Obec Klášterská Lhota

****************************************************************

Obecnì závazná vyhláška è. 2/2007
o místním poplatku za provoz systémushromažd'ování,sbìru, pøepravy,tøídìní,
využívání a odstraòování komunálních odpadù

ZastupitelstvoobceKlášterskáLhota se na svémzasedánídne 11. øíjna2007 usnesenímÈ. 10
usneslovydat na základì § 14 odst. 2 zákonaÈ. 565/1990Sb., o místníchpoplatcích,ve znìní
pozdìjších pøedpisùa v souladus § 10 písmod) a § 84 odst. 2 písm.h) zákonaÈ. 128/2000
Sb.,o obcích(obecnízøízení),ve znìní pozdìjšíchpøedpisù,tuto obecnì závaznouvyhlášku:
ÈI. 1
Úvodní ustanovení

ObecKlášterskáLhota touto obecnì závaznouvyhláškou zavádímístní poplatek za provoz
systémushromažïování, sbìru, pøepravy,tøídìní, využívání a odstraòováníkomunálních
odpadù(dálejen "poplatek").])
ÈI. 2
OhlašovaCÍpovinnost

(1) Poplatníkohlásísprávcipoplatku vznik nebozánik poplatkovépovinnosti do 14 dnù ode
dne, kdy tato skuteènostnastala.
(2) V rámci ohlašovaCÍpovinnosti poplatníkuvedesvéjméno, pøíjmení,rok narozenía trvalý
pobyt. Poplatník,který je vlastníkemstavbyna území obce, která slouží neboje urèena
k individuální rekreaci,v níž není k trvalémupobytu hlášenažádnáfyzická osoba,uvede
rovnìž èíslopopisnénebo evidenènítéto stavby;pokud stavbanení takto oznaèena,uvede
parcelníèíslopozemku,na nìmž je stavbaumístìna.
ÈI. 3
Sazbapoplatku

(1) Sazbapoplatkuèiní 480,- Kè a tvoøíji:
a) èástka250,- ~è za poplatníkaa kalendáønírok, a
b) èástka230,- Kè stanovenána základì skuteènýchnákladùobcena sbìr a svoz
netøídìnéhokomunálníhoodpaduza poplatníkaa kalendáønírok.
(2) Rozúètovánínákladùpø~dchozího
roku za sbìr a svoznetøídìnéhokomunálníhoodpadua
osobu je obsaženov pøílozeè. 1 této obecnì závaznévyhlášky.

I) § 10b zákona è. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znìní pozdìjších pøedpisù.

Èt 4
Splatnostpoplatku
(1) Poplatekje splatný:
a) jednou roènì ve lhùtì splatnosti nejpozdìji do 31.5., neèiní-li poplatek více jak
1.000,-Kèza kalendáønírok a domácnostnebodùm
b) ve dvou stejnýchsplátkáchve lhùtách splatnostinejpozdìji do 31.5. a 30.9.,èiní-li
poplatekvícejak 1.000,-Kèza kalendáøníroka domácnostnebodùm
(2) Poplateklze zaplatit i najednou,a to nejpozdìji do 31. 5. pøíslušného
kalendáøního
roku.
(3) V pøípadìzmìny místatrvaléhopobytu nebozmìny vlastnictví stavby,kteráje urèena
nebosloužík individuální rekreaciv prùbìhu kalendáøního
rQku,seuhradípoplatekv
pomìrné výši, která odpovídápoètukalendáøních
mìsícù pobytu nebovlastnictví stavby
v pøíslušném
kalendáønímroce.
ÈI. 5
Osvobození

(1) Od poplatkujsou osvobozenyfyzické osoby,které:
a) po celý kalendáønírok trvale žijí v zahranièí,
b) jsou umístìny v nápravnémzaøízení,
c) mají v obci trvalý pobyt a zároveòmají na územíobceKlášterskáLhota ve vlastnictví
stavbuurèenounebo sloužícík individuální rekreaci, ve které není hlášenak trvalému
pobytužádnáfyzická osobaa tyto objekty nepronajímajíjiným osobám.
(2) Skuteènostirozhodnépro osvobozeníod poplatkuje nutnékaždoroènìprokázatdo 31. 1.
pøíslušného
roku.
ÈI. 6
Správa poplatku

(1) Nebude-lipoplatekzaplacen(odveden)vèasnebove správnévýši, vymìøí správce
poplatkupoplatekplatebnímvÝmìrem.Vèasnezaplacený(neodvedený)poplateknebo
jeho nezaplacenou(neodvedenou)èástmùžesprávcepoplatkuzvýšit až na trojnásobek.
Vymìøenépoplatky se zaokrouhlujína celékoruny smìrem nahoru.
(2) Pokudpoplatníknesplnísvoji poplatkovoupovinnoststanovenoutouto vyhláškou,lze
dlužnéèástkyvymìøit nebodomìòt do 3 let od konce kalendáøního
roku, ve kterém
poplatkovápovinnostvznikla.
(3) Byl-li pøeduplynutím této lhùty uèinìn úkon smìøujícík vymìøenínebodomìøení
poplatku,bìží tøíletálhùta znovu od konceroku, v nìmž byl poplatníko tomto úkonu
písemnìuvìdomen. Vymìøit a domìøitpoplateklze nejpozdìji do 10 let od konce
kalendáøního
roku, ve kterémpoplatkovápovinnostvznikla.
(4) Tomu,kdo nesplníohlašovacípovinnoststanovenoutouto vyhláškou,mùžesprávce
poplatkuložit pokutu zan.esplnìnípovinnostinepenìžitépovahy.
(5) V jednotlivých odùvodnìiIýchpøípadech
mùžesprávcepoplatkuna žádostpoplatníka
z dùvoduodstranìnítvrdosti poplateknebojeho pøíslušenství
èásteènìnebozcela
prominout.
(6) Správupoplatkuvykonáváobecníúøada pøiøízeníve vìcech poplatkupostupujepodle
zvláštníhozákona.2)

Èt 7
Úèinnost
Tato obecnì závazná vyhláška obce nabývá úèinnosti dnem 1.1.2008.
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2) zákon È. 337/1992 Sb., o správì daní a poplatkù, ve znìní pozdìjších pøedpisù

Vyvìšeno na úøednídescedne: 17. 10.2007
Sejmutoz úøednídeskydne: 1. 11.2007

místostarost;!

Pøílohaè. 1 k obecnì závaznévyhlášceobceKlášterská Lhota è.
2/2007 o místním poplatku za provoz systémushromažd'ování,
sbìru, tøídìní, využívánía odstraòováníkomunálníchodpadù

Rozúètovánínákladù za sbìr a svoz netøídìnéhokomunálního odpadu na osobu za
pøedchozí
rok 2006 èiní celkem:
230,-Kè
Zpùsobvýpoètu:
a) poèettrvale bydlících osob
b) poèetstaveburèenýchnebo sloužícíchk individuální rekreaci,
v nichž není hlášenak trvalémupobytu žádnáfyzická osoba
c) skuteènénákladyobceza pøedchozírok na sbìr a svoznetøídìného
komunálníhoodpadu

sazbapoplatku = c I (a + b)

188
20
47840,-Kè

