obec ViniěnéSumice

ZastupiteIstvoobce ViničnéŠumice
obecně závazná vyh|áškaobce ViničnéŠumiceě.2I2o15,
o místníchpop|atcích
Šumice
se na svémzasedánídne 16. 12' 2015
obceViničné
Zastuoite|stvo
vydat
na zák|adé$ .l4 odst.2 zákona č.565/í990 sb.
Ó'
41912015
usnes|o
usnesením
'
předpisů
pop|atcích,
a v sou|adus $ 10 písm'd) a $ 84 odst.
ve zněnípozdějších
o místních
předpisů'
ve zněnípozdějších
2 písm'h) zákonač.128l2oooSb., o obcích(obecnízřízení)'
jen
(dá|e
tutoobecnězávaznouvyh|ášku
'vyh|áška..):

CAST I.

zÁxlaoHí UsTANoVENí
ct.t
Úvodní ustanovení
(í)

pop|atky
(dá|ejen ,,pop|atky..):
zavádítoutovyh|áškou
tytomístní
Šumice
obec Viničné
ze psů,
a) pop|atek
veřqnéhoprostranství,
b) pop|atekza užívání
sběru, přepravy,třídění,využívání
c) pop|atekza provoz systémushromaŽd'ování,
komuná|ních
odpadů,
a odstraňování

pop|atku..).1
(2) Řízenío pop|atcích
vykonáváobecníúřad(dá|ejen ,,správce

cAsT il.
PoPLATEK zE PsŮ
ěl'z
Pop|atníka předmět pop|atku
je Íyzickánebo právnickáosoba,kterámá
(1) Pop|atekze psůp|atídrŽite|psa. DÉite|em
2
obceViničné
Šumice
trva|ýpobý nebosíd|ona území
(2) Pop|atekze psůse p|atí
ze psůstanších
3 měsíců.3

předpisů(dá|ejen ,,zákon
' s 14 odst. 3 zákona č.565í990 sb.' o místníchpop|atcích'
Ve zněnípozdějších
pop|atcích..)
o místních
pop|atcích
z oost.1zákonao místnÍch
1
. S 2 odst'2 zákonao míďníchpop|atcích
s

čl.s
Vznik a zánik pop|atkovépovinnosti
(1) Pop|atkovápovinnostvzniká drŽite|i
psa v den, kdy pes dovrši|
stářítří měsíců,
nebo
psa staršího
tříměsíců.
v den,kdy se sta|držitelem
(2) V případědrženípsa po dobu kratšÍ
nežjeden rok se p|atípop|atekv poměrnérnýši,
ka|endářních
měsíců.Při změně místatrva|ého
která odpovídápoětu i započatých
psa
pop|atek
pobýu nebo síd|a p|atídržite|
od poěátku ka|endářníhoměsíce
po měsíci,ve kterém
změnanasta|a'nově přís|ušné
obci.a
nás|edujícího
(3)

Pop|atkovápovinnostzaniká dnem, kdy přesiala b'fi.Íyzickánebo právnická osoba
psa (např.úhynempsa' jehoztrátou,darováním
přičemŽ
neboprodejem)'
dÉite|em
se
poplatekp|aÍí
ve
za
zapoé,atý
ka|endářní
měsíc,
kterém
taková
i
skutečnost
nasta|a.

čt .l
povinnost
oh|ašovací
(1) DrŽíte|
psa je povinenoh|ásitsprávci pop|atkuvznik své pop|atkové
povinnostido
jejího
je
povinen
vzniku.Stejnýmzpůsobem
oznámittakézánik své
15 dnůode dne
popIatkové
povinnosti.
(2) Povinnostoh|ásitdÉenípsa má i osoba,kteráje od pop|atku
osvobozena.
je držite|
povinnosti
psa povinensouěasněsdě|itsprávcipop|atku
(3) Při p|nění
oh|ašovací
v č|.20 tétovyh|ášky.
některé
da|ší
údajestanovené

čl.s
Sazba poplatku
za ka|endářní
rok činí:
Sazba pop|atku
psa í50 Kč'
a) za kaŽdého

ct . 6
Splatnostpoplatku
(í)

je sp|atnýnejpozdějí
do 3,l.květnapřís|ušného
ka|endářního
Pop|atek
roku.

