oBEc K|ášterskáLhota
obecně závazná vyhláškaě,|12012,
o místníchpoplatcích
Zastupite|stvo
obce K|ášterská
Lhotase na svémzasedánídne17.12'2012
usnesením
č.25
usnes|ovydatna zák|adě$,l4 odst.2zákona č.565/1990
sb., o místních
pop|atcích,
ve
předpisůa vsou|adus s 10 písm.d) a S 84 odst' 2 písm.h) zákona č.
zněnípozdějších
12812000sb., o obcích (obecní zřízení),Ve znění pozdějšíchpředpisů,tuto obecně
závaznouvyh|ášku
(dálejen ',vyh|áška..):

cAsTt.
zÁxlaouíusraNoVENí
cl. t
Úvodní ustanovení
(1) obec K|ášterskáLhota zavádí touto vyh|áškoutyto místnípop|atky(dá|e jen
,,poplatky"):
a) pop|atek
ze psů,
b) poplatekza provozsystémushromaŽd'ování,
sběru, přepravy,třídění,využívání
a odstraňování
komuná|ních
odpadů,
(2) Řízenío pop|atcích
vykonáváobecníúřad(dá|ejen ,,správce
pop|atku..).1

.

pop|atcích,
s t+ odst.3 zákonač.565/199oSb., o místních
ve zněnípozdějších
předpisů(dálejen ,,zákon
popIatcích..)
o místních

cAsT il.
PoPLATÉKzE PsŮ
čl.z
Poplatník a předmět popIatku
( 1 ) Pop|atekzepsůp|atídrŽite|psa' DrŽitelem
jeýzická nebo právnickáosoba,kterámá
pobyt
trvalý
nebosídlona Územíobce K|ášterská
Lhota2
(2) Pop|atek
ze psůse platízepsůstarších
3 měsíců.3

Čl.e
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
( 1 ) Pop|atkovápovinnostvznikádrŽite|i
psa V den, kdy pes dovrši|
stářítří měsíců,
nebo
V den,kdyse sta|drŽite|em
psa staršího
tříměsíců'
(2) V případědrŽenípsa po dobu kratší
neŽjeden rok se platípop|atekv poměrnévýši,
která odpovídápočtui započatých
ka|endářních
měsíců.Při změně místatrvalého
pobytu nebo sídIa platí drŽiteIpsa poplatek od počátkukalendářníhoměsíce
po měsíci,ve kterém
nás|edujícího
změnanasta|a,nověpřís|ušné
obci.a
(3) Pop|atkovápovinnostzaniká dnem' kdy přesta|abýt fyzická nebo právnická osoba
psa (např.úhynempsa,jehoztrátou,darováním
drŽite|em
přičemž
neboprodejem),
se
pop|atek
p|atíi za započatý
kalendářní
měsíc,ve kterém
takováskutečnost
nasta|a.

él.+
ohIašovací povinnost
(1)

DrŽite|psa je povinenoh|ásitsprávcipop|atku
vzniksvépop|atkové
povinnosti
do 15ti
dnůode dne, kdy pes dovrši|stářítří měsíců,
nebo dne, kdy naby|psa staršího
tří
je povinenoznámittakézánik svépop|atkové
měsíců.
Stejnýmzpůsobem
povinnosti.

(2)

Povinnostoh|ásitdrŽenípsa má i osoba,kteráje od pop|atku
osvobozena'

(3) Při p|nění
povinnostijedrŽite|
oh|ašovací
psa povinensoučasněsdělitsprávcipop|atku
některé
dalšíúdaje
stanovené
v č|.13 tétovyh|ášky.

ct.5

Sazba poplatku
(1) Sazbapoplatku
zaka|endářní
rokčiní:
psa
a) za prvního
b)

za druhéhoa kaŽdéhoda|šího
psa téhoŽdrŽite|e

pop|atcích
|. $ 2 odst.1 zákonao místních
2 odst.2zákona o místních
pop|atcích
$
- 2 odst.3 a 4 zákona
poplatcích
o místních
$

'..'...45,Kč,
..í8o,-Kč,

c)

d)

je poŽivate|inva|idního,
za psa, jehoŽ drŽite|em
starobního,
vdovskéhonebo
vdoveckéhodůchodu,kteý je jeho jedinýmzdrojem příjmu,anebo poŽivate|
sirotčího
důchodu
25,-Kč,
za druhéhoa kaŽdéhoda|šíhopsa téhoŽdrŽitele,poŽivateleinvalidního,
starobního,
vdovského
nebovdoveckého
důchodu,
kteý je jehojedinýmzdrojem
příjmu,
anebopoŽivate|e
sirotčÍho
důchodu

c t .6
Splatnostpoplatku
( 1 ) Poplatekje splatnýnejpozději
do 3í.3.přís|ušného
ka|endářního
roku.
(2) Vznikne-|i
poplatkovápovinnostpo datusp|atnosti
uvedeném
v odstavci,t,je pop|atek
splatnýnejpozději
do 15' dne měsíce,kteý nás|edujepo měsíci,ve kterémpop|atková
povinnost
vznikla.

