OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LUHAČOVICE
č. 2/2015
kterou se mění
obecně závazná vyhláška města Luhačovice č. 2/2013, o místních poplatcích
Zastupitelstvo města Luhačovice se na svém zasedání dne 10.12.2015 usnesením
č. /Z10/2014-2018 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) Poznámky pod čarou v čl. 1, čl. 7, čl. 10, čl. 13, čl. 15, čl. 20, čl. 27 a čl. 36 se doplňují
textem: „, ve znění pozdějších předpisů“
2) Články 33 až 35 včetně poznámky pod čarou znějí:
„Čl. 33
Sazba poplatku
1.

2.

Sazba poplatku pro poplatníka uvedeného v čl. 31 odst. 1 písm. a) a b) této vyhlášky činí
650 Kč a je tvořena:
a)

částkou 250 Kč za kalendářní rok a

b)

částkou 400 Kč za kalendářní rok, která je stanovena na základě skutečných nákladů
obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za
poplatníka a kalendářní rok.

Skutečné náklady roku 2014 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily:
3 362 306 Kč a byly rozúčtovány takto:
- náklady
3 362 306 Kč
- počet osob uvedených v čl. 31 odst. 1 písm. a) k 1.1.2015
5 185
- počet staveb určených k individuální rekreaci či domů a bytů,
- kde není k 1.1.2015 hlášena k pobytu žádná fyzická osoba
345
608 Kč.
- skutečné náklady připadající na 1 osobu (zaokrouhleno na celé Kč)
Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 33 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši
400 Kč.
Čl. 34
Splatnost poplatku

1.

Poplatek je splatný do 30.4. příslušného kalendářního roku.

2.

Je-li výše poplatku větší jak 1500 Kč za kalendářní rok a domácnost, je poplatek splatný
ve dvou stejných splátkách, v termínech do 30.4. a do 30.9. příslušného kalendářního
roku.

3.

Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedenému v odst. 1, je poplatek
splatný nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy poplatková povinnost vznikla.
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4.

V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle čl. 35 odst.
1 písm. a) až d) v průběhu kalendářního roku, se poplatek platí v poměrné výši, která
odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu, vlastnictví nebo umístění v příslušném
kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení
počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.
Čl. 35
Osvobození a úlevy

1.

2.

Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je:
a)

umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon
ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou
péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

b)

umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí
soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného
zástupce dítěte nebo nezletilého,

c)

jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na
základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo

d)

umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory,
domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

Od poplatku se dále osvobozují:
a)
b)

3.

třetí v pořadí a další nezaopatřené dítě10) hlášené k trvalému pobytu společně s rodiči
poplatník mající ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, ve kterém není
hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a tento poplatník zaplatil místní poplatek jako
poplatník dle čl. 31 odst. 1 písm. a).

Úleva se poskytuje:
a)

poplatníku, který je k 1. lednu příslušného kalendářního roku mladší 6 let nebo starší
70 let, a to ve výši 50 % sazby poplatku uvedené v čl. 33

b)

poplatníku, který se zdržuje mimo území města nepřetržitě minimálně 6 kalendářních
měsíců, a to na poměrnou část roční sazby poplatku připadající na počet celých
kalendářních měsíců nepřítomnosti; tuto skutečnost je poplatník povinen správci
poplatku prokázat, což lze učinit např. čestným prohlášením poplatníka.“

3) V označení „USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ“ se slova „ČÁST IX“ nahrazují
slovy „ČÁST VIII“.
4) Článek 37 zní:
„Čl. 37
Ostatní společná ustanovení
1.

„Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří správce
poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.

2.

Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem poplatku včas nebo ve správné výši, vyměří
správce poplatku poplatek platebním výměrem k přímé úhradě.

10)

§ 11 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
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3.

Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce
poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

4.

Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi uvedenému v čl. 31 odst. 1, 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.

5.

V případě podle odst. 4 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo
opatrovníkovi poplatníka. Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni
plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

6.

Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti právního
předpisu zcela nebo částečně prominout poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů nebo jeho
příslušenství, lze-li to s přihlédnutím k okolnostem daného případu ospravedlnit.

7.

Správce poplatku může z moci úřední poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo
částečně prominout při mimořádných, zejména živelních událostech, a to ode dne právní
moci rozhodnutí o prominutí poplatku.
Zanikne-li poplatková povinnost během období, na které byl poplatek zaplacen, a činí-li
poměrná část poplatku (přeplatek) více jak 100 Kč, správce poplatku na základě žádosti
poplatníka přeplatek vrátí11).

8.

9.

Při vymáhání pohledávek vzniklých při nedodržení této vyhlášky postupuje správce
poplatku podle zvláštního zákona12).

10.

Správce poplatku může při řízení o poplatcích uložit pořádkovou pokutu13).“

5) Příloha k OZV 2/2013 se mění tak, že se vypouští pozemek p.č. 644/4 v k.u. Luhačovice a
dále ulice Dr. Palka Blaho a ulice Lázeňské náměstí.

Článek 2
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 01.01.2016

Ing. Bc. Marie Semelová
starostka

Radomil Kop
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 14.12.2015
Sejmuto z úřední desky dne: 04.01.2016
11)

§ 154 a § 155 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
13)
§ 247 a 247a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
12)
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