Město Vimperk

Obecně závazná vyhláška Města Vimperk č. 6/2007,
o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.

Zastupitelstvo Města Vimperk se na svém zasedání dne 12. listopadu 2007 usnesením č. 186
rozhodlo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Část I.
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1) Město Vimperk na základě této vyhlášky vybírá místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
2) Řízení o místních poplatcích vykonává Městský úřad Vimperk (dále jen správce poplatku).

Část II.
Čl. 2
Ohlašovací povinnost
1) Poplatník ohlásí správci poplatku vznik nebo zánik poplatkové povinnosti do 15 dnů ode
dne, kdy tato skutečnost nastala.
2) V rámci ohlašovací povinnosti poplatník uvede své jméno, příjmení, rok narození a trvalý
pobyt. Poplatník, který je vlastníkem stavby na území obce, která slouží nebo je určena
k individuální rekreaci, v níž není k trvalému pobytu hlášena žádná fyzická osoba, uvede
rovněž číslo popisné nebo evidenční této stavby; pokud stavba není takto označena, uvede
parcelní číslo pozemku, na němž je stavba umístěna.
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Čl. 3
Sazba poplatku
1) Sazba poplatku činí 480,- Kč a tvoří ji:
a) částka 230,- Kč za poplatníka a kalendářní rok, a
b) částka 250,- Kč stanovená na základě skutečných nákladů města předchozího roku na
sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
2) Rozúčtování nákladů předchozího roku za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu
za osobu je obsaženo v příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky.
Čl. 4
Splatnost poplatku
1) Poplatek je splatný jednorázově, nejpozději do 31. března kalendářního roku na daný rok.
2) V případě odvodu poplatku společným zástupcem za domácnost nebo vlastníkem nebo
správcem za rodinný nebo bytový dům lze poplatek zaplatit ve dvou stejných splátkách,
vždy nejpozději do 31. března a do 31. srpna každého kalendářního roku, pokud činí
částka společně odváděného poplatku 2 400,- Kč a více.
3) Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný do 15 dnů ode
dne vzniku poplatkové povinnosti.
Čl. 5
Osvobození a úlevy
1) Od poplatku jsou osvobozeni:
a) poplatníci, kteří se v místě trvalého pobytu prokazatelně nezdržují nepřetržitě po
dobu delší než ½ kalendářního roku z důvodu
- pobytu v zahraničí
- pobytu v ústavech sociální péče
- pobytu v LDN
- pobytu ve vazbě či výkonu trestu
b) majitelé objektů pro individuální rekreaci, kteří mají trvalý pobyt na území města
Vimperk,
c) poplatníci celoročně s trvalým pobytem Pravětín čp. 23 a Hrabice čp. 44 (likvidaci
odpadů zajišťuje provozovatel zařízení) a dále poplatníci s trvalým pobytem
Steinbrenerova 6.
2) Úleva ve výši 250,- Kč se poskytuje poplatníkům na samotách Michlova Huť čp.20,
čp.22, čp.23, Výškovice čp.14,čp.15, čp.18, Hrabice čp. 40, Bořanovice čp.1, čp.20,
čp.24, čp.25, Vimperk-Husova 190 a 1.máje 147, Větrná 120.
3) Úleva ve výši 240 Kč se poskytuje poplatníkům, kteří mají trvalý pobyt nebo nemovitost
v k. ú. Pravětín.
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4) Vznik nároku na osvobození nebo úlevu je poplatník povinen oznámit správci poplatku
písemně nebo ústně do protokolu ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost
zakládající nárok na osvobození nebo úlevu. Ve stejné lhůtě a stejným způsobem je
poplatník povinen správci poplatku oznámit zánik nároku na osvobození nebo úlevu.

Část III.
Společná a závěrečná ustanovení
Čl. 6
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008.

……………………………
Mgr. Pavel Dvořák
starosta Města Vimperk

……………………………..
Ing. Bohumil Petrášek
místostarosta Města Vimperk

Vyvěšeno na úřední desce dne :
Sejmuto z úřední desky dne :
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Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 6/2007 ze dne 12. 11. 2007
Rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu a rok :
Skutečné náklady na sběr, svoz netříděného komunálního odpadu činily v roce 2006
2 635 442,- Kč.
Počet obyvatel v roce 2006 :
Počet staveb k individuální rekreaci :
Celkový počet poplatníků :

7661
117
7 778

Propočet sazby podle Čl. 24 odst. 1 písm. b) vyhlášky :
2 635 442 Kč (nákladů) : 7778 (počet poplatníků) = 338, 83 Kč

Použitelná částka

250,- Kč.

Informace k obecně závazné vyhlášce o místním poplatku :
Řízení o poplatcích vykonává městský úřad (dále jen správce poplatku). Při řízení ve věcech poplatku
se používá zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud
zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.
Poplatek lze zaplatit v hotovosti u správce poplatku nebo poštovní poukázkou, případně bankovním
převodem na účet města.
Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatek platebním výměrem.
Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může správce zvýšit až na trojnásobek.
Správce může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství
zcela nebo částečně prominout.
Poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních platí bez zákonem stanovených výjimek tyto osoby :
a) fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn
společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou
podle zákona o místních poplatcích povinny oznámit správci jména a data narození osob, za které
poplatek odvádějí,
b) fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve
které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická 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,
c) cizinci, kteří mají na území České republiky trvalý pobyt na základě povolení k pobytu podle
ustanovení § 65 a násl. zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, ve znění
pozdějších předpisů.
Poplatek se platí obci, na jejímž území má fyzická osoba trvalý pobyt nebo se na jejím území nachází
stavba určená nebo sloužící k individuální rekreaci.
V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby v průběhu kalendářního roku se
uhradí poplatek v poměrné výši odpovídající počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví
stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro
stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce. Poplatek se zaokrouhluje na celé
koruny nahoru.
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