OBEC BOHATICE
ZASTUPITELSTVO OBCE BOHATICE
Obecně závazná vyhláška č. 1,1202l,,
o místnímpoplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Zastupitelstvo obce Bohatice se na svém zasedání dne 30, listopadu 2021 usneslo usnesením
č.41/2021 vydat nazákladě § 14 zákona č. 565/]990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějšíchpředpisů (dále jen ,,zákon o místních poplatcích"), a v souladu s ustanovením § 10
písm, d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen ,,vyhláška"):

Článek 1
uvodní ustanovení

.

1)

Obec Bohatice touto vyhláškou zavádi místnípoplatek za obecní systém odpadového

hospodářství (dále jen,,poplatek"). l)
2) Správce poplatku je obecní úřad.2)
3) Poplatkovó období3) a dílčíobdobía) vymezuje zákon,

ČHnek z
Poplatník
Poplatníka vymezuj e zákon.s)

písm. a) zákona o místních poplatcích (Poplatkem za komunální odpad je poplatek za obecní systém
dářsn í.)
z)
15
1
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o místních poplatcích (Správcem poplatku je obecní úřad.)
odst.
§
3)
§ 10o odst, 1 zákona o místních poplatcích (Poplatkovým obdobím poplatků za komunální odpad je kalendářní
U
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adov ého h ospo

rok.)

§ 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích (Dílčímobdobím poplatků za komunální odpad.je kalendářní měsíc.)
5)
§ l0e zákona o místníchpoplatcích (Poplatníkem poplatku za obecní systém odpadového hospodářsní je
a) Jyzická osoba přihlášenáv obci nebo
b) vlastník nemovité věci zahrnujícíbyt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není
přihlášena žádnáfuzická osoba a která.je umístěna na územíobce.);
§ l 0p zákona o místních poplatcích (Spoluvlastníci nemovité věci zahrnuj ícíbyt, rodinný dům nebo stavbu pro
rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně,);
§ 16c zákona o místních poplatcích (Pro účelypoplatků se za přihlášení.fyzické osoby považuje:
a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo
b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na územíČeskérepubtiky, zákona o azylu nebo
zákona o dočasnéochraně cizinců, jde-li o cizince
l, kterému byl povolen trvalý pobyt,
2. ktery na úzenlí Českérepubtiky pobývá přechodně po dobu delšínež 3 měsíce,
3. ktery.le žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou sírpěnou na územípodle zákona
o azylu anebo žadatelem o poskytnutí. dočasnéochrany podle zákona o dočasnéochraně cizinců,

a)

4.

nebo

kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo
cizinců,)

jde o cizince požílajícíhodočasnéochrany

článek 3

Ohlašovací povinnost
Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení do 15 dnů od vzniku poplatkové
povinnosti. Ve stejné lhůtě se ohlašuje nárok na osvobození nebo úlevu, existoval-li důvod
osvobození nebo úlevy v okamžiku vzniku poplatkové povinnosti.
2) Obsah ohlášení upravuje zákon,6)
J) Postup při změně7) riaajů uvedených v ohlášeníupravuje zákon, Obec stanoví delšílhůtu 30
1)

dnů.8)

Důsledky nesplnění ohlašovacípovinnosti ke vzniku osvobozenínebo úlevy stanoví zákon.9)

4)

uoo"u§'#Ůurlplatku
l) Poplatek činí700 Kě za poplatkové období.
2) Postup pro zjištění výše poplatku v případě osvobození, nebo vzniku nebo zániku
poplatkové povinnosti v průběhu kalendářního roku stanoví zákon,l0)
3) V případě úlevy se výše sníženípoplatku stanoví obdobně postupem dle § lOh odst. 2
písm. b) a odst. 3 písm. c) zákona o místníchpoplatcích, a to v závislosti na výši úlevy.

o.,"Íjll,il'u'o,...,
1)
6)

Důvody osvobození od poplatku stanoví zákon.||)

