
MESTYS KOUNICE

"
OBECNE ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

c. 1/2006

o místním poplatku za provoz systému shromaždování, sberu, prepravy,
trídení, využívání a odstranování komunálního odpadu

Zastupitelstvo mestyse Kounice se na svém zasedání dne 19.12.2006, Usnesením c.2
usneslo vydat na základe § 14 odst.2 zákona c. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znení
zákona C.320/2002 Sb. a v souladu s § 10 písm.d) zákona c. 128/2000 Sb. , a § 84 odst. 2
písmoi) zákona c. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zrízení), tuto obecne závaznou vyhlášku:

CI.!
Úvodní ustanovení

Mestys Kounice touto obecne závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému
shromaždování, sberu, prepravy, trídení, využívání a odstranování komunálních odpadu (dále
jen "poplatek,,).l)

CI. 2
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník ohlásí správci poplatku vznik nebo zánik poplatkové povinnosti do 30 dnu ode
dne, kdy tato skutecnost nastala.

(2) Poplatníkem je:

(a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu urcenou nebo sloužící k individuální
rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba (dále jen

"rekreacní stavba"),

(3) Za domácnost muže být poplatek odváden spolecným zástupcem, za rodinný nebo
bytový dum vlastníkem nebo správcem (dále pro úcely vyhlášky jen "spolecný plátce").
Spolecný plátce je povinen oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádí.



(4) Má-li ke stavbe oznacené v odst.(l) vlastnické právo více osob, jsou povinny platit
poplatek spolecne a nerozdílne, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou
osobu.

(5) Za fyzickou osobu, která není zpusobilá k právním úkonum a má v obci trvalý pobyt, plní
všechny povinnosti zákonní zástupci (u nezletilých detí napr. jejich rodice)

CI. 3
Správce poplatku

1. Správu poplatku vykonává Mestys Kounice (dále jen správce poplatku).
2. Správce poplatku je oprávnen cinit veškerá opatrení potrebná ke správnému a úplnému

zjištení a stanovení poplatkových povinností, právo vyhledávat poplatníky a poplatek
vybírat, právo vymáhat a kontrolovat plnení poplatkových povinností.

CI. 4
Sazba poplatku

(l) Sazba poplatku ciní 500,- Kc a tvorí ji:
a) cástka 250,- Kc za poplatníka a kalendární rok a
b) cástka 250,- Kc stanovená na základe skutecných nákladu mestyse za predchozí rok na

sber a svoz netrídeného komunálního odpadu za poplatníka a kalendární rok

(2) Rozúct.ovánínákladu predchozího roku za sber a svoz netrídeného komunálního odpadu
za osobuje obsaženo v príloze této obecne závazné vyhlášky.

CI. 5
Splatnost poplatku

1) Poplatník je povinen osobne nebo prostrednictvím spolecného plátce uhradit poplatek bud'
jednorázove do 31.3. nebo ve dvou splátkách k 31.3. a 30.6. príslušného roku ve výši jedné
poloviny z celkové cástky úhrady.

2) Vznikne-li poplatková povinnost u poplatníka nebo spolecného plátce uhradit poplatek po
lhute splatnosti dle ods.(l), je poplatek splatný do 20.následujícího mesíce po vzniku
poplatkové povinnosti.

3) Neuhradí-li osoby, za které má být poplatek odváden spolecným plátcem poplatek, oznámí
spolecný plátce správci poplatku ve lhute splatnosti poplatku dle ods.(l) jméno, príjmení,
adresu a datum narození techto osob, vcetne cástky, kterou neuhradily a za jaké období.

4) Správce poplatku poté vymáhá cástku prímo u poplatníku, kterí neuhradili poplatek, pritom
je oprávnen požadovat soucinnost spolecných plátcu.

CI. 6
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

1) Poplatek se platí od mesíce, kdy došlo k získání trvalého pobytu v mestysi nebo pri nabytí
vlastnického práva k rekreacní stavbe.



2) V prípade zmeny místa trvalého pobytu nebo zmeny vlastnictví rekreacní stavby v prubehu
kalendárního roku, se hradí poplatek v pomerné výši, která odpovídá poctu kalendárních
mesícu pobytu nebo vlastnictví stavby v príslušném roce. Dojde-li ke zmene v prubehu
kalendárního mesíce, je pro stanovení poctu mesícu rozhodný stav na konci tohoto mesíce.

CI. 7
Osvobození od poplatku

(1) od poplatku se osvobozují fyzické osoby dle clánku 2, odst.2, které se zdržují celorocne
v zahranicí a svuj pobyt doloží potvrzením nebo cestným prohlášením. V prípade
ukoncení pobytu v zahranicí nárok na osvobození zaniká.

(2) Úrad mestyse Kounice jako správce poplatku muže na žádost poplatníka z duvodu
odstranení tvrdosti poplatek nebo jeho príslušenství zcela nebo cástecne prominout.

CI. 8
Spolecná a záverecná ustanovení

Tomu, kdo nesplní ve stanovené lhute dle cI. 4 odst.3 a svou ohlašovací povinnost nebo
oznamovací povinnost muže mestys Kounice uložit pokutu dle platných právních predpisu.

CI. 9
Zrušující ustanovení

Touto vyhláškou se zrušuje obecne závazná vyhláška obce Kounice c. 112005o místním
poplatku za provoz systému shromaždování, sberu, prepravy, trídení, využívání a
odstranování komunálních odpadu.

CI. 10
Úcinnost

TATO OBECNE ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MESTYSE KOUNICE NABÝVÁ
ÚCINNOSTI DNEM 23.2.2007

Ing. Karel KLU SÁCEK

m~0f
Vyvešeno na úrední desce: 7.2.2007
Sejmuto z úrední desky dne: cId!.L. ko1



MESTYS KOUNICE

PRíLOHA

Obecne závazné vyhlášky c. 1/2007 o místním poplatku za provoz systému
shromažd'ování, sberu, prepravy, trídení, využívání a odstranování
komunálního odpadu

Rozúctování nákladu predchozího roku za sber a svoz netrídeného
komunálního odpadu za osobu - ci. 4 odst. 2 této vyhlášky

Pececké služby:
OÚ Radim:
Celkem:

617. 584,- Kc
49.773~ Kc

667. 357,- Kc

celkový pocet obyvatel k 31.12.2006 =1023.

667.357 : 1023 = 652,36 Kc

Nákladv na odpad na iednoho obyVatele za rok 2006 ciní 652~- Kc.