povinnostpo datusp|atnosti
(2) Vznikne-|i
pop|atková
uvedeném
v odstavcií, je pop|atek
po
pop|atková
sp|atnýnejpozději
do 15' dne měsíce,kteý nás|eduje měsíci,ve kterém
povÍnnost
do koncepřísIušného
ka|endářního
vznik|a( nejpozději
roku).

ct.t

osvobozenía úlevy
psa' kteým je osoba nevidomá,bezmocnáa osoba
ze psůje osvobozendrŽíte|
od pop|atku
je
postiŽením,
právního
která drŽite|emprůkazuZTPIP pod|ezv|áštního
s těŽkýmzdravotním
o 2 odst.3 a 4 zákonao místních
pop|atcích
5

pSůurčených
k doprovodutěchtoosob,osobaprovozující
předpisu,osobaprovádějící
\^ýcvik
útulekzřízenýobcí pro ztracenénebo opuštěnépsy nebo osoba, kteréstanovípovínnost
psa zv|áštní
právnípředpiss.
držení
a používání

cAsT ril.
VEŘEJ NÉHoPRoSTRANSTVí
PoPLATEK zA UŽiv
^Ni
ct.8

Předmět pop|atku' pop|atník
( 1 ) Pop|atekza užíváníveřejnéhoprostranstvíse vybírá za zv|áštníuŽíváníveřejného
prostranství,
kteým se rozumíprováděnívýkopoých prací,umístěnídočasných
pro poskýováníprodejea s|užeb,
pro umístění
sloužících
stavebních
staveba zařízení
nebo rek|amníchzařízení,zařízenícirkusů,|unaparkůa jiných obdobnýchatrakcí,
parkovacího
místaa uŽívání
tohotoprostranství
sk|ádek,vyhrazenítrva|ého
umístění
pro ku|turní,
sportovnía rek|amníakce nebo potřeby tvorby fi|moých a te|evizních
dě | . 6

(2) Pop|atek za užíváníveřejnéhoprostranstvíp|atífyzické i práVnickéosoby, kteréuŽívají
způsobemuvedenýmv odstavci 1'7
veřejnéprostranství

Čl.s
Veřejné prostranství
se p|atíza užívání
veřejnýchprostranství,
kterájsou uvedena
Poplatekpod|etétovyh|ášky
parce|ními
čís|y
a graÍickyvyznačenana mapě v pří|ozeč. í . Tato pří|ohatvořínedí|nou
součásttétovyh|ášky.

čl.lo
Vznik a zánik pop|atkovépovinnosti
prostranství,
Veřejného
aŽ do dne, kdy
Pop|atekse p|atíod prvéhodne, kdy zača|ouŽíVání
faktickyskončilo.
toto uŽívání

ět' tt
oh|ašovacípovinnost
(1)

je povinenoh|ásitsprávci pop|atkunejpozději15 dnípřed zahájenímužívání
Pop|atník
veřejnéhoprostranstvípředpok|ádanoudobu, místo, způsob a ýměru uŽívání
V případěuŽíváníveřejnéhoprostranstvípo dobu kratšíneŽ
veřejnéhoprostranství.
povinnostnejpozdějiv den zahájeníuŽívání
5 dní je povinen sp|nit oh|ašovací

pop|atcích
I s 2 odst.z'át.ona o místních
pop|atcích
:, 5 4 odst.1zákona o místních
pop|atcích
2
zákona
o
místních
4
odst.
s

Veřejnéhoprostranství.Pokud tento den připadne na sobotu, nedě|i nebo státem
povinnostnejb|íŽe
povinensp|nitoh|ašovací
nás|edující
uznanýsvátek,je pop|atník
pracovníden.
(2)

je dá|e povinenohlásit spráVci pop|atkuněkteréda|šíúdajestanovené
Pop|atník
v č|.20 tétovyh|ášky.

