obec Lešany

zastupiteIstvo obce Lešany
obecně závaznávyh|áškač.2I2o15'
o mistním poplatku za provoz systému shromažd'ováni,sběru' přepravy'
třídění,využiváni a odstraňováni komuná|nich odpadů
č.16 usnes|o
Zastupite|Stvo
obce Lešanyse na svémzasedánídne 28'12.2o15usnesením
pop|atcích,
Ve znění
Sb', o místních
Vydatna základě $ 14 odst. 2 zákona č. 565/.1990
pozdějších
předpisů,
a vsou|adus $ 10 písm.d) a s 84 odst' 2 písm' h) zákona
předpisů'tuto obecně
é. 128|2000Sb., o obcích(obecnízřízení),ve znění pozdějších
jen
(dále
závaznouvyh|ášku
''vyh|áška..):

ct.1
Úvodníustanovení
Lešany touto vyh|áškouzavádí místní pop|atek za provoz systému
sběru, přepravy,třÍdění'vvuŽívánía odstraňováníkomuná|ních
shromaŽd'ování,
jen
(dá|e
odpadů
,,pop|atek..)'
(2) Řízenío pop|atcích
vykonáváobecníúřad..

( 1 ) obec

Čl.z
PopIatník
(1) Pop|atekza provoz systémushromažd'ování'
sběru, přepravy'třídění'vyuŽívání
pIatí2:
odpadů
komuná|nich
a odstraňoVání
a) fyzickáosoba,
.l. kterámá v obcitrva|ýpobyt'
pobyt cizincůna územíČeské
2. kteréby| pod|e zákona upravujícího
pobytna dobu de|Ší
pobyt
přechodný
než
nebo
repub|ikypovo|entrva|ý
90 dnů,
pobytctzincůna územíČeskérepub|iky
3. kterápodlezákona upravujícího
přechodněpo dobude|ší
pobývána území
3 měsíců,
repub|iky
České
azy|
ochranapod|ezákona upravujícího
4. kteréby|audě|enamezinárodní
dočasnouochranu
nebo dočasnáochrana podle zákona upravu'iícího
cizinců'
rekreaci,byt
k individuální
stavbuurčenou
b) fyzickáosoba,kterámá Ve Vlastnictví
k pobýu Žádnáfyzickáosoba,a to
nebo rodinnýdům,ve kteÚch neníh|áŠena
jednu
poplatku
za
fyzickouosobu;má.|ike stavběurčené
ve výšiodpovídající
právovíceosob,
domuV|astnické
k individuá|ní
rekreaci,bytunebo rodinnému
jsou povinnyp|atitpop|atek
nerozdí|ně'
společně
a
platitjednaosoba.Za fyzickéosoby
pop|atek
(2) Za fyzickéosobytvořící
domácnostmůže
nebo spráVce.
Žijícív rodinnémnebo bytovémdomě můŽepop|atekp|atitV|astník
povinny
obecnímu
úřadu
platí
pop|atek
osob,.jsou
za více'fyzických
osoby' které

'

jen 'zákon
5 14 odst' 3 zákona č. 565í990 sb., o mistnich poplatcich've znění pozdějšíchpředpisů(dá|e
pop|atcích.)
o mistních
,
s 10b odst. 1 zákona o mistníchpop|atcích

oznámitjméno,popřípadějména,příjmení
a data narozeníosob, za kterépop|atek
oIatí.3

Čl.e
oh|ašovacipovinnost
(1)

Pop|atníkje povinen oh|ásit správci pop|atkuvznik své pop|atkovépovinnosti
ne1později
do 15 dnůode dne' kdy mu povinnostp|atittentopop|atek
vznik|a,případně
do|oŽItexistenci skutečností
zak|ádaiících
nárok na osvobozenínebo ú|evuod
poplatku.

