Město Hodkovice nad Mohelkou
vydává obecně závaznou vyhlášku
číslo 3/2006
o místním  poplatku  za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Zastupitelstvo města Hodkovic nad Mohelkou na základě ustanovení § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 14 odst. 2  zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, schválilo na svém zasedání dne 11. října  2006 tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1 
Úvodní ustanovení

(1)	Město Hodkovice nad Mohelkou vybírá místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen poplatek).



Článek 2
Poplatník

(1) Poplatníkem je každá fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt. Za domácnost může být poplatek odveden 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.  

(2) Poplatníkem je také každá fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. 

Článek 3
Sazba a splatnost poplatku

(1) První část poplatku podle §10b odstavec (3) písm. a) za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu stanovuje město Hodkovice nad Mohelkou na 250,- Kč na osobu. 

(2)	Druhá část poplatku podle §10b odstavec (3) písm. b) je stanovena na základě skutečných nákladů obce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v předchozím roce na 250,- Kč na osobu; rozúčtování skutečných nákladů obce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu  za příslušný rok a osobu je uvedeno v příloze č. 1 této vyhlášky.

(3) Celková roční sazba poplatku tedy činí 500,- Kč na osobu (cca 42,-Kč na osobu za měsíc).  
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(4) Poplatník, který platí poplatek sám nebo prostřednictvím společného zástupce domácnosti  je povinen zaplatit poplatek za daný rok ve dvou shodných splátkách, a to první splátku ve výši poloviny poplatku do 15. 2. daného roku, druhou splátku do 15. 8. daného roku. Poplatek je možné zaplatit i najednou, a to v termínu do 15.2. daného roku. 

(5) Poplatník, který platí prostřednictvím vlastníka, či správce bytového domu, je povinen zaplatit poplatek za daný rok způsobem uvedeným v bodu (4). 

(6) Poplatek lze zaplatit:
a) 	bankovním převodem na účet Města Hodkovice nad Mohelkou vedený u České spořitelny a.s., pobočka Hodkovice nad Mohelkou, č.ú. 19-0984945399/0800, VS
1337
b) 	složenkou typu A-V směrovanou na účet Města Hodkovice nad Mohelkou vedený u České spořitelny a.s., pobočka Hodkovice nad Mohelkou, č.ú. 19-0984945399/0800, VS 1337 
c) hotově v pokladně MěÚ v Hodkovicích nad Mohelkou
 
Článek 4
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen ohlásit u MěÚ v Hodkovicích n.M. písemně nebo ústně do protokolu vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku.

(2) V tomto ohlášení vzniku poplatkové povinnosti je poplatník povinen uvést jméno, adresu trvalého bydliště a rodné číslo. Pokud bude poplatek odváděn prostřednictvím zástupce nebo vlastníka domu nebo správce domu, lze jeho prostřednictvím splnit ohlašovací povinnost. Pokud je osoba poplatníkem podle článku 2 odstavce (2), pak uvede také parcelní číslo rekreační nemovitosti a její evidenční nebo popisné číslo (bylo-li přiděleno). 
 
(3) Změny ve skutečnostech rozhodných pro výši poplatku nebo zánik poplatkové povinnosti je poplatník povinen písemně nebo ústně do protokolu ohlásit MěÚ v Hodkovicích n.M. nejdéle do 15 dnů od jejich vzniku
 
Článek 5
Osvobození od poplatku

(1) Od povinnosti platit místní poplatek jsou osvobozeny osoby, které v termínu splatnosti splátky poplatku:

a) 	žijí v léčebnách dlouhodobě nemocných, v domovech důchodců a jiných zdravotnických a sociálních zařízeních po dobu delší než 6 měsíců
b)	jsou ve výkonu trestu delším než 6 měsíců
c) 	zdržují se mimo území České republiky déle než 6 měsíců 
d) 	osoba, která se prokazatelně déle než 6 měsíců zdržuje mimo město a prokáže, že místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí v místě, kde se dlouhodobě zdržuje
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 (2) Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník uvedený v odstavci 1) 
      a) povinen ohlásit správci poplatku písemně ve lhůtě do 30 dnů od vzniklé
          skutečnosti, nejpozději však do konce kalendářního roku, kterého se poplatek týká. 
      b) doložit doklady, prokazující vznik nároku na osvobození. 

(3) Zánik nároku na osvobození od poplatku je poplatník uvedený v odstavci 1) povinen   ohlásit správci poplatku do 30 dnů ode dne zániku nároku na osvobození.
 

Článek 6
Společná a závěrečná ustanovení

(1) Dnem účinnosti této vyhlášky se ruší:
Obecně závazná vyhláška města Hodkovice nad Mohelkou č. 3/2005, o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
odpadů, kterou schválilo ZM Hodkovice nad Mohelkou na svém zasedání dne 16. března
2005 a která nabyla účinnosti dne 1.1.2005

(2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007




                 Antonín Samek                                                          Mgr. Jan Staněk
                 starosta města 					      místostarosta města



Vysvětlivky:
1) Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Vyvěšeno dne:  12.10.2006			  Sejmuto dne:  28.10.2006




 