(3)

je pop|atník
prostranství
povinenoh|ásitskutečný
stav
uŽívání
veřejného
Po ukoněení
,l5
dnů.
v
odst.
1
nejpozději
do
uvedených
údajů

cl.'lz
Sazba poplatku
m2a každýi zapoěaý den:
za každýi započaÍý
Sazba pop|atkučiní
pro poskýovánís|uŽeb 5 Kč
dočasnýchstaveba zařízenís|oužících
a) za umístění
pro poskýováníprodeje
5 Kč
dočasnýchstavebs|ouŽících
b) za umístění
zařízení
rek|amního
za umístění
a jinýchobdobnýchatrakcí
zařízení|unaparků
d) za umísÍéní
pro rek|amní
prostranství
akce
veŤqného
e) za užívání
c)

5 Kč
5 Kč
5 Kč

čt.rs
Splatnost poplatku
(1)

podlečl.12je sp|atný:
Pop|atekve ýši stanovené
po dobu kratší
prostranství
5 dnůnejpozdějiv den zahájení
veřejného
a) při uŽívání
veřejnéhoprostranství,
užívání
po dobu 5 dnŮ nebo de|šínejpozdějivden
veřejnéhoprostranství
b) při užívání
veřejnéhoprostranství.
ukončení
uŽívání

(2) Připadne-|i
na sobotu,nedě|inebostátemuznanýsvátek,je dnem,ve
|hůta
sp|atnosti
je pop|atník
pracovníden.
povinensvojipovinnostspInit'nejb|íŽe
nás|edující
kterém

čt.t+
osvobození a úlevy
Pop|atekse nepIatí:
jejichžV'ýtěŽekje určenna charitativní
z akcí pořádanýchna veřejnémprostranství,
a veřejněprospěšné
úče|y8.

.

pop|atcích
Větazákonao místních
s 4 odst.í pos|ední

čÁsrIv.
sunonalŽĎovÁní,
sgĚRU,
PoPLATEKzA PRoVozsYsrÉnnu
pŘepRew, tŘíoĚt'tí,
vyuŽívÁttí
R oosrRnŇovÁt't
í
oopnoŮ
rou ut,tÁlt.tícn
čl.ts
PopIatník
(1)

sběru, přepravy, třídění,využívání
Pop|atek za p|ovoz systému shromaŽd'ování,
pIatí":
odpadů
komuná|ních
a odstraňování
a) fyzická osoba,
'1. která má v obci trva|ýpobý'
pobyt cizincůna územíČeské
2' kterébyl pod|e zákona upravujícího
přechodný
povo|entrva|ýpobý nebo
pobý na dobu de|šíneŽ
repub|iky
90 dnů'
pobý cizincůna územíČeskérepub|iky
3. kterápodlezákona upravujícího
přechodněpo dobude|ší
pobývána území
3 měsíců'
Českérepub|iky
ochranapod|ezákona upravujícího
azy|
4. kteréby|audě|enamezinárodní
dočasnouochranu
nebo dočasnáochrana pod|ezákona upravujícího
cizinců,
stavbuurčenou
k individuá|ní
rekreaci,byt
b) fyzickáosoba,kterámá Ve V|astnictví
nebo rodinnýdům,ve kteých neníh|ášenak pobytužádnáfyzickáosoba,a to
pop|atkuza jednu fyzickouosobu; má-|ike stavbě určené
odpovídající
Ve \^ýši
právovíceosob,
rekreaci,býu nebo rodinnému
domuv|astnické
k individuá|ní
jsou povinnyplatitpoplatekspo|ečně
a nerozdí|ně.

(2\

Za ýzickéosoby tvořícídomácnostmůžepop|atekp|atitjedna osoba.Za fyzickéosoby
Žijícív rodinnémnebo bytovémdomě můŽepop|atekp|atitvlastníknebo správce.
osoby, kterép|atípoplatek za více Íyzickýchosob, jsou povinny obecnímuúřadu
a data narozeníosob, za kterépop|atek
oznámitjméno,popřípadějména,příjmení
oIatí9".

ct.16
ohlašovací povinnost
(1) Pop|atníkje povinen oh|ásit správci pop|atkuvznik své pop|atkovépovinnosti
vznik|a,případně
nejpozději
do 15 dnůode dne,kdy mu povinnostp|atittentopop|atek
nárok na osvobozenínebo ú|evuod
do|oŽitexistenciskuteěnostízak|ádaiících
poplatku.
je povinenoh|ásitsprávcipop|atku
jméno'
(2) Pop|atník
d|e č|'í5 odst. 1 tétovyh|ášky
jména,a příjmení,
popřípadě
místopobýu,popřípadě
da|ší
adresyprodoručování.

