oBEc HNÁTNlcE
Zastupitelstvo
obce HNÁTNIGE
obecně závaznávyhláškaobce ě.21202,|,
o místnímpoplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Zastupite|stvoobce Hnátnice se na svémzasedánídne 15.12,2021usnesenímč,'9|812021
pop|atcích,
ve znění
usnes|ovydat na zák|adě $ 14 zákona č' 565/1990sb.' o místních
pozdějších
předpisů(dálejen ,,zákono místních
pop|atcích..),
a v sou|adus $ 10 písm.d)
a $ 84 odst. 2 písm. h) zákona č' 128|2000sb., o obcích (obecní zíízení),ve znění
pozdějších
předpisů,tutoobecně závaznouvyh|ášku(dá|ejen ,,tatovyhláška,,):

Čl.t
Úvodníustanovení
( 1 ) obec Hnátnicetoutovyh|áškouzavádí místnípop|atekza obecnísystémodpadového
hospodářsfu
í (dá|ejen,,pop|atek..).
je obecníúřadHnátnice.1
(2) Správcempop|atku

Čl.z
Poplatník
je2:
( 1 ) Pop|atníkem
pop|atku
a)ýzická osoba přih|ášená
v obci3nebo
b) vlastníknemovitévěci zahrnujícíbý, rodinnýdům nebo stavbu pro rodinnou
rekreaci,ve kterénení přih|ášenážádná ýzická osoba a která je umístěnana území
obce.

(2) Spo|uv|astníci
nemovitévěci zahrnující
byt, rodinnýdůmnebo stavbu pro rodinnou
povinnostspo|ečně
rekreacijsoupovinnip|nitpop|atkovou
a nerozdí|ně.a

'5 ,|5odst. 1 zákona,o místních
pop|atcích
2 1oe zákona o místníchpop|atcích
5
3Za přih|ášeníýzické
pop|atcích
povaŽuje
osoby se pod|e$ '|6czákona o místních
pobytupod|ezákona o evidenciobyvate|,nebo
a) přihlášení
k trva|ému
b) ohlášenímístapobýu pod|ezákona o pobýu cizincůna územíČeskérepub|iky,
zákona o azy|unebo zákona
o dočasné
ochraněcizinců,jde-|io cizince,
1. kterémuby|povo|entrva|ýpobyt'
2. kteý na ÚzemíČeskérepublikypobývápřechodněpo dobu de|šíneŽ 3 měsíce,
3. kteý je žadate|em
o udě|enímezinárodníochranynebo osoboustrpěnouna územípod|ezákona o azy|u
aneboŽadate|emo poskytnutí
dočasné
ochranypod|ezákona o dočasné
ochraněcizinců,nebo
4. kterémubyla udě|enamezinárodníochrananebojde o cizincepoŽívajÍcího
ochranycizinců.
dočasné
o 10p zákona o místních
poplatcích
$

I

čt.g
Poplatkové
období
je ka|endářní
Pop|atkovým
rok.5
obdobímpop|atku

čl.+
ohlašovací povinnost
(1)

je povinenpodat správci pop|atkuoh|ášení
Pop|atník
nejpozdějido 15 dnůode dne
povinnosti.
vzniku svépop|atkové

(2)

pop|atník
V oh|ášení
uvedeo
a) jméno, popřípadějména, a příjmenínebo název, obecný identifikátor'by|-li
přidě|en,místopobytunebo síd|o,síd|opodnikate|e,
popřípaděda|šíadresupro
právnickáosoba uvede téŽosoby,kteréjsou jejímjménemoprávněny
doručování;
jednat
v pop|atkoqých
věcech,
platebníchs|uŽeb,včetněposkytovate|ů
b) čís|avšech svých účtů
u poskytovate|ů
těchto s|uŽeb v zahraničí,uŽívanýchv souvislosti s podnikate|skoučinností,
pop|atníka,
v případě,Že předmětpop|atkusouvisís podnikate|skou
činností
c)

další údajerozhodnépro stanovenípop|atku,zejménaskutečnostizak|ádající
nárok na osvobozenínebo ú|evuod pop|atku,a jde.|io poplatníka
d|eč|.2 odst.1
písm.b) tétovyh|ášky,
téŽidentifikační
údajenemovité
věcizahrnujícíbý,rodinný
důmnebo stavbupro rodinnourekreacipodle katastrunemovitostí.

