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OBEC

čEPi

obecně záv azná vyh |áška
ě,.112015,
o místnímpop|atku za pÍovozsystému shromaždbvání, sběru, přepravy,
třídění,vyuŽivánía odstraňování komunálních odpadů
Zastupite|stvo
obce Čepíse na svémzasedánídne 15' 12.2015usneslovydatna zák|adě
14
odst.
2zákona
č.565/1990Sb., o místních
poplatcích,
předpisů,
ve zněnípozdějších
$
avsouladus$10písm'd)aS84odst.2písm.h)zákon
1 a2 č
8 1. 2 0 0 0 s b . , o o b c í c h ( o b e c n í
zřizeni),ve zněnípozdějších
předpisů,
tutoobecnězávaznouvyh|ášku(dá|ejen ,,vyh|áška..):
ělánek í
Úvodní ustanovení
(1) obec Čepítoutovyh|áškouzavádímístní
pop|atekza provozsystémushromaŽd'ování,
přepravy,
sběru,
třídění,vyuŽívání
a odstraňování
komuná|ních
odpadů(dále jen
,,poplatek").
(2) Řízenío pop|atcích
vykonáváobecníúřad.(dálejen ,,správce
pop|atku..).
článek 2
Poplatník
(1) Pop|atekplatí2:
a)

tyzickáosoba,
1' kterámá v obcitrvalýpobyt,
2' kterébyl pod|ezákona upravujícího
pobý cizincůna územíČeskérepub|iky
povo|entrva|ýpobytnebopřechodnýpobytna dobude|ší
neŽ90 dnů,
3. která pod|ezákona upravujícího
pobyt cizincůna územíČeskérepub|iky
pobývána územíČeské
přechodně
repub|iky
po dobude|ší
3 měsíců,
4, kteréby|audělenamezinárodní
ochranapod|ezákona upravujícího
azy|nebo
dočasnáochranapod|ezákonaupravujícího
doěasnouochranucizinců,
b) Íyzickáosoba, která má ve v|astnictví
stavbu určenouk individuá|ní
rekreaci,byt
nebo rodinnýdům,ve kteých neníh|ášenak pobytu žádná Íyzickáosoba, a to
ve výši odpovídající
pop|atkuza jednu fyzickou osobu; má-|i ke stavbě určené
k individuá|nÍ
rekreaci,bytu nebo rodinnému
právo více osob,
domu v|astnické
jsou povinnyp|atitpop|atek
spo|ečně
a nerozdí|ně.
t+ oost.3 zákonao místních
pop|atcích
.] s 10bodst.
1 zákonao místních
pop|atcích
s

osoby
tvořícídomácnostmůŽepop|atekp|atitjednaosoba.Za fyzické
(2) 7a Íyzickéosoby
platitv|astníknebo správce.
v rodinnéňnebo bytovémdomě můŽepoplatek
Ž.rjící
jsou
povinnysprávci pop|atku
osoby, kteréplatípoplatekza vice fyzickýcirosob,
a data narozeníosob, za kterépop|atek
oznámitjméno,popřípadějména,př'r1mení
platí3.

ě|ánek 3
oh|ašovacípovinnost
povinnosti
své pop|atkové
(1) Pop|atníkje povinen oh|ásit správci poplatkuvznik
vznik|a,případně
platittentopop|atek
do 15 dnůode dne' kdy mu povinnost
nejpozději
osvobozenínebo ú|evu
do|oŽit existenci skutečnostíiak|ádajícíchnárok na
od PoPlatku.
je povinenohlásitsprávci poplatkujméno,
d|e č|.2 odst. 1 tétovyh|ášky
(2) Pop|atník
dalšíadresyprodoručování.
místopobytu,popřípadě
jména,a příjmení,
popřípadě
je povinenohlásit také evidenění
(3) Poplatníkd|e č|.2 odst. 1 písm.b) vyh|ášky
n e b o p o p i s n é č í s | o s t a v b y u r č e n é k i n d i v i d u á l n í r e k r e a c i n e b opoplatník
rodinnéhodomu
popisnýměís|em,uvede
nebo
evidenčním
označen
dům
nebo
stavba
V případěbytuje poplatník
je tatostavbaumístěna.
pozemku,na kterém
čís|o
parcelní
povinenohlásitorientačnínebopopisnéčís|ostavby,vekterésebytnachází,a
stavba,
Není-|i
budově,pokudnejsoubytyočís|ovány'
popisumístěnív
bytu,popřípadě
poplatník
uvede
nebopopisnýměís|em,
orientačním
ve kterése byt nachází,označena
p arc elníčís lo po zem k u,nakter émj eumístěnastavbasbytem.
povinniohlásitsprávcipop|atku
jsou poplatníci
(4) StejnýmzpŮsobema ve stejné|hůtě
změny
povinnostiv oůsteoxuzměny pobytunebo v důs|edku
zánik své poplatkové
domu.
rekreaci,bytuneborodinnému
k individuá|ní
ke stavběurčené
vlastnictví

