OZV č. 1/ 2008

MĚSTO KOŠŤANY
Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008
ze dne 25. 2. 2008
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
Zastupitelstvo města Košťany se na svém zasedání dne 25. 2. 2008 usnesením č. .....5/2008..... usneslo
vydat na základě ustanovení § 14 odst. 2) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon), tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Základní ustanovení a předmět poplatku
Město Košťany vybírá, dle ustanovení § 1 písm. h) zákona, místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu (dále jen
poplatek).
Čl. 2
Správa poplatku
Správu poplatku vykonává Městský úřad Košťany (dále jen „správce poplatku“) a v řízení ve věcech
poplatku se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších
předpisů, pokud zákon nestanoví jinak.
Čl. 3
Poplatník
Poplatek platí
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 obci
oznámit jména a data narození osob, které poplatek odvádějí, a to na formuláři, který tvoří přílohu č. 1
této vyhlášky.
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
Sazba poplatku
1) Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle čl. 3 písm. a) a b) této vyhlášky činí 400,- Kč a je
tvořena:
a) z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle předpokládaných nákladů
obce roku 2008 na provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Košťany (dále jen systém),
tj. zneškodnění nebezpečných složek komunálních odpadů, zajištění využití vytříděných složek
komunálních odpadů (sklo, papír, plasty apod.). Předpokládané náklady na provoz systému jsou
v roce 2008 1.500.000,- Kč, předpokládaný počet osob k 1. 1. 2008 je 2.840 osob, podíl činí
528,17 Kč.
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b) z částky 150,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce
roku 2006 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Skutečné náklady na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu činily v roce 2006 835.101,- Kč, počet osob k 31. 12. 2006 byl
2.750 osob, podíl činí 303,67 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 měsíc, je pro stanovení počtu
měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

Čl. 5
Splatnost
1) Poplatník podle čl. 3 písm. a) této vyhlášky je povinen uhradit poplatek správci poplatku:
a) ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 30. 4. a do 30. 9. kalendářního roku;
b) poplatek lze také uhradit jednorázově v plné výši, a to do 30. 4. kalendářního roku.
2) Poplatník podle čl. 3 písm. b) této vyhlášky je povinen hradit poplatek jednorázově, a to nejpozději
do 30. 4. kalendářního roku.
Čl. 6
Způsob placení poplatku
1) Poplatek se hradí jedním z uvedených způsobů:
a) poštovní poukázkou vydanou správcem poplatku na bankovní účet uvedeným pod písm. c) tohoto
odstavce. Jako variabilní a specifický symbol se použije číslo přidělené správcem poplatku;
b) v hotovosti přímo u správce poplatku v pokladně na Městském úřadu v Košťanech,
Teplická 297, 417 23 Košťany;
c) jinou bezhotovostní platbou na bankovní účet města, č. účtu 19-1060439319/0800 vedený u České
spořitelny a.s., pobočka Teplice, kde uvede jako variabilní a specifický symbol číslo přidělené
správcem poplatku.
Čl. 7
Ohlašovací povinnost
1) Poplatník podle čl. 3 písm. a) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho
poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v obci, a to nejpozději do 30 dnů ode dne,
kdy tato změna nastala.
2) Poplatník podle čl. 3 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho
poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící individuální
rekreaci, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.
Čl. 8
Osvobození
1) Od poplatku jsou osvobozeni :
a) poplatník po dobu výkonu trestu odnětí svobody;
b) občané, kteří jsou k trvalému pobytu přihlášeni na adrese Teplická 297, 417 23 Košťany
z důvodu úředně zrušeného trvalého pobytu;
c) majitelé staveb na území města Košťany určených nebo sloužících k individuální rekreaci,
ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba, kteří mají zároveň trvalý pobyt
ve městě Košťany;
d) studenti do věku 26 let, kteří jsou ubytováni mimo Město Košťany;
e) osoby trvale žijící v cizině.
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2) Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen oznámit ve lhůtě do 30 dnů
ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození, písemně nebo ústně do protokolu
správci poplatku. Ve stejné lhůtě je poplatník osvobozený dle odst. 1) povinen oznámit zánik nároku
na osvobození.
Čl. 9
Sankce
1) Nebude-li poplatek odveden včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku vždy poplatek
platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou
(neodvedenou) část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek původně stanovené částky.
Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
2) Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo rozhodnutím povinnost nepeněžité
povahy, uloží správce poplatku pokutu podle ustanovení § 37 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní
a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 10
Prominutí
Správce poplatku může na základě žádosti poplatníka v jednotlivých případech poplatek nebo jeho
příslušenství zcela nebo částečně prominout, a to z důvodu zmírnění nebo odstranění tvrdosti.
Čl. 11
Zrušovací ustanovení
Dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2007
ze dne 12. 11. 2007.
Čl. 12
Závěrečná ustanovení
1) Nedílnou součástí této obecně závazné vyhlášky je příloha č. 1 - vzor Oznámení společného
zástupce, vlastníka či správce nemovitosti.
2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni jejího vyhlášení
na úřední desce Městského úřadu v Košťanech.

.....................................

...........................................

Jaroslav TRSEK
místostarosta

František VOHÁŇKA
starosta

Vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu dne : .........27.02.2008.........................................
Sejmuto z úřední desky Městského úřadu dne : ...........13.03.2008.........................................
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Příloha č. 1
OZNÁMENÍ SPOLEČNÉHO ZÁSTUPCE, VLASTNÍKA ČI SPRÁVCE
NEMOVITOSTI
A) Údaje o nemovitosti: Rodinný dům*)
Byt*)
Bytový dům*)
Stavba sloužící k individuální rekreaci*)
_______________________________________________________
*)
nehodící se škrtnout
B) Místní poplatek bude odvádět
Jméno, příjmení (název) :
Datum narození (IČO)
Adresa - ulice, čp., PSČ:
Telefon:

:

Soupis poplatníků
Poř.č.
Jméno :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Příjmení :

Den,měsíc a rok narození :

Zakroužkujte splatnost a způsob úhrady:
D) Splatnost poplatku
Poplatek bude plátce hradit :
a) v jedné roční splátce;
b) ve dvou ročních splátkách.
E) Způsob úhrady poplatku
Platbu bude plátce provádět :
a) poštovní poukázkou vydanou správcem poplatku na bankovní účet města;
b) bezhotovostním platebním převodem ze svého účtu na účet města Košťany
č. účtu 19-1060439319/0800 vedený u České spořitelny a.s. pobočka Teplice, kde uvede jako
variabilní symbol číslo přidělené správcem poplatku;
c) v hotovosti přímo u správce poplatku na Městském úřadu Košťany.
Datum : ……………………….

Podpis plátce ……………….........
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