Obec Bílov

Obecně závazná vyhláška

č.ll20l9,

o místnímpoplatku za proyoz systému shromažd'ování, sběru, přepravyo třídění,
využívánía odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce Bílov se na svém 7. zasedání dne 16.12.2019 usnesením č. 7.8.1.) usneslo vydat
na základě § 14 zákona č. 56511990 Sb., o místníchpoplatcích, ve znéni pozdějších předpisů, (dále

jen"zákonomístníchpoplatcích")avsouladus§lOpísm.d)a§84odst.2písm.h)zákonač.
12812000 Sb., o obcích (obecní zřizeni), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecné závaznou
vyhlášku (dále jen ,,vyhláška")

čt. t
úvodníustanoveni
(1) Obec Bílov touto obecně závaznou vyhláškol zavádi místnípoplatek za pTovoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, tříděrrí, využiváni a odstraňování komurrálrríclr odpadů (dále jen
,,poplatek").
(2) Správcenr poplatkuje obecní úřad .

čt, z
Poplatník
(1) Poplatek za provoz systému shromažd'ování, sběru, přepravy, tř,ídění, využivání a odstrarioválií
komunálních odpadů platí
:

a) ťyzická osoba přililášená v obci

b) fyzická osoba, která rná ve vlastnictví stavbu určenou k individuálr.í rekreaci, byt
nebo rodinný dům, ve kterých nerrí přihlášená žádná íýzická osoba, a to ve výši
odpovídajícípoplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určenék individuální
rekreaci, k bytu nebo k rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinrry
platit poplatek společně a nerozdílně.

(2) Za fyzické osoby tvořícídorrrácnost mťtžepoplatek platit jedrra osoba. 'Za ťyzickéosoby
žijiciv rodinrrém nebo bytovém dorně rnůžepoplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí
poplatek za vice ťyzických osob, jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jrrréna,
příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

čl.:

Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinerr olrlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinrrosti nejpozději do l5
dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla.
(2) Poplatník dle čl. 2 odst, 1 této vyhlášky je povirren ohlásit správci poplatku jnréno, popřípadě

jrnéna, a příirrrerrí, rrrísto přililášení^ popřípadě dalšíadresy pro doručovárrí. Sotrčasně uvecle
sl<utečrrosti zal<ládající nárok na osvobozerrí nebo ťtlevu od poplatl<rr.

(3) Poplatník dle čl. 2 odst, l písnr. b) této v),h|ášky je povinett ohlásit tal<é evidenčrrírrebo popisrré
číslostavby určenél< indivicluální rekreaoi nelro roclinnélro clornu;trerrí-li stavba nebo důni označen
evidenčnírrr nebo popisným číslern.ttvede poplatrrík parcelní číslopozernl<u, na kterérrr .|e tato
stavba unrístěna. V případě by,tu je poplatník povinen ohlásit orientačrrínebo popisrlé číslostavby,
ve l<teré se byt nachází, a číslobytu, popřípadě popis unrístčnív lruclově, pokud nejsou bl,t1,
očíslovárr,v,

(a) Ve lhůtě poclle odst. l je poplatník povinen ohlásit správci poplatl<u zánil< své poplatkové
povinnosti v důsledl<rr znrěny přihlášení nebo v důsledku znrěn1, vlastnictví ke stavbě určené
l< individuální rel<reaci, bytu nebo rodinnérnu domu.

(5) Poplatrríl<, který nenrá sídlo nebo bl,clliště na ťtzerníčlenskéhostátu Evropsl<é unie, jiného
snrluvnílro státu Dohody o Evropskéni liospodářskénr prostoru nebo Švýcarsl<ékonfeclerace. uvecle
svélio znrocněnce v tuzenrsku pro cloručování.

tal<é aclresu

změně ťrdajťr rrvedených v ohlášerrí, je poplatrríl< povinett tllto znlěnll ozrránrit c1o l5
dnů ode dne" kdy nastala.
(6) Dojde-li

l<e

(7) Povirrnost ohlásit ťrclaj poclle odst. 2 a 3 nebo .ieho změnu se nevztahrrje na ťrdaj. který rnťrže
správce poplatku autonratizovanýrrr způstlbem zjistit z rejstříl<ů nebo evidetrcí" do rriclrž nrá zťizert
automatizovaný přístup. Okruh těchto ťrclajťr zveřejní správce poplatku na své úřeclní desce.

čt. +
Saztla poplatku
(

l) Sazba poplatku činí400.- Kč a je tvoř,ena
a) z

částky l50,- Kč za

:

l<alendářní rol<. a

Kč za kalendál'rií rol<. Tato částka je stanovetra rra základě sl<utečrrých nál<laclů
obce předclrozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného l<onrunálního odpadu za
poplatrríl<a a kalendářní rok.

b) z částky 250,-

(2) Skutečnécelkové náklady za rok 20l 8 rra sběr a svoz netříclěrrého odpadu
a b1,ly, rozťrčtovárry takto

činily 337 232,60 Kč

:

Náklad1' 337 232,60 Kč děleno 593 (593.ie počet přihlášených osob na úzenríobce * počet
staveb určenýclr k individuální rekreaci, b.v"tů a rodirrrrých domů, ve kterýclr rrerrí přihlášena
žádrlá fyzicl<á osoba): 569 I(č (zaol<roirhlerro).
Ztéto částky.ie stanovena sazba pop|atku dle č1.4 odst. l písnr. b) této v;lhlášky ve výši 250,- Kč,

