C)becně

OBEC Lazníky
Zastupitelstvo obce Lazníky
závazná vyhláška obce Lazníky č.312019,

o místnímpoplatku za provoz systému shromažd'ovánío sběru, přepravy,

třídění, využívánía odstraňování komunálních odpadú
Lazníky se na svént zasedárrí dne 2 1 . 1 1 .201 9 usnesením ě.\alI0l20],9
ltsneslo vydat rla zákiadě § 14 zákonač.56511990 Sb., o místníchpoplatcích, ve znění
pozdějšíclr pr'edpisťl (dále jen ..zákon místníchpoplatcíclr"), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84
odst,2písrrr. 1r) zákona č, 12812000 Sb., o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdčjších
předpisů, tr-rto obecně závaz-nov vyhlášku (dále.ierr ,.tato vyhiáška"):

Zastr_rpitelstvo obce

Cl.

1

ť]vodní ustanovení
(

l) Obec

Laz.níky touto vylrláškou zavádí místrrípoplatek

za provoz

systérnu

slrrortražd'ovárrí, sběru. přepravy, třídění, využíváni a odstraňování komunálních oclpadů
(dále

(2)

.j

en,.poplatek").

l
Sprár,cem popiatku.ie obecní úřad.

CI.2
Poplatník

(1)

Poplatek za provoz systérnu shronražd'ování, sběru, přepravy, třídění, vyvlžíváni
a od straňo ván

a)
b)

(2)

í korrrr-rrrál ních odpadťr platí2

ťyzická osoba přihlášená v obci,

lyzická osoba" která má ve vlastnictví stavbu určenou k individrrální rekreaci,
byt rrebo rodinný důnr" ve kterých není přihlášena žádná ťyzická osoba, a to ve
výši odpovídajícípoplatku za "|edrrr.r fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené
k individrrální rekreaci. bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob,
jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Z,aťyzické osoby tvořící domácnost můžepoplatek platit jedna osoba. Zaťyzickéosoby
ž.tiícív rodirrrrém nebo bytovém domě můžepoplatek platit vlastník nebo správce,
Osoby. které platí poplatek z.a více íyzických osob, jsou povinny obecnímu Úřadu
oznánlit.jrrrérro" popřípattě.jnrér'a. příjnrení a <lata narození osob, za které poplatek platÍ,]

o mistnich poplatcích
§ 15 ods, 1 zákona
,]
§ 10b odst, zákona o mistních poplatcich
r 10b odst, 2 zákona o mistnich poplatcich
§
1
2

:

Cl.3
Ohlašovací povinnost
(1)

(2)

íl)

(4)

Poplatrrík je povinen olrlásit správci poplatltr_r vznik své poplatkové povinnosti
ne.jpoz_ději do 15 clnů ode drre. kdy trru povinnost platittento poplatek vznikla,
Poplatrlík dlc čl. 2 odst. l této vyhlášky .ie povirren olrlásit správci poplatkr"r ,}méno,
popřípadě.jmérra, a příjnrerrí, tnísto přihlášení, popř,ípadě dalšíadresy plo doručovárrÍ.
Současně uvede skutečnosti zak|áďa.iící nárok n osvobození nebo ťrlevu od poplatku.
poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm, b) této vyhlášky je povinen ohlásit také evidenčnínebo
popisné číslostavby určenék individuální rekreaci nebo rodinného domr-r; není-ii stavba
ncbo dťlt-tl označena evidenčtrírlirrebo popisnýnr číslen',uvede poplatník parcelní číslo
pozenlliu, lla kterénl.ie tato stal ba unrístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit
oricrltačrlírrebo popisrré číslostavby, ve které se byt nachází, a číslobytr-r, popřípadě
popis urrrístčrrív budově, pokr-rd rrejsou byty očíslovány.

