Obec Libkova Voda

Obecně závazná vyhláška Obce Libkova Voda č. 1/2011
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo Obce Libkova Voda se na svém zasedání dne 14. 12. 2011 usneslo vydat podle
ustanovení § 14 zák. ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2, písm. h) zák. č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1
Základní ustanovení
1. Touto vyhláškou Obec Libkova Voda (dále jen „obec“) zavádí podle zákona1) místní
poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“) a upravuje podrobnosti jeho
vybírání.
2. Řízení o tomto poplatku vykonává Obecní úřad Libkova Voda (dále jen „správce
poplatku“). Na toto řízení se vztahuje zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen
„daňový řád“), není-li zvláštním zákonem2) stanoveno jinak.

Čl. 2
Předmět poplatku
Předmětem poplatku je provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.

Čl. 3
Poplatník
Poplatníkem je:
a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt. Za domácnost může být poplatek odveden
společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem. Tyto
osoby jsou povinny správci poplatku oznámit jména a data narození osob, za které
poplatek odvádějí.
b) fyzická osoba, která má 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
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1. Poplatková povinnost vzniká dnem, kterým se fyzická osoba přihlásí k trvalému pobytu
nebo dnem, k němuž se poplatník stane vlastníkem stavby určené nebo sloužící
k individuální rekreaci.
2. Poplatková povinnost zaniká dnem, ke kterému zaniká trvalý pobyt, nebo ke kterému
zanikne vlastnictví poplatníka ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci.

Čl. 5
Lhůty pro plnění ohlašovací povinnosti
1. Poplatník uvedený v § 3 písm. a) této vyhlášky je povinen oznámit správci poplatku
každou skutečnost rozhodnou pro vznik nebo změnu jeho poplatkové povinnosti
v důsledku vzniku či změny místa trvalého pobytu nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu
povinnost platit tento poplatek vznikla.
2. Poplatník uvedený v § 3 písm. b) této vyhlášky je povinen oznámit správci poplatku
každou skutečnost rozhodnou pro vznik nebo změnu jeho poplatkové povinnosti
v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci, ve
které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba nejpozději do 15 dnů ode dne,
kdy tato skutečnost nastala.
3. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit správci poplatku zánik
své poplatkové povinnosti.
4. V ohlášení poplatník uvede3):
a) jméno, popřípadě jména a příjmení
b) obecný identifikátor4)
c) místo trvalého pobytu
d) případně další adresu pro doručování
e) evidenční nebo popisné číslo stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, neníli tato stavba označena evidenčním nebo popisným číslem, KÚ a číslo parcelní
pozemku, na kterém je tato stavba umístěna
f) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti
5. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit
do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Čl. 6
Sazba poplatku
1. Sazba poplatku pro poplatníka dle § 3 písm. a) a b) této vyhlášky činí 500,- Kč a je
tvořena:
I) z částky 250,- Kč za kalendářní rok, jejíž maximální výše je stanovena zákonem a
II) z částky 250,- Kč za kalendářní rok, jejíž výše je stanovena podle skutečných nákladů
obce za rok 2010 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.

Rozúčtování skutečných nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu:
Náklady na sběr a svoz netříděného komun. odpadu za r. 2010
127.452,- Kč
počet poplatníků k 30. 11. 2011
248 osob
základ pro výši částky (náklady na jednoho poplatníka)

513,92 Kč

2. 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.

Čl. 7
Osvobození
1. Osvobození
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) u rodiny se čtyřmi a více dětmi ve věku do 18 let žijícími s rodiči ve společné domácnosti,
je od poplatku osvobozeno čtvrté a další dítě. Danou skutečnost doloží poplatník správci
poplatku mj. předložením rodných listů dětí,
b) občané starší 80 let, a to od počátku roku, ve kterém občan dovrší uvedený věk,
c) vlastníci stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, pokud se stavba nachází na
území obce, kde má vlastník nebo alespoň jeden ze spoluvlastníků trvalý pobyt. Tito
vlastníci jsou osvobozeni pouze jako poplatníci podle § 3 písm. b),
d) osoby, které jsou evidovány trvalým pobytem na adrese Libkova Voda č.p. 61,
e) osoby po dobu výkonu trestu odnětí svobody nebo po dobu výkonu vazby,
f) osoby, které se v příslušném kalendářním roce prokazatelně zdržují nepřetržitě déle než
6 měsíců v zahraničí.
2. Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen správci poplatku
oznámit ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na
osvobození. Ve stejné lhůtě a stejným způsobem je poplatník povinen správci poplatku
oznámit zánik nároku na osvobození z poplatku.
3. Nárok na osvobození od poplatku je poplatník povinen průkazně doložit.

Čl. 8
Splatnost poplatku
l. Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 31. března kalendářního roku.
2. Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději
do 60 dnů ode dne, kdy poplatková povinnost vznikla.

Čl. 9
Společná ustanovení
1. Nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce
poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.5)
2. Včas nezaplacený poplatek nebo část tohoto poplatku může správce poplatku zvýšit až na
trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku6).

Čl. 10
Zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se zrušuje Obecně závazná vyhláška Obce Libkova Voda č. 1/2010 o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů, kterou vydalo Zastupitelstvo Obce Libkova Voda na svém
zasedání dne 3.12.2010.

Čl. 11
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2012.

L. S.
Josef Vácha, v.r.
starosta obce

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Jaroslav Poláček, v.r.
místostarosta

§ 1 písm. h) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
§ 14a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
§ 127 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád
§ 11 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
§ 11 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vyhlášeno dne: 15. 12. 2011
Účinnost od 01.01.2012
Sňato dne: 31.12.2011

