Obecně závazná vyhláška obce Mouchnice
č.1/2009
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání o odstraňování komunálních odpadů

zastupitelstvo obce Mouchnice se na svém zasedání dne 9.12.2009 usneslo vydat na
základě §14 odst.2 zákona č.565/1990Sb., o místních poplatcích,ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst.2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o
obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku(dále jako-vyhláška).

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato vyhláška upravuje místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen poplatek) na území obce.

Čl. 2
Předmět úpravy
Předmětem úpravy je stanovení konkrétní sazby poplatku, ohlašovací povinnosti ke vzniklé
poplatkové povinnosti, splatnosti a nároku na osvobození od placení místního poplatku na
území obce.

Čl. 3
Správce poplatku
Správu poplatku vykonává obecní úřad Mouchnice (dále jen - správce poplatku). V řízení ve
věcech poplatku se postupuje podle zákona č.337/1992Sb., o správě daní a poplatků, ve
znění pozdějších předpisů, není-li zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, stanoveno jinak.

Čl. 4
Poplatník
Poplatníkem je :
a/ fyzická osoba, která má na území obce trvalý pobyt ( za domácnost může být poplatek
odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem,
tyto osoby jsou povinny oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí).

b/ fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu nacházející se na území obce určenou nebo
sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.
Má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a
nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Čl. 5
Ohlašovací povinnost

1) Poplatník podle čl.4 písm.a ) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku vznik a
zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu a to nejpozději
do 30 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.
2) Poplatník podle čl.4 písm.b) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku vznik
nebo zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené
nebo sloužící k individuální rekreaci nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy tato změna
nastala
Čl. 6
Sazba poplatku
1) Sazbu poplatku činí 440,-Kč a tvoří ji :
a) Částka 250,-Kč stanovena dle zákona
b) Částka 190,-Kč stanovená dle skutečných nákladů obce roku 2008 za sběr a svoz
netříděného odpadu na osobu a kalendářní rok.
Skutečné náklady v roce 2008 činily 187946,-Kč a byly rozúčtovány takto:
•
•
•

Skutečné náklady
187946,-Kč
Počet poplatníků
377
Náklady na 1 poplatníka 498,-Kč

2) Celková výše poplatku tak činí 440,-Kč na kalendářní rok
3) V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která slouží
nebo je určena k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí
poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo
vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu
kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto
měsíce.

Čl. 7
Splatnost poplatku
1) Poplatek pro poplatníka dle čl.4 písm.a) i pro poplatníka dle čl.4 písm.b) této vyhlášky
je splatný jednorázově do 31.3. daného roku
2) Vznikne –li poplatková povinnost v průběhu roku, je poplatek splatný do 30-ti dnů od
vzniku poplatkové povinnosti

Čl. 8
Osvobození a úlevy

1) Od poplatku jsou osvobozeny:
a)Fyzické osoby s celoročním pobytem v zařízeních sociální péče a obdobných zařízeních
neziskových organizací. Tuto skutečnost doloží potvrzením příslušné organizace nebo
zařízení.
b)Fyzické osoby, které jsou celoročně ve vazbě nebo výkonu nepodmíněného trestu
odnětí svobody. Tuto skutečnost doloží potvrzením vydaným vězeňskou službou.
c)Fyzické osoby, které se celoročně zdržují v zahraničí za účelem studia, zaměstnání nebo
trvalého pobytu v zahraničí. Tuto skutečnost doloží dokladem prokazujícím tento pobyt a
dobu jeho trvání.
d)Fyzické osoby s trvalým pobytem na území obce, které mají ve vlastnictví stavbu,
určenou nebo sloužící k individuální rekreaci nacházející se na území obce, ve které není
hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.
e)Fyzické osoby, které mají trvalý pobyt na ohlašovně obecního úřadu

Úleva se poskytuje:
Fyzickým osobám, které mají trvalý pobyt na území obce do 15-ti let věku ve výši 50%
stanoveného poplatku
3) Celoročním pobytem pro uplatnění nároku na osvobození dle odst.1.,písm.a,b,c) se
rozumí nepřetržitý pobyt od 1.1. do 31.12.téhož kalendářního roku

Čl 9
Způsob úhrady
(1) Poplatek se platí na účet obce
a)v hotovosti v pokladně obecního úřadu v úřední dny
b)poštovní poukázkou na účet obce
c)bankovním převodem na účet č. 18523731/0100 KB pobočka Vyškov
(2) variabilním symbolem je rodné číslo poplatníka. Platí-li společný zástupce za více
poplatníků způsobem c) ,je nutné platbu provést hromadným příkazem k úhradě.

Čl.10
Závěrečná ustanovení

1) Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku
poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich
nezaplacenou (neodvedenou část) může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.
Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru
2) Pokud poplatník nesplní svoji ohlašovací povinnost stanovenou touto vyhláškou,
může mu správce poplatku uložit pokutu za porušení resp. Nesplnění povinnosti
nepeněžité povahy ve smyslu ustanovení § 37 a § 37a zákona č. 337/1992 Sb.,
o správě daní a poplatků, v e znění pozdějších předpisů
3) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto vyhláškou, lze
dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém
poplatková povinnost vznikla
4) Byl –li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření
poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu
písemně uvědoměn. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10-ti let od konce
kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla

5) Obec, která poplatky spravuje, může na žádost poplatníka z důvodu odstranění
tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout

Čl .11
Zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Mouchnice č.1/2006 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů

Čl. 12
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2010

Jana Kudličková

Jiří Janovský

místostarosta

starosta

vyvěšeno na úřední desce dne : 11.12.2009

sňato z úřední desky dne :

