OBEC HARTMANICE
Zastupitelstvo obce Hartmanice

Obecně závazná vyhláška obce Hartmanice č.02/2022,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce Hartmanice se na svém zasedání dne 24. 11.2021 usnesením
č. 11 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):

(1)
(2)

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Obec Hartmanice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za podkládání komunálního
odpadu z nemovité věci (dále jen „poplatek“.)
Správcem poplatku je obecní úřad Hartmanice.
Čl. 2
Předmět poplatku, poplatník a plátce poplatku

(1)

Předmětem poplatku je odkládání směsného komunálního dopadu z jednotlivé nemovité
věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinou rekreaci, která se nachází na
území obce.

(2)

Poplatníkem poplatku je
a) Fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště, nebo
b) Vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba

(3)

Plátcem poplatku je
a) Společenství vlastníků jednotek, pokud pro dům vzniklo, nebo
b) Vlastník nemovité věci v ostatních případech

(4)

Plátce poplatku je povinen vybrat poplatek od poplatníka.

(5)

Spoluvlastníci nemovité věci zahrnují byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou
rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.
Čl. 3
Poplatkové období

Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok.
Čl. 4
Ohlašovací povinnost
(1) Plátce poplatku je povinen podat správci poplatku nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy nabyl
postavení plátce poplatku. Pozbytí postavení plátce poplatku ohlásí plátce poplatku správci
poplatku ve lhůtě do 30 dnů.
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(2) V ohlášení plátce poplatku uvede
a) jméno, příp. jména a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo
pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popř. další adresu pro doručování, právnická osoba
uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto
služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že
předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností plátce,
c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména identifikační údaje nemovité věci
zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci podle katastru nemovitostí
a počet poplatníků majících v ní bydliště.
(3)

Plátce poplatku, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie,
jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské
konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.

(4)

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je plátce povinen tutop změnu oznámit do
15 dnů ode dne, kdy nastala.

(5)

Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může
správce poplatku automatizovaným způsobem zjistitz rejstříků nebo evidencí, do nichž má
zřízen automatický přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední
desce.

(6)

Není-li plátce, plní ohlašovací povinnost poplatník.
Čl. 5
Sazba a výpočet poplatku
(1) Sazba poplatku činí 600 Kč .
(2) Poplatek je stanoven na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku
na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

(3) Skutečné náklady za rok 2020 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily
187 057,00 Kč a byly rozúčtovány takto.
Náklady 187 057,00 Kč děleno 319 (= 290 přihlášených osob na území obce + 29 počet
staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není přihlášena
žádná fyzická osoba) = 586,39 Kč.
(4) V případě změny místa přihlášení fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění dle čl. 8 v průběhu
kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních
měsíců přihlášení, vlastnictví ne umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně
v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu
dni tohoto měsíce.
Čl. 6
Splatnost poplatku
(5) Plátce poplatku odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do 31. března
následujícího kalendářního roku.
(6) Není-li plátce poplatku, zaplatí oplatek ve lhůtě podle odst. 1 poplatník.
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Čl. 7
Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce
poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
2) Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem poplatku včas nebo ve správné výši, vyměří mu
správce poplatku poplatek platební výměrem k přímé úhradě.
Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku
zvýšit až na trojnásobek, toto navýšení je příslušenstvím poplatku následujícím jeho osud.
Čl. 8
Osvobození od poplatku
Od poplatku je osvobozena fyzická osoba dle čl. 2 odst. 2, která je1
a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon
ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně
výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí
soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného
zástupce dítěte nebo nezletilého,
c) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory,
domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
(2)

Od poplatku se osvobozují:
a) Poplatník dle čl. 2 odst. 2 po dobu výkonu trestu odnětí svobody nebo po dobu
výkonu vazby, pokud ve výkonu trestu nebo výkonu vazby pobývá déle než 9 po
sobě jdoucích kalendářních měsíců,
b) Poplatník přihlášený k pobytu na ohlašovně obecního úřadu, který se zároveň
v obci celoročně nezdržuje,
c) Poplatník dle čl. 2 odst. 2, který je třetím a každým dalším nezaopatřeným dítětem
v domácnosti
d) Poplatník dle čl. 2 odst. 2, který v příslušném kalendářním roce dovrší 85 a více let
věku
e) Poplatník dle čl. 2 odst. 2, který se zdržuje mimo obec nepřetržitě po dobu nejméně
9 měsíců v kalendářním roce.

(3)

Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 2) tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve
lhůtě do 30 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu.

(4)

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtě
stanovené touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.2
Čl. 11
Společná ustanovení

(1)

1
2

Ustanovení o nemovité věci se použijí obdobně i na jednotku, která je vymezena podle
zákona o vlastnictví bytů, spolu s touto jednotkou spojeným podílem na společných
částech domu, a pokud je s ní spojeno vlastnictví pozemku, tak i spolu s podílem na
tomto pozemku.

§10b odst. 3 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích
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(2)

Na svěřenecký fond, podílová fond nebo fond obhospodařovaný penzijní společností, do
kterých je vložena nemovitá věc, se pro účely poplatků za komunální odpad hledí jako
na vlastníka této nemovité věci.

(3)

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu
správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným
seznamem.3

(4)

Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až
na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.4
Čl. 12
Přechodné ustanovení

Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle
dosavadních právních předpis.

Čl. 13
Zrušující ustanovení
Ruší se obecně závazná vyhláška č. 01/2020 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadu.
.Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1.2022 .

Podpis
...................................
Jméno Příjmení
místostarosta

Podpis
..........................................
Jméno Příjmení
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 1.12.2021
Sejmuto z úřední desky dne:

3
4

§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
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OBEC HARTMANICE

OHLÁŠENÍ PLÁTCE POPLATKU
Místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
A. Údaje o plátci
Jméno, příjmení / název právnické
osoby
Datum narození / IČO
Adresa / sídlo
Osoba oprávněná jednat – u
právnické osoby
Doručovací adresa
(je-li odlišná od místa trvalého pobytu)

Číslo účtu
Telefon
E-mail
B. Údaje o nemovité věci
Vyplňte za každou nemovitou věc (Nakopírujte dle počtu nemovitých věcí)
Nemovitá věc
(dům, byt, rekreační
stavba)

Druh nemovité
věci
(nehodící se škrtněte)

adresa Hartmanice:
č. popisné
č. evidenční (rekreační objekt)
č. parcelní (pokud ještě není přiděleno č.p.)
rodinný dům
obytný dům
jiné

bytová jednotka
rekreační objekt

Počet poplatníků
(mající bydliště
v nemovité věci)

Stanoviště nádob
(popis místa)
Objem sběrných
nádob

Počet sběrných
nádob

Souhlasím se zasíláním údajů pro placení poplatku za komunální odpad na uvedenou
emailovou adresu
ANO
NE

Datum:

Podpis plátce
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