(5)Poplatník,ktenýnemásíd|onebobyd|ištěnaúzemíč|enskéhostátuEvropské
prostoruneboŠvýcarské
hospodářském
státuDohodyo Evropském
jinéhosmluvního
prodoručování.a
uvedetakéadresusvéhozmocněncev tuzemsku
konfederace,
(6)Dojde-likezměněúdajůuvedenýchvoh|ášení,jepop|atníkneboplátcepovine
změnuoznámitdo 15 dnůode dne,kdy nasta|a.s
ělánek 4
Sazba poPlatku
450,-Kě a je tvořena:
činí
(1) Sazba pop|atku
roka
a) z částky25o,-Kčza ka|endářní
částkaje stanovena na zák|adě
b) z částky 2oo,- Kč za kalendářnírok. Tato
roku na sběr a svoz
sxuteeň1icnnák|adůobce předchozíhokalendářního
rok.
a kalendářní
odpaduza poplatníka
komuná|ního
netříděného
odpadučinily
komuná|ního
nákladyza rok 201.4nasběra svoz netříděného
(2) Skutečné
takto:
214.2oo,-Kča byly rozúčtovány
3 s 1obodst.2 zákonao místních
pop|atcích
o š t+aodst.2 zákonao místních
poplatcích
u t+aodst.3 zákonao místnichpoplatcÍch
$

nák|ady214,2oo,-Kčdě|eno441 (432početosob s pobytemna územíobce + 9 počet
rekreaci,bytůa rodinnýchdomů,ve ktenýchnení
staveb určenýchk individuá|ní
částkyje stanovenasazba
osoba)= 485,71,-Kč'ztéto
hlášenak pobytuŽádnáÍyzická
ve výši200,.Kč'
poplatkud|eč|.4 odst' 1 písm.b) vyh|ášky
(3) V případězměny místa pobytu fyzickéosoby, změny vlastnictvístavby určené
v průběhu
domu nebo změny umístěnío
rekreaci,bytu nebo rodinného
k individuální
p|atívpoměrné
výši,kteráodpovídápočtuka|endářních
rokuse pop|atek
ka|endářního
roce. Dojde.|ike
kalendářním
v přís|ušném
nebo umístění
měsícůpobytu,v|astnictví
počtuměsícůrozhodnýstav
měsíce,je pro stanovení
změně v průběhukalendářního
dnitohotoměsíce.7
k pos|ednímu
článek 5
Splatnost poplatku
ka|endářního
(1) Pop|atekje sp|atnýjednorázověnejpozdějido 30. dubna přís|ušného
roku,nebo ve dvou stejnýchsp|átkách,vŽdydo 30. dubnaa do 30. září přís|ušného
roku'
kalendářního
(2) Vznikne-lipop|atkovápovinnostpo datu sp|atnostiuvedenémv odst. 1, je pop|atek
do 15.dne měsíce,ktenýnás|edujepo měsíci've kterémpop|atková
sp|atnýnejpozději
roku.
povinnost
kalendářního
do koncepříslušného
vznik|a,nejpozdějivšak
článek 6
osvobození a úlevy
( 1 ) od poplatkuje osvobozenafyzickáosoba8,kteráje
zařizeníprovýkon
a) umístěna
do dětského
domovaprodětido 3 let věku,ško|ského
zařízenipro preventivněvýchovnou
ústavní
neboochrannévýchovyneboško|ského
péči
na zák|aděrozhodnutí
soudunebosm|ouvy,
b) umístěnado zařízenípro děti vyŽadující
okamŽitoupomoc na zák|aděrozhodnutí
zákonného
soudu, na Žádost obecníhoúřadu obce s rozšířenoupůsobností,
zástupcedítětenebonezleti|ého,
postiŽením
na
c) jako nezaopatřené
dítěumístěna
v domověpro osobyse zdravotním
poskytnutí
zák|aděrozhodnutísoudu
sociá|ní
s|uŽby,
nebo
nebosm|ouvy
o
d) umístěnav domově pro osoby se zdravotnímpostiŽením,
domově pro seniory,
domověse zv|áštním
reŽimemnebochráněném
bydlení.
{
(2) od poplatkuse.dáleosvobozuje.
,
a) poplatník
d|ečl.2 odst.1 písm.a) tétovyhláškydo věku 1 roku,
b) poplatník
dé|eneŽ6
d|eč|.2 odst.1 písm'a) tétovyhlášky,
ktenýpobýváv zahraniěí
po sobějdoucíchkalendářních
měsíců,
přih|ášený
c) pop|atník
k pobytuna oh|ašovně
obecníhoúřaduČepí79, kteý se v obci
ce|oročně
nezdÉuje,

