zA§Tupltr3ii§3B3§á§§LAvlcE
omlgtrím*-"§.fr

3'20í5,
Obecně ávaznávyhláška ě,

}TÍi:§#itl}Íťffi*",l*;§l'*"Prav''tfi

dóni'

zasedáni dne 28'12'20]5 usnesenim
svám
na
Soběslavice
o mistních
Y9
Zastupitelstvo obce
,. ,l1áiil J, soslrggq sb,,
a
č,8n9ls usnestiuyřáináiaru"ojd;i;ii
(dále i.n -.áxoň'o *i"tni"h-poplatcich")'
ooplatcich, ue zněnílozleislcn,preoipisg,
é, .oangoo sb,, o obcich
;,ffi;
ňffi
á
(dáte
ol
.'.,t
s
91_j"§,ž
v óundu s § 10 ói.*.
tjto ou""ne ávaznou vYhláŠku
J"ioeisi§próut,,
(obecni zřízeni},
ien "vyhláška"):
čt. r
uvocni ugtanovsní

;J;$í

(1)*n:ffi§l:trJ:",#Jjí1}:§ffif Í,§řTl,Tffi i;.í#ilai§ffix
Jpáoe, (dále jen "poplateť},

(2)

PoPlatku")'1}
obecni irřad (dále téŽ iako "sPrávm
vykonává
poplatcich
o
Řizenl

čt. z
Poplatnik

(1)

Poplatek plati2):
a) fyzická osoba,
._l_,. _^hrr{
ú"ia má v obci
pobyt cizinců. na územi české
'-flI#',$iavuiícího
zákon9.
podle
byl
které
2,
poby na dobu delší
ileno přechodný oobvt

' i,

uq::":1:,§;l;;;

§&t5{",[:§r"Íňjú

Óuvt

3.kterápodlezákonaupravujlcihopobytcizincůnaúzemiČeské
,#fi,i_, p}áÁoone po dobu delší
pobývá',iíoi5rř,,&;ké
republiky

ffi-tffi

:í,%?í#ll3ť,;lř"§,rňŤ":,1?',:,#3fi

l:

u_rčenou k individuálni

má ve vlastnictrri stavbu
l:ill§oiÍ"ffi"
ji,*, y"
ffi{n111"1, k pobytu žádná
ái""?
nebo
byt
rekreaci,
"Ůn
fyzickáosoba,",iu".,Ňoogo"iáái"iŇt.:,Y,-:li"dnufyzickou
PoPlatek
osobu;májike;t"ňď,;'čó'é,xjiáiuioi,aril.i..:.T.:".i'bytunebo
pr*uo uice'řob, isou PovinnY Platit
rodinnému domu
",ili"ili.e
a nerozdílně,

společně

pontl§ic|
§ 14 odst. 3 ákona o mlstních
z l§
tob odst. 1 .axonJJll.,ffiňrfi,J*i
1)

, u-

'-}._'
'

t

'--oJ

ta!-

-žýici.r
mŮŽe PoPlatek Platit
t2\ZafyzickéosobytvořicidomácnostmůŽe.poplatekpF!Ítjednaosoba'
rooinié** n;b" uYtovéir'Jomě
jsou
osoby
Zatyzic*é
za víca fyzických osob,
p"p,",:*
p",ti
iňe,é
osonv,
vlastnik nebo správce.
jména, příjmeni a data

povinny správci poplatku ,.rlářii-i,T&, óopripaae
poplater ptáti3),
narozeni *"U,

"JŘré

čt. s
Ohtašovací povinnost

(1)Poplařrikiepolrn9nohlásil.srlepiyr]l§u.rrzniksvépoplatkovépovinnosti
poplatek vznikla,
kdy mu p9yi.o-t |l"tit Ěnio
neipozděii oJrs ont, ode dne,
nerok na osvobozeni nebo
i"rraa"iicicrr
uxutůJáuti
ooórř*ristenci
případně
úlevu od poplatku,

(2)

povinen ohlásit správci poplatku
poplatnik d1" ól. 2 odst. 1 této vyhlášky ie
popřipadě daĚi adre§y pro
p,řiiň",ii,,ň-irio,po,uytu,
jména,
jrnéno, popfipadě
"
doručování,

