Obecně závazná vyhláška č.1/2007 obce Borek o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
Úvodní ustanovení
Zastupitelstvo obce Borek vydává dne 12.12.2006 podle ustanovení § 14 odst.2
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a v
souladu s ustanovením § 10 d) a § 84 odst. 1 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích tuto obecně závaznou vyhlášku.
Čl. 1
Předmět poplatku a poplatník
1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování
komunálních odpadů 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, tyto
osoby
jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí.
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individiální
rekreaci,
ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, má-li k této stavbě
vlastnícké
právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši
odpovídající
poplatku za jednu fyzickou osobu.
2) Poplatek se platí obci, na jejímž území má fyzická osoba trvalý pobyt nebo se na
jejím území
nachází stavba určená nebo sloužití k individuální rekreaci.
Čl. 2
Sazby poplatku a jeho splatnost
1) Sazbu poplatku tvoří
a) částka 250 Kč za osobu uvedenou v odstavci 1/ Čl. 1 a kalendářní rok a
b) částka 200 Kč stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího
roku 2006 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu uvedenou
v odstavci 1) Čl. 1 a kalendářní rok.
Skutečné náklady činily 254.917,00 Kč a byly rozúčtovány takto:
254917:1250obyvatel = 203,93 Kč. Zbytek poplatku hradí obec.
2) Poplatek je splatný v jedné splátce vždy nejpozději do 31.3. kalendářního roku.

Čl. 3
Ohlašovací povinnost
1) Poplatník podle Čl.1, odst. 1/ a) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku
vznik
a zánik poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v obci nejpozději
do 15-ti dnů ode dne, kdy tato změna nastala.
2) Poplatník podle Čl.l, odst. 1, b) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku
vznik a zánik
jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo
sloužicí
k individuální rekreaci nejpozději do 15-ti dnů ode dne, kdy tato změna nastala.
Čl.4
Osvobození a úlevy
1) Od poplatku jsou osvobozeny osoby přihlášeny k trvalému pobytu na místě
ohlašovny tj.
budovy Obecního úřadu Borek, Pražská 66.
2) Úlevu 50% poplatku mají občané, kteří v daném roce dosáhnou 70ti let a více let.
3) Úlevu 50% poplatku mají občané – majitelé průkazu ZTP a ZTPP.
4) Úlevu 30% poplatku mají občané – studenti, kteří jsou ubytování převážnou část
roku
na internátu resp. vysokoškolské koleji a část poplatku za provoz systému
shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je součástí
ceny
za ubytování v tomto zařízení.
5) Za děti narozené v roce 2008 se poplatek stanoví poměrnou částí od 1.dne
následujícího měsíce
po datu narození.
Vznik nároku na úlevu z poplatku je poplatník povinen prokázat oznámením správci
poplatku
písemně nebo ústně do protokolu ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne, kdy nastala
skutečnost
zakládající nárok na úlevu. Ve stejné lhůtě a stejným způsobem je poplatník povinen
správci
poplatku oznámit zánik nároku na úlevu.
Čl. 5
Sankce
1) Při nesplnění poplatkové povinnosti tím, že poplatky nebudou zaplaceny
(odvedeny) včas, nebo
ve správné výši, vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem, takové poplatky
může
zvýšit na trojnásobek. Dlužné částky lze vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce
kalendářního
roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Pro běh této lhůty promlčení
poplatkové

povinnosti se použije ust. § 12 odst. 2 zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích.
2) Při porušení stanovených povinností nepeněžité povahy může obecní úřad uložit
poplatníkovi
pokutu podle zvláštního zákona (zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve
znění
pozdějších předpisů).
3) Při řízení ve věcech místních poplatků se použije zvláštní zákon (č.337/1992 Sb.,
o správě
daní a poplatků), není-li v zákoně o místních poplatcích stanoveno jinak.
Čl. 6
Závěrečná ustanovení
a) Poplatek se platí v hotovosti v pokladně obecního úřadu, poštovní poukázkou,
případně
bankovním převodem na účet obce Borek.
b) K odstranění tvrdosti může Obec na základě žádosti poplatníka poplatek, nebo
jeho
příslušenství zcela nebo částečně prominout.
c) Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2006 o
poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování
komunálních odpadů.
Tato obecně závazná vyhláška nabývá platnosti dnem vyhlášení, vyvěšením na
úřední desce OÚ
a účinnosti dnem 1.1.2008.
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