O b e cn ě zá va zn á v y h lá š k a č. 2/ 2 01 0 ob ce Da mn í ko v
o m í st n í m p op l at ku za p ro vo z s y st é m u sh ro ma žď ová n í , sb ě ru ,
p ře p ravy, t ří d ěn í , vy u ží ván í a o d st raň ován í ko m u n á l n í ch od p ad ů

Zastupitelstvo obce Damníkov se na svém zasedání dne 20.12.2010 rozhodlo svým
usnesením č. 3/12/2010 vydat na základě ustanovení § 14 odst. 2 zák. č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d)
a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
(obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

ČÁST PRVNÍ
Základní ustanovení
Článek 1
Obec Damníkov (dále jen obec) zavádí a vybírá místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále
jen poplatek).

Článek 2
(1) Výkon správy poplatku provádí Obecní úřad v Damníkově (dále jen obecní úřad).
(2) Na řízení o poplatku se vztahuje zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon daňový řád), není-li zákonem č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o místních poplatcích), stanoveno
jinak.

ČÁST DRUHÁ
Hlava I
Článek 3
Poplatník
Poplatek platí
a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn
společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem.
b) fyzická osoba, která má na území obce ve svém vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k
individuální rekreaci, ve které není přihlášena 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.

Ohlašovací povinnost
Článek 4
(1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu
vznik poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne jejího vzniku.
(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku údaje
stanovené v zákoně o místních poplatcích1).
(3) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník uvedený v článku 3 písmeno a),
pokud odvádí poplatek za více osob, povinen oznámit jména a data narození těchto osob.
(4) Poplatník je povinen stejným způsobem a ve stejné lhůtě oznámit správci poplatku
zánik poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu nebo v důsledku změny
vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci.

Článek 5
Pokud poplatník nesplní svoji ohlašovací povinnost vyplývající z této vyhlášky nebo
uloženou rozhodnutím podle zákona daňový řád, může mu správce poplatku opakovaně uložit
pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení § 247, § 248 a § 249 citovaného zákona.

__________________________________________________________________________
1) §14a odst. 1 písm. a) a c) zákona o místních poplatcích

Hlava II
Článek 6
Sazba poplatku
(1) Roční sazba poplatku je stanovena jako součet položky 1 a položky 2 uvedených
v příloze této vyhlášky.
(2) V případě změny místa trvalého pobytu v průběhu kalendářního roku, se uhradí
poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu v příslušném
kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu
měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

Splatnost poplatku
Článek 7
(1) Poplatník uhradí poplatek jednorázově, a to do 31. 3. příslušného kalendářního
roku. V případě, kdy poplatková povinnost za domácnost převyšuje částku 2.000,-Kč, je
možno poplatek uhradit ve dvou stejných částkách, a to do 31. 3. a 30. 6. příslušného
kalendářního roku.
Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je
poplatek splatný nejpozději do 30 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti, nejpozději však
do konce příslušného kalendářního roku.

(2)

(3) Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo na státem uznaný svátek, je
dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní
den.

Článek 8
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu
obecní úřad poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo
část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím
poplatku.

ČÁST TŘETÍ
Článek 9
Zrušovací ustanovení
Vyhláška zastupitelstva obce Damníkov č. 1/2009 ze dne 30. 10. 2009, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů, ve znění pozdějších předpisů, se ruší.

Článek 10
Přechodná ustanovení
Ustanoveními této vyhlášky se řídí i právní vztahy vzniklé přede dnem její účinnosti
podle dosavadní právní úpravy. Vznik těchto právních vztahů a nároky z nich vzniklé před
účinností této vyhlášky se posuzují podle dosavadní vyhlášky.

Článek 11
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.

Jiří Blažek,
starosta

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

Petr Šembera, DiS.
místostarosta

Příloha k vyhlášce č. ……….., o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Stanovení výše roční sazby poplatku na rok 2011

Položka 1
Sazba poplatku podle ust. § 10b odst. 3 písm. a)
zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů.

110,-- Kč

Položka 2
Sazba poplatku podle ust. § 10b odst. 3 písm. b)
zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů, stanovená na základě
skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr
a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu
a kalendářní rok.

250,--

Rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu podle
položky 2:

Na základě účetních výsledků roku 2009 jsou náklady na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu 186.493,- Kč.
Za 693 osob činí poplatek na osobu 269,11 Kč.

Kč