(3)Poplatnik.dbČ1.2odst.lpism.o)w.|rl|§xy.jepovinenohlásittakéevidenční
rlireaci nebo rodinného domu;
iniiiulouárňí
uěnbí
stavbv
číslo
nebo popsné
p,opisnýy, čislem, uvede
oznž§n""oia*"enim'ňeno
cům
nebo
§tavba
není_li
umistena, V přlpadě
*pl
i"
i*,táio-x*la
pozeffi
ěislo
pái""rni
poptatnik

on*tr*rl;§m§;"-:§:

Ňi,.*

bytu ie p"ň;"íi
9niá"ř§*nŘni
popřípadě popis
s€ byt n*"nái,,"-eisb bytu,
byty očislovány,

t

nebo
(4)Stejnýmzpůsobemavesteinélhůtě;so1goPlatnícipovinniohlásitsprávci
u-ÓÚireoku změnY PobYtu
povinňo"ti
p.ňr"ti.j"ě
poplatku ;;ňft
rekieaci' bytu nebo
v důsledku změny vlastnictviřu-*táuue

urc"no x inJúiouarní

rodinnému domu,

prostoru
(5)Poplatnik,ldeď!em.?sldlonebobydliš€naúzgmičlenskéhostátuEvropské
e."rop"kém hospodářském
státu"ó;ňó,J,
9
smluvniho
tuzemsku
v
unie, iiného
nebo švýcarské.konfedera§
pio Oo*'eouáni,a)

(6)

";J;óxe "cr"il

3:lifil§ruiaffiix:i§|"j*t**šeni,
čt. c
§azba poplatku

(1)
\ ''

tvořena:
a
Sazba poplatku čini 500,0 Kč ie rok a
0,0 Kéza kalendářni
ái=eb*[Úv

8 tob odst. 2 zákona o mis§rich noqlalcjcn"
o mlstnlch poplatcich,
'{š lřJ
,iiá;;i. á Zxon, o místníchpoplatcích,

3t

' '§

ffi.

';áko",

svono zmocněnce

tuto změnu
ie poplatnik povinen

b}

(2)
\-'

je stanovena na základě
z čásťty §00,0 Ké 7akalendářní rok. Tato částka
roku na sběr a svoz
skuteěnýctr naxuaů obce předchozího kalendářního
poplatníka a kalendářní rok,
netřiděnóho komunálního ďopaou za

netřiděného komunálniho odpadu
§kutečné náktadyza rok2014'na sběr a 3voz
ta§g,^
-aebno
čidiý, 179 362,0ke a uy|v_rozúč,továnv
-óez,o
1§6 poplatníků.p|!?T Gočet osob
Řc
Náklady c",kil
r individuálni.rekreaci, bytů
s pobytem na územíobce - poč*i;úveburěenýón
k óobvtu žádná fyzická osoba) =
a rodinných domů, ve kterýctr *Ň rrras"na popbŘu
d1g čl, 4 odst, 1 pism, b)
9{§,lí Kó.1této čásíryje stanóvena sazba
vyhlášky ve výĚi §00,0 Kč,
vlastnictvi stavby určené
V připadě změny mista pobytu &,q9 ŤobY; zrněny
bomu Úro změnY urnlstěni Podle
k individuálni rekreaci, bytu
"*náiúinného roku, se poplatek plati v poměmé
čt, o oost. 1 vyhlá§ky v průn*ňůkabndářního
pobytu, vlastnictví nebo
vý§i, která úpwídápočtu'ř"Ěnaarni"r, měsíců ká_ změně v průběhu
urnístěnív příslušnémxareniáini* ,o*, Dojde_tí
poltu měsícůrozhodný stav

iri

(3)

kalendářního rrĚsice, ie ;r". st,anovení
[ ÚsPOni*u Oniióúto mesice,'l

§.s

§plaťrost poplatku

(1l
\ ''
(2t

vždy nejpozděii do 31, března
Poplatek ie splatný ve dvou §teiný9|, splátkách,
;;; iÓ. jari brisusného kalendářniho roku,
sphtnosti uvedeném v odst, 1, ie
vznikne_li poplatková povinnost po datu
kteď následuje po měsici,
poplatek splatný neirozd|ii do-t}. one *éuic,,
neipozděii však do konce příslušného
ve lderém poplatková povinná vinikla,
kalendářniho roku.