ČÁsrlll.
PoPLATEKzA PRoVoz sYsTÉMUsHRounŽĎovÁNí,SBĚRU,

pŘepnnw, r ŘíoĚtví,w uŽlvÁt.tíA o DsTnnŇovÁt.tí
KoMUNÁltvícn
oDPADŮ
Č l .g
Poplatník

(1) Poplatek za provoz systémushromaŽd'ování,
sběru, přepravy,třídění,vyuŽívání
a odstraňování
komuná|ních
odpadůplatís:
a) fyzickáosoba,
1. kterámá v obcitrva|ýpobyt,
2. které by| pod|e zákona upravujícího
pobyt cizinců na Území České
povo|en
republiky
trva|ýpobytnebo přechodnýpobytna dobu de|šíneŽ
9 0 dnů '
pobytcizincůna územíČeskérepub|iky
3. kterápod|ezákonaupravujícího
pobývána ÚzemíČeskérepub|iky
přechodněpo dobude|ší
3 měsíců,
4. kteréby|audělenamezinárodní
ochranapod|ezákona upravujícího
azy|
nebo dočasnáochrana podle zákona upravujícího
dočasnouochranu
cizinců,

u g too odst.1 zákonao místních
pop|atcích

b) tyzickáosoba,kterámá ve vlastnictví
stavbuurčenou
k individuální
rekreaci,byt
nebo rodinnýdům,ve kteých neníh|ášenakpobytuŽádnáfyzickáosoba,a to
ve výšiodpovídající
pop|atkuza jednufyzickouosobu;má-like stavběurčené
k individuá|ní
rekreaci,bytunebo rodinnému
právovíceosob,
domuv|astnické
jsou povinnyp|atitpop|atek
spo|ečně
a nerozdílně.
(2) Za fyzickéosobytvořícídomácnostmůŽepop|atekp|atitjedna osoba.Za fyzickéosoby
žl1ící
v rodinnémnebo bytovémdomě můŽepoplatekplatitv|astníknebo správce.
osoby, kterép|atípop|atekza vícefyzickýchosob, jsou povinnyobecnímuúřadu
oznámitjméno,popřípadějména,příjmení
a data narozeníosob' za kterépop|atek
pIatí'
čl. g
ohlašovací povinnost
(1)

Pop|atníkje povinen ohlásit správci pop|atkuvznik své pop|atkovépovinnosti
nejpozději
do 15 dnů6ode dne,kdy mu povinnostp|atittentopop|atek
vznikla,případně
do|oŽitexistenci skutečností
zak|ádajících
nárok na osvobozenínebo ú|evuod
poplatku.

(2) Poplatníkdle č|.2 odst. 1 tétovyhláškyje povinenoh|ásitsprávci pop|atkujméno,
jména,a příjmení,
popřípadě
místopobytu,popřípadě
da|ší
adresyprodoručování.
(3) Pop|atník
d|e čl.2 odst' 1 písm'b) vyhláškyje povinenoh|ásittakéevidenční
nebo
popisnéčíslostavby určenék individuá|ní
rekreacinebo rodinnéhodomu; není-|i
stavba nebo dům označenevidenčním
nebo popisnýmčís|em,uvede poplatník
parce|ní
pozemku,na kterém
je tatostavbaumístěna'
čís|o
V případěbytuje pop|atník
povinenoh|ásitorientační
nebo popisnéčís|o
stavby,ve kterése byt nachází,a číslo
bytu,popřípadě
popisumístěnív
budově,pokudnejsoubytyočís|ovány.
Není-|i
stavba,
ve kterése byt nachází,označena
orientačním
nebopopisnýmčíslem,
uvedepop|atník
parcelní
pozemku,na kterém
je umístěna
čís|o
stavbas bytem.
(4) Stejnýmzpůsobema ve stejné|hůtě
jsou poplatníci
povinnioh|ásitsprávcipop|atku
zánik své pop|atkové
povinnostiv důs|edku
změny pobytunebo v důs|edku
změny
v|astnictvíke
stavběurčené
k individuální
rekreaci,bytuneborodinnému
domu.
(5) Pop|atník,
kteý nemá síd|onebo byd|iště
na Územíč|enského
státu Evropskéunie,
jinéhosm|uvního
státu Dohodyo Evropském
prostoruneboŠvýcarské
hospodářském
konfederace,
uvedetakéadresusvéhozmocněncev tuzemskuprodoručování'7
(6) Dojde-|ike změně údajůuvedenýchv oh|ášení,
je pop|atník
povinentuto změnu
oznámitdo 15 dnůodedne,kdynastala.8

