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OBEC STARÝ MATEŘOVZASTUPlTELSTVO OBCE STARÝ MATEŘOV

Obecně závaznávyhláška obce Staný Mateřov č.lt2í',17,o místním poplatku za provozsystému shromaždbvání, sběru, přepravy, třídění, využivánia odstraňování komunálních odpadů

ZastuPitelstvo obce Staný Mateřov se na svém zasedání dne 8. prosince 21.17 usnesenímč' 19312014-18 usneslo vYdat na zaktaoě § 14 ;;.1 zaron^ e. los/iggo Sb., o místníchPoPlatcích, ve znění Pozoějšrcn přeňsů (dátě jen ,;;i;_" místních poplatcích,,), a v souladu s §10 PÍsm' d) a § 84 odst, á Pi'sm nj-'ton" e. nátzs,ÓoSb,, o obcích (obecní zřízení),ve zněnípozdějších předpisů, tuto obecně 
=air)nouvyhlášku (dále jen ,,vyhláška''):

čl. t
úvodní ustanovení

obec Staný Mateřov touto vyhláškou zavádí místní- poplatek za provoz systému
,'#}xlHilÍ. 'oul'u, 

přepravy, irroěni, vyuŽívánía odstraňování komunálnich odpadů (dále

Řízenío poplatku vykonává obecní úřad1 (dále jen ,,správce poptatku'').

čl. z
Poplatník

Poplatek platí2:

a) fyzická osoba,

1, která má v obci trvalý pobyt,

2, které bYl Podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území české republikyPovolen trvalý Pobyt nebo přechodný pobyi na dobu delší než 90 dnů,
3, která Podle zákona uPravujícího pobyt cizinců na územíčeské republiky pobývána územi České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4, které bYla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebodoČasná ochrana Podle zákona upravujícíhb doč".nou ochianu áizinct,

b) fYzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt neborodinný dŮm, ve ktených není hlášena kpobytu žádná fyzická osoba, ato ve uýšiodpovídající poplatku za jednu fyzickou osouú; má-li ke stavbě určené k individuálnírekreaci, bYtu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platitpoplatek společně a nerozdílně,

Za fYzické osobY tvořící domácnost mŮže poplatek platit jedna osoba. Za fyzickéosoby žrlícív rodinném nebo bYtovém domě mŮže poplatek platit vLstník nebo správce. osoby, které
PlatÍ PoPlatek za více fYzických osob, jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadějména, příjmenía data narození osob, za které poptáter ptati,
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čl. s
Ohlašovací povinnost

(1) PoPlatník je Povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do í5dnŮ ode dne, kdY mu Povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenciskutečností zakládqících nárok na osvobození od poplatku.(2) PoPlatník dle Čl, 2 odst, 1 této vYhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadějména, a příjmenÍ, místo pobytu, popřípadě dalšíadresy pro doručování.(3) PoPlatník dle čl, 2 odst, 1 Písm, b) této vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebopopisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebodŮm oznaČen evidenČním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelníčíslo pozemku, nakterém je tato stavba umístěna, V případě bytu ;e poplatník povinen ohlásit orientační neboPoPisné ČÍslo stavby, Ve které se bvt nrČnaj, a číslo bytu, popřípadě popis umístěnív budově, Pokud nejsou bYtY oČÍslovány. Není-lí stavba, ve které se byt nachází,označena

:ffi:,H:T#:: irJil^ 
ČÍslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je

(4) stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik svéPoPlatkové Povinnosti v dŮsledku zmény pobytu nebo v důsledku ;;;y vlastnictví ke stavběurčené k individuálnírekreaci, bytu nebo rodinnému domu.(5) PoPlatník, ktený nemá sídlo nebo bydliště na území členského státlr Evropské unie, jinéhosmluvního státu DohodY o Evropském hospodářském prostoru nebo švýcarské konfederace,uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.3
(6) Dojde-li ke změně ÚdajŮ uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnuoznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.a

čl. +
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku činí Kč 500,- a je tvořena:
a) z částky Kč 25O,- za kalendářní rok a
b) z ČástkY KČ 250,- za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečnýchnákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálníhoodpadu za poplatníka a kalendářnírok.

(2) RozúČtování skuteČných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoznetříděného komunálního odPadu za osobu a kalendářní rok je obsaženo v příloze, která tvořínedílnou součást této vyhlášky.