V přípactě znrěny nrísta přihlášení fyzické osoby. zntěny vlastnictví stavby ttrčették irrdiviclLrální
rekreaci. bytu nebo rodinrrélro domu nebo zrttěny ttnlístění podle čl, 6 odst. l v průtrěhr,r
kalendářního roku, se poplatek platí v poměr,né výši. která oclpovíclá počtu l<alerrdářrrích nrěsícťr
přihlášení, vlastnictví nebo unlístěnív příslušnérrrkalenclářním roce. Dojcle-li l<e znrěrrě v průběhu
l<alenclářního měsíce, je pro stanovení počttr měsícťr rozhoclný stav k posleclnímu clnitohoto měsíce,
(3)

čt, s
Splatnrrst ptlplatl<u

l)
(2)
(

Poplatel<.ie splatný jeclnorázově a to nejpozději do 31.3. příslušnélro kalendářního roku.

Vznil<ne-li poplatková povittnost po datu splatnosti uvedenénr v odst. l, _ie poplatek splatný
nejpozclěji clo l5, clne tněsíce. l<terý následuje po měsíci. ve kterérn poplatltor,á povinnost
vznil<la.

(l)

čt. o
osvobození
Ocl poplatl<u je osvobozena fyzická osoba ctle čl, 2 odst.

a)

unrístěna clo dětského donrova pro děti do

l

písrm. a), která

je

:

3 let věku, školského zařízení pro

vý,l<orr

b)

ťtstavnínebo ochratrné výchovy rrebo školskéhozaiízení pro preventivně výclrovnou péči
rra záklaclě rozhodnutí soudu nebo smlouv1,,
umístěna clo zařízerrí pro děti vyžadujícíol<anržitott pomoc na zál<ladě rozhodnutí soudu.
na žáclost obecního ťtřadu obce s rozšířenou působností, zákorrrrého zástttpce clítěte nebo

c)

trezletilélro. rrebo
unrístěna v dontově pro osoby se zclravotnírn postiženítrr, clomově pro senior,v, clonrově se
zvláštnírTr režinrenr rrebo chráněrrénl bydlerrí.

(2)

Od poplatktt se osvobozují :

a)
b)
c)

osob_v, které se prokazatelrrě nacházejí ve výkorru trestu odrrětí svobod_v-

osoby, které se prokazatelně více než 6 po sobě jdoucíclr nrěsícťtzdržují r, zahraničí
osoby přihlášené rra Olrlašovně obecnílro ťrřaclu Bílov. které se v obci Bílov prokazatelné
nezdržuj í

(:)

Úda.i rozhoclný pro osvobozerrí clle oclstavcťr 1 a 2 tohoto článkrr je pclplatník povinen ohlásitve
lhůtě do l5 clnů ocl skutečnosti zal<ládající nárol< na osvobození nebo ťrlevu,

(4) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit ťrdaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách
stanovených touto vyhláškou nebo zál<onem. nárok na osvobození zaniká.

čt.l

NarŤšenípoplatku
(1) Nebudorr-li poplatky zaplacerry,poplatrríkenr včas nebo ve správné výši. vynrěi'í nru správce
poplatku poplatek platebníni výměrem nebo [rronradrrýnr přeclpisnÝm seznalTlem.

(2) Včas trezaplacené poplatky nebo část těchto poplatl<ťr rnťržesprávce poplatl<u zvýšit až na
trojnásobek; toto zvýšeníje příslušenstt,ímpoplatku sleclujícínr jeho osucl.

čt, s
Odpovědnost za zaplacení poplatku

(l) Vzrrikne-li

nedoplatel< na poplatku poplatriíkovi. kter,í- je l<e dni splatrrosti nezletilý a rrenabyl
plrré svéprávnosti rrebo který je ke clni splatrrosti olnezen ve svéprávnosti a byl nru jnrenován

opatrovník spravujícíjeho jměrrí, přechází poplatková povinnost tohoto poplatrríl<a l1a
zál<orrrrélro zástrrpce nebo tolroto opatrovníl<a; zákonný zástupce nebo opatrovrríl< rná stejné

procesní postavení.ial<o poplatníl<.

(2) V případě podle oclstavce
opatrovn íl<ov i poplatrr ika.

l

vynrěří sprár,ce poplatkrr poplatek zákonnénru zástttpci

rrebo

(3)

Je - li zákonných zástLrpců rrebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovott povittnost
spoIečrrě a nerozdílně.

čt. q

př,echodná a zrušovacíustanovení

(l)

ZrušLtje se obecně záyazná vyhláška č. l/20l8 o nrístnímpoplatku ,za provoz systérnrt
slrronražd'ování, sběru, přepravy,. třídění, vytržívánía odstratiování l<otnunálrrích odpadťt ze dne
l 8,l2,20l B

(2) Poplatkové povinnosti vznilrlé přecl nabytírn účirrnostitéto vyhlášky se posuzu.ií podle
closavacln ích právn ích přeclpisti.

čt. to
Účinnost
Tato vyhláška nabývá ťtčinrrostidne l ,l,2020.

Rostislav Bialek
nr

ístostarosta

Vl,věšeno rra úředrríclesce drre: l7.1Z.20l9
Sejnruto z úřeclní clesky dne: l .1.2.020

