OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTYSE BílÉ PODOlÍ
č. 1/2011 O MíSTNíM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNí, SBĚRU,
PŘEPRAVY, TŘíDĚNí, VYUŽíVÁNí A ODSTRAŇOVÁNí KOMUNÁLNíHO
ODPADU
Zastupitelstvo městyse Bílé Podolí vydává dne 08.12.2011 podle ustanovení §
10 písmo d a § 84 odst. 2 písmo i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení),
a v souladu s ustanovením § 15 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů,
tuto obecně závaznou vyhlášku.
čI. 1
Správu poplatku vykonává Úřad městyse Bílé Podolí (dále jen "správce
poplatku") a v řízení ve věcech poplatků se postupuje podle zákona č. 280/2009 Sb.
daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
nestanoví jinak.
čI. 2
Poplatník
Poplatek platí:
1) Fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt. Za domácnost může
být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům
vlastníkem nebo správcem, tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a
data narození osob, za které poplatek odvádějí.
2) Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo
sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu
žádná fyzická osoba. Má-Ii k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou
povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající
poplatku za fyzickou osobu.
čI.3
Sazba poplatku
1) Sazba poplatku pro fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt nebo je vlastníkem
nemovitosti, kde není k pobytu přihlášena žádná osoba,
činí 500,- Kč a je tvořena:
a) částkou 250,- Kč
b) částkou 250,- Kč za kalendářní rok, stanovené podle skutečných
nákladů předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu. Skutečné náklady jsou vyčísleny v kalkulačním listě nákladů,
který je nedílnou součástí této vyhlášky.

2) V případě změny místa trvalého pobytu či změny vlastnictví stavby,
která je určena nebo slouží 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-Ii ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je
pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

čI. 4
Sleva
1) Nárok na slevu poplatku mají:
a) děti do věku 18 ti let,
poplatek po slevě činí 300,- Kč na jedno dítě.
2) Vznik i zánik nároku na slevu je poplatník povinen oznámit správci
poplatku ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost rozhodná
pro vznik či zánik nároku na slevu.
čI. 5
Splatnost
1) Poplatek je splatný v pokladně obecního úřadu nebo bankovním
převodem či poštovní poukázkou:
a) jednorázově v termínu do 30.04. 2012
b) vznikne-Ii poplatková povinnost po termínu splatnosti uvedené v čl.5
bod a) ,je poplatek splatný do 15 dnů od splnění ohlašovací povinnosti
dle Č. 6 této vyhlášky.
čI. 6
Ohlašovací povinnost
1) Poplatník, který má v obci trvalý pobyt, je povinen ohlásit správci
poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého
pobytu v obci, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato změna
nastala.
2) Poplatník, který má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k
individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná
fyzická osoba, je povinen ohlásit správci poplatku vznik či zánik jeho
poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví k této stavbě, nejpozději do
15 dnů ode dne kdy tato změna nastala.

čI. 7
1) Nebude-Ii poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce
Poplatku, poplatek platebním výměrem dle § 11 zákona Č, 281/2009 Sb.
a může zvýšit včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část
až na trojnásobek.
Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

2) Pokud poplatník nesplní svou poplatkovou povinnost stanovenou touto
obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do tří let
od konce kalendářního roku ,ve kterém poplatková povinnost vznikla.
3) Byl-Ii 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 uvědomen. Vyměřit nebo doměřit poplatek
lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém pop latková
povinnost vznikla.
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Příloha Č. 1
Kalkulace nákladů na likvidaci a odvoz komunálního odpadu v roce 2011
Poplatek za odvoz a uložení TKO
Poplatek za pronájem
za odvoz tříděného odpadu
Poplatek za odvoz velko objemového a nebezpečného odpadu
Nákup pytlů
Náklady
Tržba za tříděný odpad
Prodej pytlů
Náklady celkem

439232,00
28056,00
134068,00
35889,00
1 500,00
638679,00
- 72952,00
- 1 245,00
564481,00

Počet obyvatel:
Počet nemovitostí, kde není přihlášena žádná osoba k trvalému pobytu
Náklady na 1 osobu

564481

: 686

=

822 ,90

Kč
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