(3) V PříPadě změnY místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené kindividuálnírekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístěnís v průběhu kalendářního roku sePoPlatek Platí v Poměrné výŠi, která odpovídá póetu kalendářních měsíců pobytu, vlastnictvínebo umístění v příslušném kalendářni, l.o.". Dojde-li ke změně v průběhu kalendářníhoměsíce, je pro stanovení poČtu měsícŮ rozhodný stav t poslednímu dni tohoto měsíce.6
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čt. s
Splatnost poplatku

(1) poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozdějido 31. březnapříslušného kalendářního roku,(2) Vznikne-li PoPlatková Povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatnýnejPozději do Í5, dne měsíc"l ktŤ, Ú.i"Ú;'io měsici, ve kterém poplatková povinnostvznikla, nejpozději však do konce příslušného Řalenoářního roku.

čt. o
osvobození

(1) od PoPlatku jsou osvobozen y fyzickéosoby uvedené v zákonu o místních poplatcích,(2) Nad rámec zákonem stanoveného osvobození7 je od poplatku osvobozen:
a) PoPlatník dle Článku 2 odst, 1 PÍsm. a) této vyhlášky narozený v příslušném kalendářnímroce,
b) PoPlatník dle Článku 2 odst. 1 Písm. a) této vyhlášky, ktený se celoročně, tj. od 1. 1.do 31. 12. příslušného kalendářního roku, zdžuje mimo územíobce,c) PoPlatník Podle Čl, 2 odst, 1 PÍsm, a) této vyhlášky, ktený je zároveň poplatníkem dle čl. 2odst, 1 písm, b) této vyhláŠky, je osvobozln od poplatku dle čl. 2 odst. ,1 písm, b) tétovyhlášky.

čl.z
Společná ustanovení

(1) Vznikne-li nedoPlatek na PoPlatku poplatníkovi, ktený je ke dni splatnosti nezletilýa nenabYl Plné svéPrávnosti nebo ktený je ke dni splainosti omezen ve svéprávnostia byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění , přechází poplatková povinnost tohotopoplatníka na zákonného zástupce nebo toÁoto opatrovníka; zákonný zástupce neboopatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.8

(2) V PříPadě Podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci neboopatrovn íkovi poplatníka.9

(3) Je-li zákonných zástuPcŮ nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnostspolečně a nerozdílně. 10

(4) V PříPadě, Že PoPlatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození od poplatkuve lhŮtě stanovené v Čl. 3 odst. 1 této vyhlášky nebo ve lhůtě podle ustanovení § 14a odst. 3zákona o místních PoPlatcích, nárok na osvobození od tohoto poplatku zaniká; za nesplněnítéto Povinnosti nelze uloŽit pokutu za nesplněnípovinnosti nepeněžité povahy.11
(5) PoPlatkové Povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podledosavadních právních předpisů.12
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čl. a
zrušovací ustanovení

(1) ZruŠuje se obecně závazná vyhláška é.212015, o místním poplatku za provoz systému
;["Tr:=rtŠil:;fl:, 

přepravý, tříděnÍ, vyuziváÁi a odstraňování komunálních odpadů, ze

čl. to
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2018.

<fu,|P ,
Vladislava HuňačtovJ

místostarostka
pavel sehnoutek

star,csta

Vyvěšeno na úřední desce dne: y'6, y'/, "ZO/7

Sejmuto z úřední desky dne:

zveřejnění vyhlášky byto provedeno jak na fyzické, tak na elektronické úřední desce.
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Příloha č. 1

k obecně závazné vyhtášce obce Starlý Mateřov ě. 112017,
o místním poplatku za provozsystému shromaždbvání, sběru, přepravy, třídění,

využíváni a odstraňování komunálních odpadů

Rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího roku
komunálního odpadu za osobu:

SkuteČné nákladY za rok 2016 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činilyKč 357.192,- a byly rozúčtovány takto:

Náklady Kč 357.192,- děteno 61s (597 osob s pobytem na území obce + 21 staveburČených k individuální rekreaci, bytŮ a rodinných domů, ve kteriých není hlášena k pobytu
žádnáfyzická osoba) = Kč 577,98,
Ztéto ČástkY je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst, ,1 písm. b) této vyhlášky ve výši Kč
250,-.

lM
vladislava Huňáčková

místostarostka

na sběr a svoz netříděného

pavel seřrnoutek
starclsta

Vyvěšeno na úřední desce dne: y'6, y',?, ga/ 7

Sejmuto z úřední desky dne:

zveřejnění vyhlášky bylo provedeno jak na fyzické, tak na elektronické úřednídesce,