o Pozn. pro obec:
Ne|zestanovit|hůtukratšíneŽ 8 dnů (viz $ 32 odst. 2 daňovéhořádu). Ministersvo vnitra
doporučuje
stanovit
|hůtu
minimálně
15 dnů.
t+a
odst.
2
zákona
pop|atcích
o
místních
S
l
" $ 14aodst.3 zákonao místních
pop|atcích

ct. ,t0
Sazba poplatku
Sazba pop|atku
činí600,.Kča je tvořena:
a) z částky 64,-Kčza kalendářní
roka
b) z částky536,. Kč za ka|endářnírok. Tato částkaje stanovenana základě
skutečnýchnák|adůobce předchozíhoka|endářníhoroku na sběr a svoz
netříděného
komuná|ního
odpaduza pop|atníka
a ka|endářní
rok.
(2) Skutečné
nákladyza rok2012na sběr a svoz netříděného
komunátního
odpadučini|y:
122.320,Kča bylyrozúčtovány
takto:
(1)

Nák|ady122,320,dě|eno206 početosob s pobytemna území
obce + 22početstaveb
určenýchk individuá|ní
rekreaci,bytůa rodinnýchdomů,ve kteých není h|ášena
kpobytužádnáfyzickáosoba)= 536,49Kč,'ztéto
částkyje stanovenasazba pop|atku
d|eč|.8 odst.1 písm.a,b)vyh|ášky
ve výši536,-Kč.
(3) V případězměny místa pobytu fyzickéosoby, změny v|astnictví
stavby určené
k individuá|ní
rekreaci'bytu nebo rodinného
domu v průběhuka|endářního
roku se
pop|atekp|atív poměrné
výši,kteráodpovídápočtukalendářních
pobytunebo
měsíců
v|astnictví
v přís|ušném
ka|endářním
roce. Dojde-|ike změně v průběhuka|endářního
měsíce,je pro stanovenípočtuměsícůrozhodnýstav k pos|ednímu
dni tohoto
měsíce.9

cl. tt
Splatnostpoplatku
(1) Poplatek pro poplatníkadle čl' 8 odst' 1 písm. a) bodu 1 tétovyhláškyje sptatný
jednorázově a to nejpozdějido 31.3.příslušného
kalendářníhoroku,, případněve dvou
stejných splátkách, pokud platba za domácnost převyšuje částku 2000,. Kč,vŽdy
nejpozdějido 31.3.a do 30,6.příslušného
kalendářníhoroku .
(2) Poplatekpro poplatníkadle čl,2 odst. 1 písm' b) tétovyhláškyje sptatnýjednorázově
nejpozdějido 30.6,příslušného
kalendářníhoroku'
(3)

Poplatekpro pop|atníkadle čl,2 odst.1 písm,a) bodu 2, 3 a 4 tétovyhláškyje sptatný
do 1áti dnůod uplynutílhŮtypro splněníohlašovací
povinnosti'

(4)

Vznikne-|ipoplatkovápovinnostpo datu sp|atnostiuvedeném
v odst. 1, je poplatek
sp|atnýnejpozději
do 15.dne měsíce,kteý následujepo měsíci,ve kterém
poplatková
povinnost
vznik|a,nejpozději
přís|ušného
všakdo konce
ka|endářního
roku.

" s 10bodst.5 zákonao místních
pop|atcích

él,lz
osvobozenía úlevy
(1) od pop|atku
se osvobozují:
a) osoby,kterémajívobci trva|ýpobyt,a|e žijívjinémmístěa před|oŽí
dok|ado
p|atběpop|atku
z jinéhomístapobytu.
č t .t g
Navýšenípoplatku
(1) Nebudou-|i
pop|atkyzap|acenypoplatníkem
včasnebo ve správnévýši,vyměřímu
obecníÚřad poplatekp|atebním
výměrem.
(2) Včasnezap|acené
nebo neodvedené
pop|atky
nebočásttěchtopop|atků
mŮŽeobecní
úřadzvýšitaŽ na trojnásobek;
přís|ušenstvím
totozvýšeníje
pop|atku.10

Čl.l+
odpovědnostza zaplacení
poplatku
(1) Je-|i pop|atník
v době vzniku povinnostizap|atitpop|ateknez|etilý,odpovídají
za
zap|acenípop|atkutentopop|atník
a jeho zákonnýzástupcespo|ečně
a nerozdí|ně;
zákonnýzástupcemá v takovém
případěstejnéprocesnípostaveníjako
pop|atník.
(2) Nezap|atí-|i
pop|atekpop|atník
nebo jeho zákonnýzástupce,vyměříobecníúřad
jednomuz nich.
poplatek

.o 11 odst' zákona
3
poplatcích
o místních
5

CAST IV.