Ve

lhůtě podle odst.l .je poplatník povinen ohlásit správci poplatku zánik své

poplatlior,é povinrrosti r., důsledku zrt'ěny přihlášerrí nebo v důsledku změny vlastrrictví
ke stavbě určetrék indir idLrálrlí rekreaci. bytu nebo rodirrnénru domu,
(5)

Popllatrrík. který nenrá sídlo nebo bydliště na úzeníčlerrskéhostátr"r Evropské rtnie,
.iiného stllltvního státu Dolrocly o Evropskórlr lrospodářskérn prostoru ng§o §r,ýcarské
korrl'ederace. uvede také aclresu svél'o znroctrěnce v tuzetrrsku pro doručovánÍ.a

(6)

Dojde-li

l<e zrrrěně úclajůr,lvedených

v

ohlášení. je poplatník povinen tuto změnu

oznárnit do 15 drrťr ode drre. kdy naslala.S
(7)

Povitltrost ohlásit úclaj podle odst. 2 a 3 nebo jelro zrlrěnu se nevztahr.rje na ťtciaj, který
nrťtžesprávci poplatku alttonatizovarrým způsobern zjistit z rejstříktl nebo evidenci, do
niclrž nlá ,zYizen autornatizovarlý př,ístup. Okrulr těchto údajŮ zveřejrrí správce poplatku
tla sl,é ťri,cdrrídesce.6

Cl. 1
Sazba poplatku
(

1)

Sazba poplatkr-r čirrí420,- I(č a je tvoř"ena:

a)
b)

z částl<y i 05,- Kč za kalendářní rok a

kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základé
skutečrrýcir nákladťr obce předchozího kalendářního roku na sběr a Svoz

z částky 315"-

Kč za

netříděného korrrunálního odpadu za poplatníka a kalendár'ní rok.

(2)

SkutečrrénáJ<lady za rok 2018 na sběr a svoz netříděnél'o kornurrálnÍlro oclpadu Činily:
194 844.- I(č a byly rozúčtoványtakto:

Náklacly 194844"- Kč děleno 618 (556.= počet osob s pobýem na uzemí 6|99 + 62
počct stavcb Lrrčených k irrc]ividLrálrrí rekreaci. bytťr a rodinných dornťr, r,e kterých rrení
přilrlášerra ž_áďná í-yzicltá osoba) :3l5 Kč. Ztéto částky je stanovenasazba poplatku dle
č1.4 odst. 1 písnl, b) vvlrláški,l,e výši 315.- Kč.
o§ 14a odst, 2 zakana o mistnich poplatcich
5E 14a odst, 3 zákona o rnistních poplatcích
J
u§ 14a odst, 5 zákona o mistních poplatcích

stavby určené
případě zrněny místa přihlášení fyzické osoby, změny vlastnictví
změnY umístění Podle Čl, 6
k individLrální rekr.eaci, býttr nebo rodinného domu nebo
poměrné výši, která odpovídá
odst, 1 r, průběhu kalendářního roku se poplatek platí v
v příslušném
počtr,r kalendářních měsícůpřihlášení, vlastrrictví nebo umístění
měsíce, je pro stanovení
kaiendářním roce, Dojde_li ke ztněně v prťrběhu kalerrdářního

v

(3)

počtlr měsíců rozhodný stav k poslednínru dni tolroto rrrěsíce,i

čt. s
Splatnost poplatku
příslušnéhokalendářního roku,
Poplatek je splatrrý jednorázově nejpozději do 30.6,
v odst, 1, je poplatek
Vzrriltne-li poplatková povinnost po datrr splatr-rosti uvedeném
po měsíci, ve kterém poplatková
splatný rrejpozději do 15, drre měsíce, který následuje
povinnost vzrrikla.

