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OBEC Velký Osek

Obecně závazná vyhláška obce Velký Osek č. 1/2017, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška
obce Velký Osek č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na správním území obce Velký Osek
Zastupitelstvo obce Velký Osek schválilo na svém zasedání konaném dne 28. 2. 2017 svým usnesením č.
ZO/7/28/2/2017 v souladu s § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, a § 10 písm. b) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška obce Velký Osek č. 1/2016 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů vznikajících na správním území obce Velký Osek (dále jen „vyhláška“):
Článek 1
Článek 3 odst. 6 obecně závazné vyhlášky obce Velký Osek č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na správním
území obce Velký Osek nově zní: „(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce
povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.“
Článek 2
Článek 8 obecně závazné vyhlášky obce Velký Osek č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na správním
území obce Velký Osek se nahrazuje následujícím zněním:
„Článek 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku
(1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti
nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění,
přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný
zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.
(2) V případě podle odstavce 1 vyměří obecní úřad poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.
(3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a
nerozdílně.“
Článek 3
Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky obce Velký Osek č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na správním
území obce Velký Osek se mění následujícím zněním:
„Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce obce Velký Osek č. 1/2016
Výše poplatku dle čl. 4 odst. 1 obecně závazné vyhlášky obce Velký Osek č. 1/2016
Sazbu poplatku činí 550,- Kč a je tvořena;
a) z částky 250,- Kč za osobu uvedenou v čl. 2 odst. (1) a kalendářní rok;
b) z částky 300,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího
kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu uvedenou v čl. 2 odst. (1) této
vyhlášky.
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Výpočet výše poplatku za nakládání s komunálním odpadem pro rok 2017 část dle písm. b) místního
poplatku

1
2
3

Částka stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího
kalendářního
roku
na sběr a svoz netříděného
Počet poplatníků dle čl. 2 vyhlášky k 31. 12. 2015
Náklad na osobu Kč

1 218 357,34
2 358
516,70

Zaokrouhleno

517,-

Úhradu poplatku je třeba učinit dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, § 163, odst.
(3), v období od 1. 1. 2017 do 31. 3. 2017 zejména některým, z níže uvedených způsobů:
•

v hotovosti na obecním úřadě obce Velký Osek každý pracovní den mezi 8 - 12 hod., v pondělí a ve středu
mezi 13 – 17 hod., v úterý a čtvrtek mezi 13 – 15 hod.;

•

poplatek lze rovněž uhradit bezhotovostně zasláním na účet obce č. 196471057/0300 vedený u ČSOB, a. s.;

K bezhotovostní platbě je třeba připojit jako variabilní symbol rodné číslo plátce, za něhož je platba hrazena, resp.
který je zástupcem více poplatníků (platí-li za více osob) a do zprávy pro příjemce lze uvést „Poplatek za odpady
2017-Novák č.p.….“.“
Článek 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
otisk úředního razítka

Mgr. Pavel Drahovzal, v. r.
starosta obce

Jan Fagoš, v. r.
místostarosta obce

Vyvěšeno na úřední desku obecního úřadu obce Velký Osek dne:
Jméno a podpis:………………………………………………, v. r., ……………………, razítko obecního úřadu
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu obce Velký Osek dne ……………:
Jméno a podpis:………………………………………………, v. r., ……………………, razítko obecního úřadu
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