je povinenoh|ásitsprávci pop|atkujméno,
(2) Pop|atník
d|e čl.2 odst. 1 tétovyh|ášky
jména,a příjmení'
popřípadě
místopobytu,popřípadě
da|Ší
adresyprodoručování.
(3) Pop|atník
d|e č|.2 odst. ,l písm.b) vyh|áŠky
nebo
';epovinenoh|ásittakéevidenční
popisnéčísIostavbyurčené
k individuální
rekreacinebo rodinného
domu;není.Ii
stavba nebo dŮm označenaevidenčním
nebo popisnýmčís|em'uvede pop|atník
je tatostavbaumístěna'
parce|ní
pozemku'na kterém
čís|o
V případěbytuje poplatník
povinenoh|ásitorientaění
nebo popisnéčís|o
stavby've kterése byt nachází,a čís|o
popisumístění
bytu,popřípadě
v budově,pokudnejsoubytyočís|ovány.
(4)

povinnioh|ásitsprávcipop|atku
Ve stejnélhůtějsou pop|atníci
zánik svépop|atkové
povinnostiv dŮsledkuzměny pobytunebo V důs|edku
změny V|astnictví
ke stavbě
určené
k individuá|ní
rekreaci,
bytuneborodinnému
domu.

(5) Pop|atník'
kterýnemá síd|onebo byd|iŠtě
na územíč|enského
státu EVropSké
unie,
prostoru
sm|uvního
státu
Dohody
o
Evropském
hospodářském
nebo
Švýcarské
.1iného
konfederace,
uvedetakéadresusvéhozmocněnceV tuzemskuprodoručování.a
(6) Do1de.|ike změně údajůuvedenýchV oh|ášení'
je pop|atník
povinentuto změnu
oznámitdo 15 dnůodedne,kdynasta|a.5

Čt.
+
Sazba poplatku
( 1 ) sazba pop|atku
činí450,.
Kča je tvořena.

a) z částky0,. Kčza ka|endářní
roka
b) z částky450'- Kč za ka|endářnírok. Tato částkaje Stanovenana zák|adě
skutečnýchnák|adůobce předchozíhokalendářníhoroku na sběr a svoz
netříděného
komuná|ního
odpaduza pop|atníka
a ka|endářní
rok.
(2) Skutečné
nákladyza rok2014.na sběr a svoz netříděného
komuná|ního
odpadučinily:
179561'- Kča by|yrozúčtovány
takto:
Nák|ady17956í'-Kčděleno396 (381osob s pobytemna území
obce + 15 staveb
určenýchk individuální
rekreaci'býů a rodinnýchdomů,ve kterýchnení hlášena
k pobytužádnáÍyzickáosoba)= 453'. Kč.Z tétočástkyje stanovenaSazbapop|atku
d|eč|.4 odst' 1 písm.b) vyhláškyve výŠi
450,-Kč'

'

pop|atcich
s 10bodst.2 zákonao místních
pop|atcích
14a
odst.
2
zákona
o
mistních
:'ss
pop|atcích
14aodst'3 zákonao místních

ct.5
Splatnost poplatku
(1) Pop|atekje sp|atnýjednorázověne1pozdě.ji
do 30.6. přís|ušného
ka|endářního
roku,
nebove dvoustejnýchsp|átkáchdo 3í.3.a do 30.6.příslušného
ka|endářního
roku
(2) Vznikne-|ipop|atkovápovinnostpo datu sp|atnostiuvedenémvodst' 1, je pop|atek
sp|atnýnejpozději
do 15.dne měsíce,kterýnás|edujepo měsíci,ve kterémpoplatková
povinnost
vznik|a,nejpozději
VŠak
do koncepřís|ušného
ka|endářního
roku.

Čt.
s
osvobození a ú|evy
je osvobozenafyzickáosoba,kteráje
(1) od pop|atku
a) umístěnado dětskéhodomovapro děti do 3 |et Věku' Ško|ského
zařízenípro
výkonústavní
nebo ochrannéVýchovynebo ško|ského
zařízenipro preventivně
výchovnoupéči
na základěrozhodnutí
soudunebosm|ouvy,
pomocna zák|aděrozhodnutí
b) umístěnado zařízenípro děti VyŽadující
okamŽitou
soudu' na Žádost obecníhoúřaduobce s rozšířenoupůsobností,
zákonného
záStupcedítětenebonez|eti|ého,
postiŽením
c) jako nezaopatřené
dítěumístěnav domověpro osoby se zdravotním
na zák|aděrozhodnutí
soudunebosm|ouvyo poskýnutísociá|ní
s|uŽby,nebo
postiŽením,
d) umístěnav domově pro osoby se zdravotním
domově pro seniory'
domověse zv|áštním
reŽimemnebochráněném
bvd|ení'
(2\ Od poplatkuse osvobozuji:
a) dětinarozené
v ka|endářním
roce,ve kterém
se pop|atek
Vybírá,
b) pop|atník'
kterýse v přís|ušném
ka|endářním
roce po dobu de|šíneŽ 6 měsíců
zdrŽujenepřetrŽitě
v zahraničí,
c)