pop|atcích
: s 10bodst.'l zákonao místních
pop|atcích
"us 10bodst.2 zákonao místních

je povinenoh|ásittakéevidenční
(3) Pop|atník
nebo
d|e č|.í5 odst. 1 písm'b) vyh|ášky
popisnéčís|ostavby určenék individuá|ní
rekreacinebo rodinnéhodomu; není-|i
nebo popisnýmčís|em,uvede pop|atník
stavba nebo dům oznaěen evidenčním
je tatostavbaumístěna.
parce|ní
pozemku,na kterém
V případěbytuje pop|atník
čís|o
povinenoh|ásitorientační
nebo popisnéěís|ostavby,ve kterése byt nachází,a čís|o
popřípadě
popis
v budově,pokudnejsoubyý očís|ovány.
Není.|i
umístění
stavba,
býu'
popisným
poplatník
nebo
nachází,
označena
orientačním
čís|em,
uvede
ve kterése bý
je umístěna
parce|ní
pozemku,na kterém
stavbaS bytem'
čís|o
povinnioh|ásitsprávcipop|atku
(4) Stejnýmzpůsobema ve stejné|hůtějsou poplatníci
povinnostiv důs|edku
změny pobýu nebo v důs|edku
změny
zánik své poplatkové
ke stavběurčené
k individuá|ní
rekreaci,býu neborodinnému
domu.
v|astnictví
(5) Pop|atník,
na územíč|enského
kteý nemá síd|onebo byd|iště
státu Evropskéunie,
jinéhosmluvního
prostoruneboŠvýcarské
hospodářském
státu Dohodyo Evropském
konfederace,
uvedetakéadresusvéhozmocněncev tuzemskuprodoručování.10
je pop|atník
povinentuto změnu
(6) Dojde-|ike změně údajůuvedenýchv oh|ášení,
oznámitdo 15 dnůodedne,kdynasta|a.lr

cl. 17
Sazbapoplatku
(1) Sazba pop|atku
500 Kčaje tvořena:
činí
rok,kteráje pouŽitana tříděnýodpada
a) z částky82 Kčza ka|endářní
b) z částky 4.t8 Kč za ka|endářnírok. Tato částka je stanovena na zák|adě
skutečnýchnák|adůobce předchozíhoka|endářníhoroku na sběr a svoz
a kalendářní
rok.
netříděného
komunálního
odpaduza popIatníka
(2) Skutečné
komuná|ního
nák|adyza rok 20.|4na sběr a svoz netříděného
odpadučinily:
takto:
576 060 Kě a bylyrozúčtovány
Nák|ady576 060 Kčdě|eno1377 (1327osob s pobytemna územíobce + 50 staveb
rekreaci,býů a rodinnýchdomů,ve kteých neníh|ášena
určenýchk individuá|ní
k pobýu žádnáýzická osoba)= 418 Kč'z tétočástkyje stanovenasazba pop|atkud|e
ve \^ýši
418 Kč.
č|.í7 odst.1 písm.b) vyh|ášky
(3) V případě změny mÍsta pobýu fyzické osoby, změny v|astnictvístavby určené
rekreaci,bytu nebo rodinnéhodomu nebo změny umístěnípod|e
k individuá|ní
'|
roku se pop|atekp|atív poměrnéWši, která
č|.19 odst. v průběhuka|endářního
nebo umístění
odpovídápočtuka|endářních
měsícůpobytu,V|astnictví
v přís|ušném
je
průběhu
pro
roce.
Dojde-|i
ke
změně
v
ka|endářního
měsíce,
ka|endářním
stanovení
počtuměsíců
rozhodnýstav k pos|ednímu
dni tohotoměsíce.12

pop|atcích
]: s 14a odst.2 zákona o místních
poplatcích
zákona
místních
14a
odst.
3
o
S
]]
pop|atcích
'. s 10b odst.6 zákona o místních

c|.í8
Splatnost poplatku
(í)

jednorázověa to nejpozději
je sp|atný
do 3.l.květnapřís|ušného
ka|endářního
Pop|atek
roKu.