poplatcích
] s ton odst.3 zákonao místních
pop|atcích
: s 10bodst.6zákonao místních
pop|atcích
" s 10bodst.3 zQkonao místních

b,-

ce|oročně
d) pop|atníkd|e č|.2 odst. 1 písm. a) tétovyh|áškyhospitalizovaný
v odst' 1.
ve zdravotnickém
nebosociá|nÍm
zařizeníneuvedeném
(3) Ú|eva se poskytujepop|atníkovi,
kteý je zapojendo systémutříděníplastů,papíru,
pyt|ů,
na obecnímúřaděČepí
kovůa nápojovýchkartonů
do oznaěených
kteréobdrží
a to nás|edovně:
- zakaŽdý1 kg plastů
se sazbasniŽujeo í,80Kč,
-

za kaŽdý 1 kg nápojovýchkartonůse sazba sniŽuje
o 1,50Kč,

.

zakaždý1 kg papíruse sazbasniŽujeo 0,50Kč,

-

za každý1 kg kovuse sazba sniŽujeo 2 Kč.

250 Kč.
do maximálnívýše
Ú|evase poskytuje
č|ánek7
Navýšenípoplatku
pop|atkyzaplacenypoplatníkem
( 1 ) Nebudou-|i
vóas nebo ve správnévýši,vyměřímu
správce pop|atku pop|atek p|atebnímvýměrem nebo hromadnýmpředpisným
seznamemt.
pop|atky
můŽesprávce
(2) Včasnezap|acené
nebočásttěchtopoplatků
neboneodvedené
pop|atku10'
přís|ušenstvím
pop|atku
totozvýšeníje
zvýšitažna trojnásobek;
Článekg
Přechodné a zrušovacíustanovení
povinnostivznik|épřed nabytímúčinnosti
se posuzujípod|e
tétovyh|ášky
( 1 ) Pop|atkové
právníchpředpisů.
dosavadních

pop|atku
za provozsystému
(2) Zrušujese obecnězávaznávyh|áška
č,212014,
o místním

komunálních
sběru, přepravy,třídění,vyuŽívánía odstraňování
shromaŽd'ování,
ze dne 11. prosince2014.
odpadů,
ělánek 9
uctnnost
Tatovyh|áška

šti1' |edna2016.

Mgr.RobertRitschel
místostarosta

MVDr. ZuzanaDvořáková
starostka

descedne:16.12.2015
na úřední
Vyvěšeno
z Úřednídeskydne:
Sejmuto
úřednídesce.
Zveřejněníbylo shodněprovedenona elektronické
9^51'1odst.1 zákonao místních
pop|atcích
.u 11 odst.3 zákonao místních
pop|atcÍch
5