§ 14a odst. 2, 3 a 5 zákona o místních poplatcích (2) V ohlášení poplaíníknebo plátce uvede
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, by|-|i přidělen, mí,gto pobytu nebo
sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě dalšíadresu pro doručování; právnická osoba uvede téžosoby, které jsou
jejím jménen oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) číslavšech svých účtůu poskytovatelů platebních služeb, včetně poslEtovatelů těchto služeb v zahraničí,
užívanýchv souvislosti s podnikatelskou činností,v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou
činnostípoplatníka nebo plátce,
c) údaje rozhodné pro stanovení poplaíku (včetně např. důvodůosvobození, pokud existují již v okamžiku

podání ohlášení).
3) Poplatník nebo plátce, který nemá sídlcl nebo bydliště na územíčlenskéhostátu Evropské un.ie, jiného
smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarskékonfederace, uvede kromě údajů
požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněncev tuzemsku pro doručování.
5) Povinnost ohlásit údaj podle odstavce 2 nebojeho změnu se nevztahuje na údaj, který nůžesprávce poplalku
automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup, Okruh

těchto údajůzveřejní správce poplatku na své úřednídesce.)
včetně zániku poplatkové povinnosti
8)
§ 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích (Dojde-li ke změně údajůuvedených v ohlášení, je poplatník povinen
tuto změnu oznámit do l 5 dnů ode dne, kdy nastala, nestanoví-li obec v obecně závazné vyhlášce delšílhůtu,)
9)
§ l4a odst. 6 zákona o místních poplatcích (V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro
osvobození nebo úlevu odpoplatku ve lhůtě stanovené obecně závaznou vyhláškou nebo ve lhůtě podle § l4a
odstavce 4, nárok na osvclbození nebo úlevu od tohoto poplatku zaniká; za nesplnění této povinnosti nelze uložit
pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžitépovahy.)
'0) § lOh odst. 2 a3 zákona o místníchpoplatcích (2) Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla
z důvodu přihlášení.fyzické clsoby v obci, snižuje ojednu dvanáctinu za každédílčíobdobí, najehož konci
a) není tato fuzická o,soba přihlášena v obci, nebo
b) je tato.fyzická osoba od poplatku osvobozena,
3) Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictvíjednotl.ivé nemovité věci zahrnující.
byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci umístěnéna územíobce, snižuje o jednu dvanáctinu za
každédílčíobdobí, najehož konci
a) je v této nemovité věci přihlášena alespoň l fyzická osoba,
b) poplatník nevlastní tuto nemovitou věc, nebo
c) je poplatník od popl.atku osvobozen.)
(Od poplatku za obecní systém odpadovéhcl hospodář,sní.je osvobozena
'1) § 10g zákona o místníchpoplatcích
osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a kteráje
7)

2) Od poplatku se dále touto
3)

vyhláškoul2) osvobozují na dobu trváni důvodu osvobození
písm.
poplatníci podle § 10e
a) zákona o místních poplatcích, kteří se nepřetržitě po dobu
delšínež 9 měsíců v kalendářním roce zďržujimimo izemí obce Bohatice.
Dále se touto vyhláškou stanoví úleva na poplatku ve výši 50 Yo pro poplatníky podle § 10e
písm. a) zákona o místníchpoplatcích:
a) od počátku roku, ve kterém mají dovršít75leta starším;
b) studujícíprezenčníformou školu, kteří jsou současně ubytováni za účelemtakového
studia mimo územíobce Bohatice.

čUneX 6

Splatnost poplatku
je splatn} nejpozději do 31. 5. příslušnéhokalendářního roku.
2) V případě vzniku poplatkové povinnosti (nebo zániku osvobození nebo úlevy) po 15. 5.
příslušnéhokalendářního roku, je poměrná výše poplatku dle čl. 4 splatná nejpozději do 15.
dne kalendařního měsíce bezprostředně následujícího po kalendářním měsíci vzniku
poplatkové povinnosti (nebo zániku osvobození nebo úlevy).
3) Lhůta splatnosti neskončípoplatníkovi dříve než lhůta pro podání ohlášení podle čl. 3 této
vyhlášky.
1) Poplatek

čhnek 7

zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně záyazná vyhláška

č. Il2020, o

místnímpoplatku za provoz systému

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využivánía odstraňování komunálních odpadů, ze dne
18.8.2020.

čHnet S
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnostidnem I.I.2022.
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a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci
bydliště,
b) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školskéhozařízení pro výkon ústavnínebo ochranné
výchovy nebo školskéhozařízenípro preventivně výchovnou péčina základě rozhodnutí soudu nebo
smlouvy,
c) umístěna do zařízení pro děti vyžadujícíokamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního
úřadu obce s rozšířenou působností,zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižení.m, domc:vě pro seniory, domově se zvláštním režimem
nebo v chráněném bydlení, nebo
e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjinkou osoby vykonávající trest domácího vězení,)
12)
tím není dotčeno zákonné osvobození (např, z důvodu pobytu v zaíizenich uvedených v § l 0g písm. d) zákona
o místních poplatcích)

