OBEC KOSOŘICE, okres Mladá Boleslav
Obecně závazná vyhláška
obce KOSOŘICE
č. 02/2005
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce Kosořice schválilo a vydává dne 28.12.2005 v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35
a § 84 odst. 2) písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 14
odst. 2) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále též jen „vyhláška“):

Čl. 1
Základní ustanovení
Obec Kosořice zavádí a vybírá místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů1 (dále jen „poplatek za komunální odpad“).

Čl. 2
Ohlašovací povinnost
1) Poplatník ohlásí správci poplatku vznik nebo zánik poplatkové povinnosti do
kdy tato skutečnost nastala.

30 dnů ode dne,

2) V rámci ohlašovací povinnosti poplatník uvede své jméno, příjmení, rok narození a trvalý pobyt a
další údaje podle zvláštního zákona2. Poplatník, který je vlastníkem stavby na území obce, která
slouží nebo je určena k individuální rekreaci, v níž není k trvalému pobytu hlášena žádná fyzická
osoba, uvede rovněž číslo popisné nebo evidenční této stavby; pokud stavba není takto
označena, uvede parcelní číslo pozemku, na němž je stavba umístěna.
Čl. 3
Sazba poplatku za komunální odpad
Sazba poplatku za komunální odpad činí ročně pro:
1. fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt
360,00 Kč
Poplatek je tvořen:
a) částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 3) písm. a) zákona o místních
poplatcích ve výši 120,00 Kč
b) částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 3) písm. b) zákona o místních
poplatcích ve výši 240,00 Kč
2. fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální
rekreaci, nacházející se na území obce, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická
osoba
360,00 Kč
Poplatek je tvořen:
a) částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 3) písm. a) zákona o místních
poplatcích ve výši 120,00 Kč
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§ 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
§ 33 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
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b) částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 3) písm. b) zákona o místních
poplatcích ve výši 240,00 Kč
Rozúčtování nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na
osobu je stanoveno v příloze č. 1 k této vyhlášce.
Čl. 4
Splatnost poplatku za komunální odpad
1) Poplatek za komunální odpad je splatný bez vyměření vždy do 31.1. každého roku v hotovosti do
pokladny obce na Obecním úřadě Kosořice v obvyklých úředních hodinách.
2) Vznikne-li poplatková povinnost během roku po 31.1., je poplatek za komunální odpad splatný do
30ti dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

Čl. 5
Osvobození
1) Od poplatku jsou osvobozeni poplatníci, kteří mají na území obce hlášen trvalý pobyt, ale po celý
příslušný rok se v obci nezdržovali.
2)
Vznik i zánik nároku na osvobození od placení je poplatník povinen oznámit správci poplatku ve
lhůtě 15 dnů ode dne, kdy rozhodná skutečnost nastala.

Čl. 6
Sankce
1) Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku platebním
výměrem a může zvýšit včas nezaplacené poplatky až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se
zaokrouhlují na celé koruny.
2) Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo rozhodnutím povinnost nepeněžité
povahy (ohlášení), může správce poplatku uložit pokutu podle § 37 zákona č. 337/1992 Sb., o správě
daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
3) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto vyhláškou, lze dlužné
částky vyměřit nebo doměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost
vznikla.
4) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží
tříletá lhůta znovu od konce roku v němž byl poplatník o tomto úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit a
doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková
povinnost vznikla.
Čl. 7
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem ode dne jejího vyhlášení.

………….
místostarosta

………………..
starosta obce

Vyvěšeno:
Sejmuto:
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Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce obce Kosořice č. 02/2005 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
Rozúčtování nákladů obce za rok 2005 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu:

Náklady obce Kosořice za rok 2005 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu vznikajícího na
území obce Kosořice:

Počet poplatníků poplatku za komunální odpad:
- fyzické osoby hlášené v obci Kosořice k trvalému pobytu
- fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící
k individuální rekreaci, nacházející se na území obce Kosořice, ve které
není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba
(uveden počet těchto staveb)
celkem

379

15
394

Náklady obce Kosořice za rok 2005 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu
142077,80 Kč

142077,80 : 394 =

360,00 náklady na 1 poplatníka

Na veřejném zasedání dne 28.12.2005 se zastupitelé usnesli a schválili snížení poplatku za svoz
komunálního odpadu na částku Kč 300,00 na poplatníka s tím, že částkou Kč 60,00 bude
přispívat Obecní úřad v Kosořicích z vlastních prostředků.

……………………………
místostarosta

………………………………..
starosta obce

Vyvěšeno dne
Sejmuto dne

3

