Obec Rajhradice
Obecně závazná vyhláška č. 1/2008
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce Rajhradice vydalo dne 10. 12. 2008 podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních
poplatcích“) a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně
závaznou vyhlášku.
Článek 1
Úvodní ustanovení
1) Obec Rajhradice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“) na
území obce Rajhradice.
2) Správu poplatku vykonává Obecní úřad Rajhradice (dále jen správce poplatku) a v řízení ve
věcech poplatku se postupuje podle zákona číslo 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění
pozdějších předpisů, pokud zákon č.565/90 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, nestanoví jinak.
Článek 2
Poplatník
1) Poplatníkem je fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, a fyzická osoba, která má ve
vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, nacházející se na území obce
Rajhradice, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.
2) Za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, v případě rodinných nebo
bytových domů vlastníkem nebo správcem.
3)V případě, že stavba určená nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k
trvalému pobytu žádná fyzická osoba, je ve vlastnictví více osob, jsou tyto osoby povinny
hradit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou
osobu.
Článek 3
Ohlašovací povinnost
1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu vznik nebo zánik
poplatkové povinnosti, a to do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.V rámci ohlašovací
povinnosti poplatník uvede své jméno, příjmení, rok narození a trvalý pobyt.
2) Ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit správci poplatku každou změnu týkající se jím
uvedených údajů.
Článek 4
Sazba poplatku
1) Celková sazba poplatku činí 450,- Kč za poplatníka a kalendářní rok a tvoří ji :
a) částka 200,- Kč za poplatníka a kalendářní rok a
b) částka 250,- Kč stanovená na základě skutečných nákladů obce vynaložených v předchozím
kalendářním roce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
2) Rozúčtování nákladů tvoří přílohu č. 1 této vyhlášky.

3) V případě změny trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží
k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, uhradí poplatník 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.
Článek 5
Splatnost poplatku
1) Poplatek je splatný jednorázově v plné výši nejpozději do 31.března příslušného kalendářního
roku.
2) Vznikne-li poplatková povinnost po 31. březnu, je poplatek splatný do 30. dnů ode dne vzniku
poplatkové povinnosti.
3) Poplatek hradí poplatník ve stanoveném termínu, a to zpravidla :
a) bezhotovostní platbou na účet obce
b) v hotovosti v pokladně Obecního úřadu Rajhradice
Článek 6
Osvobození
1) Od poplatku se osvobozují fyzické osoby:
které jsou přihlášeny k trvalému pobytu na sídle ohlašovny
osoby ve výkonu trestu
osoby dlouhodobě se zdržující v zahraničí
2) Vznikne-li nárok na osvobození od poplatku v průběhu měsíce, nebo zanikne-li tento nárok
v průběhu měsíce, je pro stanovení vzniku nebo zániku osvobození rozhodný stav na konci měsíce,
v němž poplatník rozhodnou skutečnost správci poplatku ohlásil.
Článek 7
Závěrečná ustanovení
Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek
platebním výměrem, přičemž poplatek může zvýšit až na trojnásobek.
Článek 8
Zrušovací ustanovení
Tato vyhláška ruší Obecně závaznou vyhlášku obce Rajhradice č. 1/2007, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
Článek 9
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2009.
Ing.Elen Klašková v.r.

Luboš Přichystal v.r.

místostarostka obce

starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce :

12.12.208

Sejmuto z úřední desky :

Příloha č. 1
Obecně závazné vyhlášky obce Rajhradice č. 1/2008 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na
území obce Rajhradice
Rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na rok 2009
Předpokládané náklady celkem na rok 2009
Počet poplatníků k 1.1.2008
sklo bílé a barevné předpoklad na rok 2009;
nebezpečný odpad dle roku 2008
Náklady na jednoho poplatníka

447,-Kč a rok

Ing. Elen Klašková
místostarosta obce

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

522.648,-Kč
1220
6.069,- Kč
16.800,- Kč

Luboš Přichystal
starosta obce

12.12.2008