ěl. e
Oavobozeni a úlevy

(1)

která
Od poplatku je osvobqz9na fyzická osoba,

d)
n

."t věku, Školskéhozařizeni

umisteňálo oet reno o'o',iiř"-ňluii.Ó'á
zsflzeni
,rexraáa nebo §kolského
pro výkon ústavni .n"ů-o"ótánne výcr,ory
nebo
soudu
roáodnutí
n"
pro preventivně vycrroviiuyyžadujícíokarnžitou pomoc na základě
b} in'sffi da zatizeHí_ pro děti
ulxu obm s rozšiřenou působnosti,
rozhodnutí soudu, n" zeo*t-oú"r,inn

a)

c}

6)

je7)

p§

záxonrr,ffi iartupo dítěte nebo nezletilóho,
v domáve pro osoby se zdravotnim
dí§-;mí§těna
jako nezaopatřené.
-ňá
o poskytnuti
základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy
pogtizáim
sociální služby,
-v nebo pro
postiženim, domově
iomove
umistáá
_999by _Ť,,zdravotním
nebo chráněném bydleni,
pro seniory, dornově

""

irast"ir',"zi,n"*

§ 10b dst" § zákona o místníchpoplatclch,
poplatcích,
§ ióú ooit. s zákona o mísťrich

čl, r

NavýĚení poplatku
výši, vyměři
-|ntenni* nebo ve správné
Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem.včas
výměrem nebo hromadným
pápi"i.f

(1)

mu správJ'*ri""r^,

předpisným seznamem,",

poplatky nebo část těchto poplatků může
toto a4ýŠeníje PřísluŠenstvim

\1I
t2,, včas nezaplarené nebo neodvedené
ar n" irojnasooex;

;:fiffiďiiátr.;

-y,sit

čl, g

Odpovědnoct za zaplaceni popla*u
který je ke dni splatnosti
vznikne_li nedoplatek.na _poplatku poplatníkorli,
je
splatnosti omezen ve
,uebánosti nelo který ke dni jeho
nezletitý
imění, přechází
" ""řriýióne
a byl mu 1menov|ň "px*nir.siravujici zástupce
svéprávnosti
nebo tohoto
poplatková povináost toiroto popi"Ňt" na zákbnnéňo
postaveni
procesní
zástup;-ňuú ópxrovník má stejné

(1)

opatrovníka; zákonný
jáko poplatník,10)

(2} V případě podle

zástupci nebo
odst._.l vyměři obecni úřad poplatek zákonnému

opatrovnikovi poplatníka,' "

(3)

vlce, jsou povinni plnit poplatkovou
Je-li zákonných zástupců n9|o qpatrovníků
12)
a nerozdilně,
povinnost
"púáene
čt. g
přechodrÉ a zrtĚovacl ugbnovgni

poplatku za provoz
se obecně ávazná vyhláška é, 1t2g12, o místnim
trióeni, využiváni a odstraňováni
systému sr,romáiaávant, _bd;;ř"pr"uv,
Řimunaních dpadů, ze dne 30,11 ,2012,

(1) Zrušuje

(2)PoplatkovépovinnostivzniklépřednabytimúčinnostitétovyhtáŠkyseposuzují
' ' p,Úb dosavadnich právních pňadpisů,

§ 11 odst. 1 zákonac mlsťrích poplatcích,
š tt úď. 3 zákona o místnich poplatclch,
mlsťrich poplatcích,
'oťe tZ odst, 1 zákona o
š ti odst. 2 ákona o mísřtích poplatcich,
"t
1a ri oost. g zákona o mistnich poplatclch,
§

8}

q

čl. ro

Účinnoet
Tato vyhláška nabývá ričinnosti dne 1. ledna 2016.

.

Jaroslav Koreň

{t
Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 3r, U,
Zveřejněni vyhlá§ky bylo shodně provedeno na ebktronické Úředn Í desce.
la'Í

§ejmuto z úřednídesky obecního úřadu dne:

l/at"<{,*