(3)

Pop|atník,
kteý nemá síd|onebo byd|ištěna územíě|enského
státu Evropskéunie,
jinéhosm|uvníhostátu Dohody o Evropskémhospodářskémprostorunebo Šrnýcarské
konfederace,uvedetakéadresu svéhozmocněncev tuzemskupro doručování'7

(4)

je pop|atníkpovinentuto změnu
Dojde-like změně údajůuvedenýchv oh|ášení,
,t5
kdy
nasta|a.8
oznámitdo dnůdne,

(5)

Povinnostoh|ásitúdajpodleodstavce2 nebojeho změnu se nevztahujena údaj,kteý
můŽesprávce pop|atkuautomatizovaným
způsobemzjistitz rejstříků
nebo evidencí,do
nichŽ má zÍízenautomatizovanýpřístup.okruh těchtoúdajů
zveřejnísprávce pop|atku
na svéúřednídesce.g

'5
6
$
7
s
8
$
9g

pop|atcích
10o odst. 1 zákona o místních
poplatcích
14a odst.2 zákona o místních
,|4aodst.3 zákona o místních
pop|atcích
pop|atcích
14a odst.4 zákona o místních
pop|atcích
14a odst.5 zákonao místních

čt.s
Sazba poplatku
(1)

Sazba pop|atkučiní550 Kč.

(2)

Pop|atekse v případě,Že pop|atkovápovinnostvznikla z důvodupřih|ášeníýzické
osobyv obci,sniŽujeo jednudvanáctinuzakaŽdýkalendářníměsíc,na jehoŽkonci1o
a) nenítatoýzická osoba přih|ášenav obci, nebo
b) je tato ýzická osoba od poplatkuosvobozena'

(3)

jednotlivé
Poplatekse v případě,Že pop|atkovápovinnostvzník|az důvoduv|astnictví
nemovitévěci zahrnující
pro
byt, rodinnýdůmnebo stavbu
rodinnourekreaciumístěné
na územíobce,sniŽujeo jednudvanáctinuzakaŽdýka|endářní
měsíc,na jehoŽkonci11
a) je v tétonemovitévěci přihlášenaa|espoň1 ýzická osoba,
b) pop|atník
nev|astní
tutonemovitouvěc, nebo
c) je pop|atník
od pop|atkuosvobozen.

čl.s
Splatnost poplatku
(1)

Pop|atekje sp|atnýjednorázově,ato nejpozdějido 3,1.3.přís|ušného
ka|endářního
roku.

(2)

Vznikne.|ipop|atkovápovinnostpo datu sp|atnostiuvedenémv odstavci1, je pop|atek
sp|atnýnejpozdějido 15' dne měsíce,kteý nás|edujepo měsíci,ve kterémpop|atková
povinnostvznikla.

(3)

Lhůtasp|atnostineskončí
pop|atníkovi
podle č|.4
dříveneŽ |hůtapro podáníoh|ášení
odst. 1 tétovyh|ášky.

osvobozenía úlevy
(1)

od pop|atkuje osvobozenaosoba, kterépop|atkovápovinnostvznik|az důvodu
přih|ášení
v obci a kteráje12
pop|atku
a) pop|atníkem
za odk|ádání
komuná|ního
odpaduz nemovité
věciv jinéobci
a má v tétojinéobci bydliště,
b) umístěnado dětskéhodomovapro děti do 3 |etvěku, ško|ského
pro výkon
zaÍízení
ústavní
nebo ochrannévýchovynebo ško|ského
zařízenípro preventivněrnýchovnou
péčina zák|aděrozhodnutísoudu
nebosm|ouvy,
pro děti vyŽadující
c) umístěnado zaÍízení
okamŽitoupomoc na zák|adě rozhodnutí
soudu, na Žádostobecníhoúřaduobce s rozšířenou
působností,
zákonného
zástupce dítětenebo nez|eti|ého,
d) umístěnav domově pro osoby se zdravotnímpostiŽením,
domově pro seniory,

'o 1oh odst.2 ve spojenís 10o
pop|atcích
odst.2 zákona o místních
s
$
.. 1oh odst.3 ve spojenís ,|0o
poplatcích
odst' 2 zákona o místních
$
$
,'s 1og zákona o místních
pop|atcích

3

nebo
domověse zv|áštním
reŽimemnebov chráněnémbyd|ení,
trest
osoby vykonávající
e) na zák|adězákona omezena na osobnísvoboděs u.ýjimkou
domácíhovězení.