(2) Vznikne-|ipop|atkovápovinnostpo datu sp|atnostiuvedenémvodst' í, je pop|atek
sp|atnýnejpozdějido ,|5'dne měsíce,kteý nás|edujepo měsíci,ve kterémpop|atková
povinnostvznikla,nejpozději
všakdo koncepřís|ušného
ka|endářního
roku.

ct.tg
osvobození a ú|evy
je osvobozenafyzickáosoba,kteráje
(1) od poplatku
a) umístěnado dětskéhodomova pro děti do 3 |et věku, ško|skéhozařízeni pro
výkon ústavnínebo ochrannéýchovy nebo ško|ského
zařízenípro preventivně
péči
na
zák|adě
rozhodnutí
soudu
nebo
smIouvy,
ýchovnou
okamŽitoupomoc na zák|aděrozhodnutí
b) umístěnado zařízenípro děti vyŽadující
soudu, na žádostobecníhoúřaduobce s rozšířenoupůsobností,
zákonného
zástupce dítětenebo nez|eti|ého,
c) jako nezaopatřenédítěumístěnav domově pro osoby se zdravotnímpostiŽením
soudunebosm|ouvyo poskytnutí
na zák|aděrozhodnutí
sociá|nís|uŽby,
nebo
postiŽením,
domově pro seniory,
d) umístěnaV domově pro osoby se zdravotním
reŽimemnebochráněném
domověse zv|áštním
bvdlení.
(2)

od pop|atkuse dá|eosvobozují:
a) děti ve věku do pěti |et.Rozhodnýmdnem pro zařazenído věkovékategorieje
p|atí.
1. |edenka|endářního
roku,na kteý se pop|atek
pracují,
uvedeníVč|.í5 odst. 1 písm.a)' kteříprokazate|ně
ce|oročně
b) pop|atníci
Žijínebostudují
mimoúzemí
ČR
uvedenívč|.í5 odst. 1 písm.a)' kteříse ce|oročně
zdržují
na jiném
c) pop|atníci
místě v rámci ČR z důvodustudia nebo výkonu zaměstnánínebo z důvodu
v nápravnémzařízení.
umístění
pop|atník'
Vícestaveb určenýchpro individuá|ní
d)
kteý má V obci Ve v|astnictví
rodinnýdům,ve kteých neníh|ášenak pobytuŽádná
rekreacineboda|ší
p|atí
pop|atekpouze za jednutakovoustavbu.
fyzická osoba,
e) fyzická osoba,kteráv|astnív |oka|itěnad Vinohrady,Loutořeča pod Hřištěm
rekreaci,kde vzhledemk nedostupnosti
stavbuurěenouk individuá|ní
místaobec
jeho
systémunak|ádání
s komunálním
v rámcizavedeného
odpademnezajišťuje
svoz
pobýemv síd|eoh|ašovny
oÚ Viničné
f) osobys trva|ým
Šumice

(3)

Ú|eva se poskytuje
d|eč|'15 odst.1písm'a) staršímu
70ti|et'kteý žijeosamě|e
a) pop|atníku
100 Kč.Rozhodnýmdnem pro zařazenído věkové
v rodinnémdomě,ve \^ýši
je '|.|edenka|endářního
platí.
roku,na kteý se pop|atek
kategoríe

č AST

V.

USTANOVENISPOLECNA A ZAVERECNA

Čt.
zo

Spo|ečnáustanovenik ohlašovacípovinnosti
( 1)

popIatník
nebop|átceuvede13
V ohlášení
nebo název nebo obchodnífirmu,obecný
a) jméno,popřípadějména,a příjmení
popřípadě
by|.|ipřidě|en'místopobytunebo síd|o,místopodnikání,
identifikátor,
právnickáosoba uvedetéŽosoby,kteréjsou jejím
dalšíadresypro doručování;
jednatv popIatkoýchvěcech,
jménemopráVněny
p|atebníchs|uŽeb,včetněposkýovate|ů
u poskytovate|ů
b) čís|avšech svých účtů
těchto s|uŽebv zahraniěí,uŽívanýchv souvis|ostis podnikate|skou
činností,
podnikate|skou
případě,
předmět
poplatku
pop|atníka
v
Že
souvisís
činností
nebo
p|átce'
c)

povinnosti,
da|šíúdajea skuteěnostirozhodnépro stanoveníuýšepop|atkové
případné
včetněskutečností
zak|ádajících
nárok na úlevunebo
osvobozeníod
popIatkové
povinnosti.