poplatník
pobytem
s trva|ým
na oh|ašovně
obecního
úřaduLešany11,|.

(3) Nárokna ú|evu
od pop|atků
má:
a) pop|atník'který 1e v příslušném
ka|endářnímroce umístěnv zdravotnickém
zařizenÍpo dobutohotopobytu'
b) pop|atník'
kterýje v přísIušném
ka|endářním
roce umístěnve vyŠetřovací
vazbě
nebove Výkonutrestupo dobutohotopobytu.
je rovna1112ročnÍ
(4) Výšeú|evy
výšepop|atkunásobenápočtemka|endářních
měsíců
pobytupop|atníka
v případech
uvedených
V odstavci3 tohotočlánku'

Čt.
z

Navýšenipop|atku
(1) Nebudou-|i
pop|atky
pop|atníkem
zap|aceny
včasnebove správné
výši,vyměřímu
pop|atek
p|atebním
předpisným
obecní
úřad
Výměrem
nebohromadným
seznamem'u

's 11 odst',l zákonao mistních
pop|atcich

(2) Za každýden prod|enívčasnezap|acenýchnebo neodvedenýchpop|atkůnebo částí
těchto pop|atkůmůŽeobecní úřad zvýšitpop|ateko 1o/osazby pop|atkuza každý
přísIušenstvím
popIatku.7
ka|endářní
den aŽ do výšedvojnásobku;
totozvýšeníje

ct.a
odpovědnost za zap|aceni pop|atku
( 1 ) Vznikne-|inedop|atekna poplatkupop|atníkovi,
ktenýje ke dni sp|atnostinez|eti|ý

a nenaby|p|nésvépráVnosti
nebo kterýje ke dni sp|atnosti
omezenVe svépráVnosti
jmenován
jeho
jmění'
přecházípop|atkovápovinnost
a by| mu
opatrovník
spravující
na zákonného
zákonnýzástupce
tohotopop|atníka
zástupcenebotohotoopatrovníka;
jako
postavení pop|atník.8
má stejnéprocesní
neboopatrovník

(2\ V případěpod|eodstavce1 vyměříobecníúřadpop|atekzákonnémuzástupcinebo
pop|atn
íka'9
opatrovníkovi

(3) JeJi zákonných zástupcůnebo opatrovníků
více' jsou povinni pInit popIatkovou
povinnostspoIečně
a nerozdí|ně.10

ct.g
Přechodné a zrušovaci ustanoveni
( 1 ) Zrušujese obecnězávaznávyh|áška
pop|atku
o místním
za provozsystému
ě.1/2012
využívání
komuná|ních
shromaŽd'ování,
sběru,přepravy,
třídění'
a odstraňování
odoadůze dne 30.11.2012'
(2) Pop|atkové
povinnostivznik|épřed nabytímúčinnost
tétoVyh|áŠky
se posuzujípod|e
právníchpředpisů'
dosavadních

čt.to
Účinnost
Tatovyh|áška
nabýváz důVodu
na|éhavého
obecného
zájmuúčinnosti
dne,l.1.20't6
.

furu

I n g .V|adisIava
Bábková

místostarostka

Vyvěšenona úřední
descedne:29'12.2015
z úřední
deskydne:15.1.2016
Sejmuto

'

s 11 odst.3 zákonao místnichpop|atcich
pop|atcich
" s 12 odst.1 zákonao mistních
's 12 odst.2 zákonao mistních
pop|atcich
lu 12 odst.3 zákonao mistnichpop|atcich
5