(2)

(3)

od pop|atkuse osvobozují:
názvŮ:Hranice,
kteý má pobý v Hnátnicina samotáchpod|emístních
a) Pop|atník,
Humperk,ZaHorou,V Šušku.
a jinémodobném
nejméně6 měsíců
v zdravotnickém,
sociá|ním
b) Pop|atník
umístěný
zařízení
roce
c) Dítěnarozenév přís|ušném
ka|endářním
je
nezaopatřenýmdítětemv
d) Pop|atník,
kteý třetímnezaopatřenýma kaŽdýmda|ším
rodině,aŽ do věku 26 |etvčetně,pokudse nepřetrŽitěpřipravujena výkon
povo|ání
budoucího
kteý je evidenčně
hlášenna adreseoh|ašovny
obecníhoúřaduHnátnice.
e) Pop|atník,
má:
Ú|eva se poskytuje/ nárok na úlevuod pop|atků
a) Pop|atník,
kteý v ka|endářnímroce dovrší81 a vícelet věku ve uýši 250,-Kč
b) Poplatník- student(Žák)'kteý je zároveň ubýován mimoobec ve výši250,-Kč.

čt.e
Nav'ýšenípoplatku
(1)

Nebudou-|ipop|atkyzap|acenypop|atníkem
včas nebo ve správnévýši'vyměřímu
pop|atku
pop|atek
p|atebním
výměrem nebo hromadným předpisným
správce
seznamem.l3

(2)

Včas nezaplacenépop|atkynebo ěást těchtopop|atků
můŽesprávce pop|atkuzvyšitaŽ
je přís|ušensfuím
jeho osud.1a
pop|atkus|edujícím
na trojnásobek;
totozrnýšení
č l .g
odpovědnost za zaplacení poplatku15

(1)

nez|eti|ý
Vznikne-|inedop|atek
na pop|atkupoplatníkovi'
kteý je ke dnisp|atnosti
je
p|né
a nenaby|
svéprávnostinebo kteý ke dni splatnostiomezen ve svéprávnosti
a by| mu jmenován opatrovníkspravujícíjeho jmění, pÍecházípop|atkovápovinnost
tohotopop|atníka
na zákonnéhozástupce nebo tohotoopatrovníka;zákonný
zástupce
jako
pop|atník.
neboopatrovník
má stejnéprocesnípostavení

(2)

V případě pod|e odstavce 1 vyměří správce pop|atkupop|atekzákonnémuzástupci
nebo opatrovníkovipop|atníka.

(3)

Je-|i zákonných zástupců nebo opatrovníků
více, jsou povinni plnit poplatkovou
povinnostspo|ečně
a nerozdí|ně.

í3 11 odst. 1 zákona o místníchpop|atcích
s
la 11 odst.3 zákona o místních
pop|atcích
$
í5 12 zákona o místních
pop|atcích
$

č l .l o
Společná ustanovení
(1)

věci se pouŽijí
Ustanovení
o nemovité
obdobněi na jednotku,kteráje vymezenapod|e
zákona o v|astnictvíbytů,spo|u s toutojednotkouspojenýmpodí|emna spo|ečných
částechdomu,a pokudje s ní spojenov|astnicfuí
k pozemku,tak i spo|us podí|em
na
tomtopozemku.l6

(2)

penzijníspolečností,
Na svěřenskýfond,podí|ový
fond nebofondobhospodařovaný
do
je
poplatkŮza komunální
kteých v|oŽenanemovitávěc, se pro úče|y
odpadh|edíjako
na v|astníka
tétonemovité
věci.17

č l .t t
Přechodnáustanovení
(1)

pop|atníkem
Úoaje oh|ášené
místníhopop|atkuza provozsystémushromaŽdbvání,
přepravy,
sběru,
třídění, vyuŽívánía odstraňováníkomuná|níchodpadů ke dni
předcházejícímudni nabýí účinnosti
tétovyhlášky se považujíza Údaje ohlášené
pod|eč|.4 odst. 1 tétovyh|ášky.

(2)

Pop|atkovépovinnostivznik|épřed nabytímúčinnosti
tétovyhláškyse posuzujípod|e
právníchpředpisŮ.
dosavadních

čl.lz
Zrušovací
ustanovení
Zrušujese obecně závazná vyh|áškaobce Hnátnice.č. 112020o místnímpop|atkuza
provoz systémushromaŽd'ování,
sběru, přepravy,třídění,využívání
a odstraňování
komuná|ních
odpadůze dne 16.12'2020'

č l .t s
Úěinnost
Tatovyhláškanabýváúčinnosti
dnem1'1'2022

.4aaá
Bc'VítÓe ruinka. místostarosta

'.t

tli

^T*

Sejmutoz úřední
deskydne:
'u 1oqzákonao místních
poplatcích
s
17 1orzákonao místních
pop|atcích
5

r
!

1,1
. i.;.

Vyvěšenona úřední
desce dne:
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