Obec Krasonice

Obecn závazná vyhláška
. 3 / 2010
O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU
SHROMAŽ OVÁNÍ, SB RU, P EPRAVY, T ÍD NÍ, VYUŽÍVÁNÍ
A ODSTRA OVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD
Zastupitelstvo obce Krasonice se na svém zasedání dne 12.3.2010 usneslo vydat na základ § 14 odst.
2 zákona . 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve zn ní pozd jších p edpis , a v souladu s § 10
písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona . 128/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení), ve zn ní pozd jších
edpis , tuto obecn závaznou vyhlášku:
l. 1
1. Obec Krasonice touto obecn závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému
shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad (dále jen
”poplatek”).
2. Správu tohoto místního poplatku provádí Obecní ú ad Krasonice (dále jen ”správce poplatku”).
l. 2
Poplatník
Poplatek za provoz systému shromaž ování sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování
komunálních odpad dle § 10b zákona . 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve zn ní pozd jších
edpis platí:
1. Fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost m že být poplatek odvád n
spole ným zástupcem, za rodinný nebo bytový d m vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou
povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvád jí.
2. Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu ur enou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve
které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavb vlastnické právo
více osob, jsou povinny platit poplatek spole
a nerozdíln , a to ve výši odpovídající poplatku
za jednu fyzickou osobu.
l. 3
Ohlašovací povinnost
1. Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit písemn nebo ústn do protokolu vznik poplatkové
povinnosti do 15 dn .
2. V rámci ohlašovací povinnosti poplatník uvede své jméno, p íjmení, rodné íslo a adresu trvalého
pobytu, adresu bydlišt , pokud je od adresy trvalého pobytu odlišná. Poplatník, který je vlastníkem
stavby na území obce, která slouží nebo je ur ena k individuální rekreaci, v níž není k trvalému
pobytu hlášena žádná fyzická osoba, uvede rovn ž íslo popisné nebo eviden ní íslo této stavby;
pokud stavba není takto ozna ena, uvede parcelní íslo pozemku, na n mž je stavba umíst na.
3. Poplatníci stanoveni podle l. 2 odst. 1 a odst. 2 této vyhlášky jsou povinni ohlásit správci
poplatku zánik jejich poplatkové povinnosti v d sledku zm ny trvalého pobytu v obci nebo zm ny
k vlastnictví stavby ur ené k individuální rekreaci, a to nejpozd ji do 15 dn ode dne, kdy tato
zm na nastala.
l. 4
Sazba poplatku
1.

Sazba poplatku pro fyzické osoby dle lánku 2, odst. 1 a odst. 2 této vyhlášky iní 200,-- K a je
tvo ena:

a)

ástkou -0-,-- K za osobu a kalendá ní rok dle § 10b odst. 3, písm. a) zákona . 565/1990
Sb., o místních poplatcích, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen ”zákona”).
b) ástkou 200,-- K za osobu stanovenou na základ skute ných náklad obce p edchozího
roku na sb r a svoz net íd ného komunálního odpadu, v souladu s § 10b odst. 3, písm. b)
zákona.
2.

Rozú tování náklad p edchozího roku za sb r a svoz net íd ného komunálního odpadu za osobu
je obsaženo v p íloze této obecn závazné vyhlášky.
l. 5
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný v hotovosti nebo formou bezhotovostního styku na ú et správce poplatku:
a) nejpozd ji do 30. ervna íslušného kalendá ního roku.
b) Po dohod se správcem poplatku m že být poplatek hrazen ve dvou splátkách, vždy
nejpozd ji do do 30. ervna a do 30. listopadu p íslušného kalendá ního roku.

l. 6
Navýšení poplatku
Nezaplacení poplatku v as nebo ve správné výši podléhá zvýšení poplatku podle § 11 zákona .
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve zn ní pozd jších p edpis 1).
l. 7
Zrušovací a p echodné ustanovení
1.

Zrušuje se Obecn závazná vyhláška . 3/2004 ze dne 15.10. 2004, o místních poplatcích.

2.

Na právní vztahy vzniklé p ede dnem nabytí ú innosti této obecn závazné vyhlášky se vztahují
ustanovení dosavadní obecn závazné vyhlášky.
l. 8
innost
Tato obecn závazná vyhláška nabývá ú innosti patnáctým dnem po vyhlášení.

Josef Jahoda
místostarosta
1)

Ing. Pavel Veselý
starosta

Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) v as nebo ve správné výši, vym í obec poplatek platebním vým rem. V as
nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) ást m že obec zvýšit až na trojnásobek. Vym ené
poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

Vyv šeno na ú ední desce dne: 6.4.2010
ato z ú ední desky dne:

21.4.2010

íloha k OZV . 3/2010

Rozú tování náklad roku 2009
za sb r a svoz net íd ného komunálního odpadu na osobu
v obci Krasonice
Skute né náklady na svoz a sb r
net íd ného komunálního odpadu
Po et osob rozhodných pro rozú tování skute ných náklad
Náklady za svoz a sb r net íd ného komunálního odpadu
na osobu a rok
Výše poplatku pro r. 2010
Za fyzickou osobu s trvalým pobytem v obci
Za stavbu ur enou k rekreaci

138 780,- K
206
673,-- K

200,-- K
200,-- K

Projednáno na zasedání zastupitelstva obce Krasonice dne 12.3.2010

Josef Jahoda
místostarosta

Ing. Pavel Veselý
starosta

