.2)

l) l5 odst. l zákonao místních poplatcích (Spravcem poplatku.je obecní úřad,)
5
zl5 tOb odst. l a 2zákonaomístníchpoplatcích(I) Poplatekplatí:

a)

.fyzická osoba přihlášená v obci,

ye vlastnictví stwbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dŮm, ve
uitr 6yzicru
"kterych osoba, která má

není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídajícípoplatku za jednu fuzickou
osobu: má-li ke stcrvbě určenék individuální rekreaci, bytu nebo rodinnémtt domtt vlastnické právo více
osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
2) Za fyzické o,soby tvořící clomácnost můžepoplatek platit.jedna osoba. Za.fyzické osoby žijícív rodinném
nebo iytovém domě můžepoplatek platit vlastník nebo spróvce. Osoby, které platí poplatek za více.fyziclqch
osob, jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození o,sob, za
které poplatek platí.);
považuje:
§ l6c zákona o místních poplatcích (Pro účelypoplatků se za přihlášení.t'yzickéosoby
a) přihlášení k trválému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo
zákona o dočasnéochraně cizinců, jde-li o cizince
l. kterému byl povolen tnalý pobyt,
2. ktery na územíČeskérepubliky pobyvá přechodně po dobu delšínež 3 měsíce.
3, , ktery ie žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na Území podle zákona
o azylu anebo žadatelem o poslqltnutídočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizincŮ,

4.

nebo

dočasnéochrany
kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího
cizinců.)

Článek 3
Ohlašovací povinnost

1) Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení do 30 dnů od vzniku poplatkové
povinnosti. Ve stejné lhůtě se ohlašuje nárok na osvobození, existoval-li důvod
osvobození v okamžiku vzniku poplatkové povinnosti.

2) Obsah ohlášení upravuje zákon.3)
3) Postup při změněal rida.itr uvedených v ohlášení upravuje zákon.5)
4) Důsledky nesplnění ohlašovacípovinnosti ke vzniku osvobození stanoví zákon.6|
5) Poplatník není povinen- podat ohlášení7) v případě osvobození dle čl. 5 písm. a)

této

vyhlášky.

článet< 4
Sazba poplatku

Sazbapoplatku pro poplatníka činí500 Kč zakalendáŤní rok a je tvořena:
a) zěástky 100 Kč a
b) z částky 400 Kč stanovené na zékladě skutečných nákladů Obce předchozího roku
na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu.
2) Rozúčtovánískutečných nákladů předchozího roku na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu na osobu je uvedeno v příloze této vyhlášky.
3) Postup pro zjištěnívýše poplatku v případě vzniku nebo zániku poplatkové povinnosti
nebo osvobození stanoveného zákonem v pruběhu kalendářního roku stanoví zákon.8)
1)

3)

§ l4a odst. 2, 3 a 5 zákona o místníchpoplatcích (2) V ohlášení poplatník nebo plátce uvede
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, by|-|i přidělen, místo pobytu nebo
sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě dalšíadresu pro doručování;prcwnická osoba uvede téžosoby, kteréjsou
j
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b) číslavšech svých účtůu poslq,tovatelů platebních služeb, včetně poslqltovatelů íěchto služeb v zahraničí,
užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností,v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou
činností poplatníka nebo plátce,
c) údaje rozhodné pťo stanoýení výše poplatku (včetně např, důvodůosvobození, pokud existují již

v okamžiku podání ohlášení).
3) Poplatník nebo plátce, ktery nemá sídlo nebo bydliště na územíčlenskéhostátu Evropské unie, jiného

smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarskékonfederace, uvede kromě
údajůpožadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručovánÍ.
5) Povinnost ohlásit údaj podle odstavce 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, ktery můžesprávce
poplatku automaíizovaným způsobem zjisíit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný

přístup, Okruh těchto údajůneřejní správce poplatku na své úřednídesce,)
včetně zánlku pop latkové povinnosti
5)
§ 14a odst. 4 zákona o místníchpoplatcích (Dojde-li ke změně údajůuvedených v ohlášení, je poplatník
povinen tuto změnu oznámit do 1 5 dnů ode dne, kdy nastala, nestanoví-li obec v obecně záyazné vyhlášce delší
a)

ó)

lhůtu,)

!

§ l4a odst. 6 zákona o rrlístních poplatcích (V případě,

že poplatník nesplní povinnost ohlásit.udaj rozhodný

pro osvobození nebo úlevu od poplatku ve lhůtě stanovené obecně závaznou vyhláškou nebo,,ve lhůtě podle
§ l4a odstavce 4, nárok naosvobození nebo úlevu od tohoto poplatku zaniká: za nesplnění,této povinnosti

nelze uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy.)
§ 14a odst. l zákona o místních poplatcích (Poplatník nebo plátce poplatkuje povinen podat správci poplatku
ohlášení, nelyloučí-liobec tuto povinnost v obecně závazné,vyhlášce.)
8)
§ lOb odst. 6 zákona o místníchpoplatcích (V případě změny místa přihlášení .fyzické osoby nebo změny
vlastnictví stavby určenék individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle
odstal,ce 3 v průběhu kalendářního roku, se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních
7)

měsícůpřihlášení, vlastnictví nebo umístění v příslušnémkalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu
kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodny stav k poslednímu dni tohoto měsíce.)

článek 5
osvobození

1) Důvody osvobození od poplatku stanoví zákon.g)

2) Od poplatku se dále

touto r,yhláškoulo) osvobozují na dobu trváni důvodu osvobození

poplatníci:
a) s údajem o trvalém pobytu na adrese Obecního úřadu Kostomlaty pod Řípem;
b) pobývající nejméně 6 po sobě jdoucích měsícůmimo Obec.

"
l)

Clánek

6

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný nejpozději do 31.3. příslušnéhokalendářního roku.
Poplatek je možnézaplatít téžve dvou stejných splátkách, a to do 31. 3. a 30. 9.
příslušnéhokalendářního roku.
Vpřípadě vzniku poplatkové povinnosti (nebo zániku osvobození) po 15. 3. příslušného
kalendářního roku, je poměmá ýše poplatku splatná nejpozději do 30 dnů od vzniku
poplatkové povinno sti (nebo zániku o svobo zení).

2)
3)

Clánek 7
zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. Il20I2, o místním poplatku za píoyoz systému
shromažďování, sběru, přepraly, třídění, l,ryuživání a odstraňování komunálních odpadů,
ze dne 12. 12.2012.

čhnet 8

Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnostidnem I.
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Miloš Kalaš
starosta

25, rI.2019
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osuobozena.fyzická osoba podle odstavce ]

umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavnínebo ochranné
výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péčipa základě rozhodnutí soudu nebo
smlouvy,

b) umístěna do zařízení pro děti vyžadujícíokamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost

obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého, nebo
umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením,domově pro seniory, domově se zvláštním
režimem nebo chráněném bydlení.)
l0)tím není dotčeno zákonné osvobození (napí. zdůvodu pobytu y zařizeních uvedených v § l0b odst. 3 zákona
o místních poplatcích)

c)

Příloha k obecně závazné lyhlášce č. 3l20l9, o místnímpoplatku za proyoz systému
shromažďování, sběru, přepraly, třídění,využíváníL odstraňování komunálních
odpadů

Rozúčtovánískutečných nákladů předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu na osobu:

a)

skutečnénáklady roku 2018 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily

b)

počet osob (poplatníků) 440;

c)

roáětování nákladů: 2I9 I87 Kě l

219187 Kč;

440

osob:498 Kč/osobu.

