OBEC Hořátev
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se stanoví
poplatek za komunální odpad
Zastupitelstvo obce Hořátev na svém zasedání konaném dne 19.12.2012 schválilo na
základě § 10 písm. d) a v souladu s § 84 odst.2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 17a zákona č. 185/2001
Sb.,ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Předmět a působnost vyhlášky
1.

Vyhláška stanoví poplatek za komunální odpad (dále jen „poplatek“) vznikající na
území obce Hořátev.
Čl. 2
Poplatník a plátce poplatku

1.
2.

Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad.
Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o
budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je
plátcem toto společenství. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky. 1
Čl. 3
Správce poplatku

Správu poplatku vykonává Obecní úřad Hořátev a v řízení se postupuje podle daňového řádu.2
Čl. 4
Ohlašovací povinnost
1.

2.

Plátce poplatku ohlásí správci poplatku vznik nebo zánik poplatkové povinnosti a to
nejpozději do 15 dnů, kdy poplatková povinnost nastala. Ve stejné lhůtě ohlásí změny
i zánik poplatkové povinnosti .
Plátce poplatku nahlásí jméno a adresu trvalého bydliště.
Čl. 5
Sazba poplatku

1.

2.

Sazba poplatku je stanovena podle předpokládaných oprávněných nákladů obce
vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé
poplatníky podle objemu a počtu nádob určených k odkládání odpadů připadajících na
jednotlivé nemovitosti.
Výše poplatku je uvedena v příloze č. 1 této vyhlášky.

1

§ 17a odst. 2 zákona č. 185/2001, o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

2

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

Čl. 5
Splatnost poplatku
Plátce poplatku uhradí poplatek nejpozději do 28. 2. 2012 .
Čl. 6
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Hořátev č. 4/2007, kterou se stanoví poplatek za
komunální odpad, .
Čl. 7
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2013.

Lenka Rajdlová v.r.
místostarostka obce

Vyvěšeno na úřední desce dne: 21.12.012
Sejmuto z úřední desky dne:

Josef Kristl v.r.
starosta obce

Příloha č.1 k obecně závazné vyhlášce obce Hořátev č. 1/2012,
kterou se stanoví poplatek za komunální odpad na rok 2013

Typ Četnost obsluhy/svozu/

Výše ročního poplatku

Týdenní

1.700,-Kč

Čtrnáctidenní

1400,- Kč

Měsíční

800,- Kč

Pytle

60,-Kč/kus

Každá domácnost musí mít svoz.
Poplatek je splatný 28.2.2013 – po tomto datu nebudou popelnice označené
svozovou známkou pro rok 2013 vyváženy.

Osoby nad 60 let žíjící v domácnosti sami platí ½ ceny vybraného svozu.

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce obce Hořátev č. 1/2012

PROHLÁŠENÍ PLÁTCE POPLATKU
Jméno, příjmení, datum narození
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Adresa: číslo popisné, obec
Hořátev č.p.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Údaje o nemovitosti (rodinný dům, bytový dům)
…………………………………………………………………………………………………

Určení počtu frekvence svozu (požadovaný svoz označte křížkem:
 Týdenní svoz
 Čtrnáctidenní svoz
 Měsíční svoz

Datum …………………………….

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

1.700,-1.400,-800,--

Podpis plátce …………………………….

