OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ZBOROVY
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
Zastupitelstvo obce Zborovy vydává podle ustanovení § 10 b zákona č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 písm. a) a
§ 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízeních) tuto obecně
závaznou vyhlášku.

čl. 1
Základní ustanovení
Tato vyhláška zavádí poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálního odpadu na území obce Zborovy v návaznosti na
obecně závaznou vyhlášku obce Zborovy o systému nakládání s komunálním a stavebním
odpadem.

čl. 2
Správce poplatku
Správu poplatku vykonává Obec Zborovy (dále jen správce poplatku), v řízení ve věcech
místních poplatků se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve
znění pozdějších předpisů, není-li zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění
pozdějších předpisů stanoveno jinak.

čl. 3
Poplatník
Poplatníkem je :
a) 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
b) fyzická osoba, která má na území obce Zborovy ve vlastnictví stavbu určenou nebo
sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická
osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek
společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

čl. 4
Sazba poplatku
1. Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle čl. 3 písm. a) této vyhlášky činí 200,- Kč
a je tvořena :
a) z částky 120,- Kč za kalendářní rok
b) z částky 80,- Kč za kalendářní rok, která je stanovena podle skutečných nákladů
obce za předchozí rok za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu
2. Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle čl. 3 písm. b) této vyhlášky činí 330,- Kč
a je tvořena :
a) z částky 250,- Kč za kalendářní rok
b) z částky 80,- Kč za kalendářní rok, která je stanovena podle skutečných nákladů
obce za předchozí rok za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu

3. V případě změny místa trvalého pobytu nebo 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-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro
stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.
Zjištěný přeplatek na poplatku se vrátí na základě žádosti poplatníka, bude-li činit více
než 50,- Kč.

čl. 5
Úlevy a osvobození
1. Sazba poplatku uvedená v čl. 4 odst. 1 se dále upravuje takto :
slevu ve výši 50 % z poplatku mají:
a) děti do 15 let
2. Od poplatku jsou osvobozeni :
a) vojáci po dobu základní vojenské služby
b) osoby, které se prokazatelně nezdržují v místě svého trvalého
bydliště – více než 6 měsíců

3. Osvobození nebo sleva od poplatku zaniká, zanikne-li důvod osvobození či slevy.
4. Vznik i zánik nároku na slevu od placení poplatku v průběhu roku je
poplatník povinen doložit do 15 dnů ode dne, kdy skutečnost zakládající nárok na
slevu nastala.

čl. 6
Splatnost poplatku
1. Poplatek se platí obci na jejímž území má fyzická osoba trvalý pobyt nebo se
na jejím území nachází stavba určená nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které
není k trvalému pobytu hlášena žádná fyzická osoba.
2. Poplatek je splatný jednorázově na celý kalendářní rok a to vždy do 31.3. toho
kalendářního roku, na který je hrazen.
3. Poplatník si zvolí způsob placení poplatku:
a) hotovostní platbou na Obecním úřadě ve Zborovech
b) složenkou nebo bezhotovostním převodem

čl. 7
Ohlašovací povinnost
1. Poplatník podle čl. 3 písm. a) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku
do 15 dnů změnu svého trvalého pobytu.
2. Poplatník podle čl. 3 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku
do 15 dnů zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě
určené nebo sloužící individuální rekreaci.

čl. 8
Sankce
1. Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří jej správce poplatku
platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacený poplatek o 30 %.
2. Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo rozhodnutím povinnost
nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit pokutu podle ustanovení § 37
zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů.

čl. 9
Lhůty
Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací povinnost a poplatkovou povinnost
určenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné poplatky vyměřit do 3 let
od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2002

J.Kodýtková
starostka
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