(2) Pop|atníknebo p|átce,kteý nemá síd|onebo byd|ištěna územíč|enského
státu
prostoru
Evropskéunie,jinéhosm|uvního
státu Dohodyo Evropském
hospodářském
V odstavci2 adresu
nebo Švýcarské
konfederace,uvede kromě údajůpožadovaných
svéhozmocněncev tuzemskuprodoručování.1a
je pop|atník
(3) Dojde-|i
ke změně údajů
čiskutečností
uvedenýchv oh|ášení,
nebop|átce
povinentutozměnuoznámitdo 15 dnůode dne,kdy nastata.1s

cl. zl

Navýšenípop|atku
pop|atky
pop|ainíkem
(1) Nebudou.|i
zap|aceny
včasnebove správné
ýši, vyměřímu

p|atebním
předpisným
výměremnebohromadným
obecníúřadpop|atek
seznamem..6

pop|atkynebočásttěchtopop|atků
(2) Včasnezap|acené
neboneodvedené
může
obecní
je
přís|ušenstvím
pop|atku.17
úřadzýšit aŽ na trojnásobek;totozýšení

čl'zz

od povědnost za zap|aceni pop|atku
pop|atníkovi,
(1) Vznikne-|i
nedop|atek
na pop|atku
kteý je ke dni splatnosti
nez|eti|ý
p|nésvépráVnosti
a nenaby|
nebokteý je ke dni sp|atnosti
omezenVe svéprávnosti
]: s
']
15s
!
'.
., s
s

pop|atcích
14a odst.1 zákona o místních
pop|atcích
14aodst.2 zákona o místních
poptatcicn
14aodst.3 zákona o místních
'11 odst.1 zákona o místních
pop|atcích
pop|atcích
11 odst.3 zákona o místních

jeho jmění' přecházípop|atkovápovinnost
a by| mu jmenován opatrovníkspravující
zákonnýzástupce
na zákonnéhozástupce nebo tohotoopatrovníka;
tohotopop|atníka
jako
postavení
pop|atník.18
procesní
má stejné
neboopatrovník
(2) V případěpodle odstavce1 vyměříobecníúřadpop|atekzákonnémuzástupcinebo
pop|atn
íka'19
opatrovníkovi
více, jsou povinni p|nit pop|atkovou
(3) JeJi zákonnýchzástupcůnebo opatrovníků
povinnost
a nerozdílně.20
spo|ečně

ct.zs
Přechodná a zrušovaci ustanovení
(1) Na právnívztahy vznik|épřede dnem nabýí účinnosti
tétovyh|áškyse Váahuj.
vyh|ášek.
ustanovenídosavadníchobecnězávazných
(2) Zrušuje se obecně závazná vyh|áška č. u2012 o místníchpop|atcích
ze dne 12. 12. 2012' obecně závazná vyh|áškač. 112013ze dne 4. 12. 2013
pop|atcích.
o místních

cl. zl
Účinnost
nabýváúčinnosti
dnemí. 1.2016Tatoobecnězávaznávyh|áška

Ing.Pave|Má|ek
místostarosta

Josef DrápaI
starosta

Vyvěšenona úřední
descedne:.|6. ,|2.2o,|5
deskydne:
Sejmutoz úřední
dá|kovýpřístupdne:16. 12' 20,|5
umoŽňující
Zveřejněnozpůsobem

lE ,l2 odst.1 ákona o míshíchpop|atcích
5
19 12 odď. 2 ákona o místních
pop|atcích
5
20 12 odst.3 zákonao místních
pop|atcích
5

q3
IL

,/rz

Přílohaě' 1
k obocně ávaznó vyhlášceobce vln|čnéŠumiceč.2/20í5'
o mlstníchpoplatcích

Vyvěšenona úřednídesce dne: í6' í2. 2o15
sejmuto z úřednídesky dne:
zveřejněno způsobemumoŽňující
dá|ko\.ýpřístupdné:16.12.2o15