UsTANoVENí
sPoLEČruÁ
n zÁvenečr.rÁ
cl. ,t5
Společná
ustanovení
k ohlašovací
povinnosti
( 1 ) V oh|ášení
pop|atník
neboplátceuvede11
a) jméno,popřípadě
jména,a příjmení
nebo název nebo obchodní
firmu,obecný
identifikátor,
by|-|ipřidě|en,místopobytunebo síd|o,místopodnikání,
popřípadě
da|šíadresypro doručování;
právnickáosoba uvedetéŽosoby,kteréjsou jejím
jménemoprávněnyjednatv pop|atkových
věcech,
b) čís|a
všechsvých účtŮu poskytovate|ů
platebních
s|uŽeb,včetněposkytovate|ů
těchto s|uŽebv zahraničí,užívaných
v souvis|ostis podnikate|skou
činností,
v případě,Že předmětpop|atku
souvisís podnikate|skou
pop|atníka
činností
nebo
plátce,
c) dalšíúdajea skutečnosti
rozhodnépro stanovenívýšepop|atkové
povinnosti,
včetněskutečností
zak|áda1ících
nárok na ú|evunebo případné
osvobozeníod
pop|atkové
povinnosti.

(2) Pop|atníknebo plátce, kteý nemá sÍd|onebo byd|ištěna územíč|enského
státu

Evropskéunie,jinéhosmluvního
státu Dohodyo Evropském
hospodářském
prostoru
nebo Švýcarské
konfederace,
uvedekroměúdajů
poŽadovaných
v odstavci2 adresu
svéhozmocněncev tuzemskuprodoručování'12

(3) Dojde-|i
ke změně Údajůčiskutečností
uvedenýchv oh|ášení,
je pop|atník
nebop|átce
povinentutozměnuoznámitdo 15 dnůodedne,kdynasta|a'13

čl.to
Navýšenípoplatku
(3) Nebudou-lipop|atkyzap|acenypop|atníkem
včasnebo ve správnévýši,vyměřímu
obecníúřadpop|atek
p|atebním
výměrem.ía
(4)

pop|atky
Nebudou-|i
odvedenyp|átcempop|atku
včasnebove správnévýši,vyměřímu
obecníúřadpop|atek
p|atebním
výměremk přímé
úhradě.15

(5) Včasnezap|acené
nebo neodvedené
pop|atkynebočásttěchtopop|atků
můŽeobecní
Úřad zvýšitaŽ na trojnásobek;
totozvýšeníje
přís|ušenstvím
pop|atku.16

pop|atcích
]" S t+a odst.1 zákonao místních
pop|atcích
.l S t+aodst'2 zákonao místních
s 1+aodst.3 zákonao mistníchpop|atcích
",
j] S 11 odst.1 zákonao místních
pop|atcích
11 odst.2 zákonao místních
pop|atcích
S
."
.' 11 odst.
3 zákonao místních
pop|atcích
$

cl.,n
Přechodná a zrušovacíustanovení
(1) Na právnívztahyvznik|épřede dnem nabytíúčinnosti
tétovyh|áškyse vztahují
ustanoven
í dosavadníchobecně závazných vyh|ášek'
(2) Zrušujese obecně závazná vyh|áškač. 2t2oo7o místnímpoplatkuza provoz
systému shromaŽd'ování,sběru, přepravy, třídění, vyuŽívánía odstraňovánÍ
komuná|ních
odpadůze dne 17.10.2oo7
a obecnězávaznávyhláškaobce K|ášterská
Lhotao místním
pop|atku
ze psůč.1/1999
ze dne28.9.1999.

Čl.sz
Účinnost
Tatoobecnězávaznávyh|áška
nabýváúčinnosti
dnem1'1.2013'
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V\,tu*"ll
PavelCerman
místostarosta
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Vyvěšenona úřednídesce
dne: 18,12.2012
Sejmutoz úřední
deskydne:
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Bohuslav
Kodym I
starosta
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