Město Luhačovice
Zastupitelstvo města Luhačovice

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LUHAČOVICE
č. 5/2016
kterou se mění
obecně závazná vyhláška města Luhačovice č. 2/2013, o místních poplatcích

Zastupitelstvo města Luhačovice se na svém zasedání dne 08.12.2016 usnesením
č. 282/Z15/2014-2018 usneslo 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:
Článek 1
Obecně závazná vyhláška města Luhačovice č. 2/2013, o místních poplatcích se mění takto:
1) V článku 6 se zrušuje odst. 3.
2) V článku 33 odst. 1 písm. b) se za slovo „předchozího“ vkládá slovo „kalendářního“.
3) Článek 33 odst. 2 zní:
Skutečné náklady roku 2015 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily:
3 552 598 Kč a byly rozúčtovány takto:
- náklady
3 552 598 Kč
- počet osob uvedených v čl. 31 odst. 1 písm. a) k 1.1.2016
5 188
- počet staveb určených k individuální rekreaci či domů a bytů,
- kde není k 1.1.2016 hlášena k pobytu žádná fyzická osoba
334
- skutečné náklady připadající na 1 osobu (zaokrouhleno na celé Kč)
643 Kč.
Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 33 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši
400 Kč.
4) V článku 34 odst. 1 se datum „30.4.“ nahrazuje datem „31.5.“.
5) V článku 34 se zrušuje odst. 2. Dosavadní odst. 3. a 4. se označují číslicemi 2 a 3.
6) V článku 35 odst. 3 se za slovo „poskytuje“ vkládají slova „poplatníku podle čl. 31 odst. 1
písm. a), který“.
7) V článku 35 odst. 3 písm. a) se zrušují slova „poplatníku, který“.
8) Článek 35 odst. 3 písm. b) zní:
„b) se zdržuje mimo území města nepřetržitě minimálně 6 kalendářních měsíců v daném
kalendářním roce, a to na poměrnou část roční sazby poplatku připadající na počet celých
kalendářních měsíců, po které byl v tomto kalendářním roce nepřítomen; tuto skutečnost je
poplatník povinen správci poplatku prokázat, což lze učinit např. čestným prohlášením
poplatníka.“
9) V článku 37 se za odst. 7. vkládá nový odstavec, který zní:
„8. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu
od poplatku do konce kalendářního roku, na který mu přísluší povinnost poplatek zaplatit, nárok
na osvobození nebo úlevu od tohoto poplatku zaniká.“
Dosavadní odst. 8 až 10. se označují číslicemi 9 až 11.
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10) Příloha k OZV 2/2013 se mění tak, že se vypouští pozemek p.č. 17/12 v k.u. Polichno a
pozemek p.č. 414/1 v k.u. Kladná Žilín.

Článek 2
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 01.01.2017

Radomil Kop v.r.
místostarosta

Ing. Bc. Marie Semelová v.r.
starostka

Vyvěšeno na úřední desce dne: 12.12.2016
Sejmuto z úřední desky dne: 2.1.2017
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