(1)

()\

o,"||Í.",
písm. a), která je8
ocl poplatku je osvobo zenaťyzická osoba dle č1.2 odst,1
zaíízeni pro výkorr
a) umístěna clo dětského domova pro děti do 3 let věku, školského
zařízeni pro preventivně
ťlstavrrí nebo oclrranné výchový nebo školského
výclrovnou péčina zák\adě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

(] )

b)
c)

7
a

§
§

,10

r.tnrístěna

do zaiízení pro děti vyžadujícíokamžitou pomoc na

působností,zákonného zástupce
soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou
clítěte nebo nezletilého,
domově pro seniory,
umístěna v domově pro osoby se zclravotnínr postižením,

domověsezvláŠtnímreŽirnemrrebochrárrěnémbydlení.

odst. 6 zákona o mistnich poplatcich
3 zákona o místnich poplatcich

lo oost.

základé. rozhodnutí

(2)

Od poplatku se osvobozu.jí:

poplatníci, kteří mají trvalý pobyt na ohlašovně obecního úřadu Lazníky,Lazníky
1 1 6 a j et ichž pobyt není znám,
b) popiatníci, t<teri se dlouhodob ě zdržujimimo místo pobytu, a to souvisle minimálně
po dobir 8 měsíců v příslušnémkalendářním roce,
c) poplatníci urnístění rrepřetržitě v zdravotnickém a vězeňském zaŤizeni a to Po dobu
prokazatelného pobytu v rtvedenénr zaiízeni,
d) popiatníci narození v roce, zakterý se poplatek platí,
e) poplatníci, kteří jsou vlastníky bytů nebo rodinných domů, ve kterých není
jsou v přísluŠnémkalenclářním roce
k pobytu hlášena žádná fyz\cká osoba a
rrevyužívané.
nebo
V případě" že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození
nárok na osvobození
úlevr,r ve lhůtách stanovených touto vyhláškou rrebo zákonem,
.. . ()

a)

(3)

zant ka.

CL7
Navýšenípoplatku
(1)

mu
poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří
předpisným
sprál,ce poplatku poplatek platebnírrr výměrem nebo hromadným

Nebrrdor.r_li
sczttantett,,t.

(2)

I0

poplatku zvýšit až
včas r-rezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků můžesprávce
sledujícímjeho osud,ll
na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvírrr_póplatku

čl. s
Odpovědnost za zaplacení poplatku|2
(1)

(2)

je ke drri splatnosti nezletilý
Vznikne_li rredoplatek na poplatku poplatníkovi, který
ve svéprávnosti
a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen
poplatková povinnost
a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, pŤechází
zákonný zástupce
tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka
jako poplatník,
nebo opatrovník má stejrré procesní postavení
zástrrpci
v přípaclě podle odstavce 1 vyněří obecní úřad poplatek zákonnému
opatrovníkovi poplatníka.

(3)

jsou povinni plnit poplatkovou
Je_li zákorrných zástupců nebo opatrovníků více,
povirrnost společně a nerozdílně.

poplatcich
§ 14a odst, ,16 zákona o místnich
o mistnich poplatcich
zákona
oos,
tt
'ď5
rl 1t odst, 3 zákona o místnich poplatcich
§
tz
§ t2 zákona o mistnich poplatcich

9

nebo

CI.9
přechodné a zrušovací ustanovení
(1)

(2)

podle
Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosttéto vyhlášky se posuzují
dosavadních právních předpisů.
Zrušuie se obecně závazná vyhláška ě.212015, o místním poplatku za ptoyoz systému
slrrorrražd,ovárrí, sběru, přepravy, tříděrrí, využíváni a odstraňování komunálních
odpadů, ze dne 7, ledna 201 5.

Cl.

10

Účinnost
1'ato vyhláška nabývá účinnostidne 1.1.2020

@

OBEC LAZNÍKY
Mgr. Jan Blažek
Místostarosta

7s1 25 ot<res PŘe RoV

Vyvěšerro na úřední desce dne: 21 .I1,.2019

Sejmuto z úřední desky dne: 31.12.2019

Hedvika Dočkalová, DiS.
starostka

